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Som en rejselysten flåde ankret op ved
”Sjællands” bro.

Mine erindringer og skibe
1961 - 2008.
Lidt forhånds historie om Sømandsskolen i Sønderborg.
I 1949 oprettede staten en sømandsskole på håndværkerskolen, der
dengang havde god plads om sommeren. Fra april til november havde man
2 hold på hver 80 elever. De undervistes i tre måneder. I 1960 flyttede
sømandsskolen til hotel "Alhambra", der var købt til formålet. I 1962
udvidedes den med en nybygning, der blev taget i brug i 1962. Ved
flytningen blev den en helåarsskole, der kunne tage 100 elever.
Kilde: Jydske Tidende 5. maj 1962.

En smule andre priser en vi kender i dag.

Hotel Alhambra, ca. 1915.

Abehånd, her som kasteline. I mit næste liv vil jeg være kasteline. Først i land og fri i søen.

Statens Sømandsskole, Sønderborg 1961.

081045 1971.

Endelig lykkedes det. Efter lang tids plagen fik jeg lov til at få en
søfartsbog, den blev udstedt d. 14.11.1961. Det var mine forældre der
skulle give mig lov til at komme til søs og da jeg havde haft en onkel der
den 23.12.1954 omkom, da S/S Gerda Toft i en orkan i Nordsøen forliste
med tab af hele dens besætning på 31 mand, var det enorm svært at få lov.
Men det lykkedes til sidst mod, jeg først tog på Sømandsskole. Jeg tror de
håbede på Sømandsskolen ville kyse mig, det gjorde den nu ikke.

Vi lærde også at sy i sejldug, splejse i wirer og tovværk, knob, stik og taklinger, mm.

Min første godt slidt søfartsbog.

Sømandsskolen startede i november måned, så jeg fik de 3 koldeste
måneder. En dag roede vi ud i vores store livbåde, travaljer så vidt jeg
husker var vi 5 eller 6 elever i hver side og en styrmand. Vi roede syd ud af
Alssund og langt forbi Sønderborg Slot. Det var koldt minus 2 – 3 grader,
let vind og strøm medløbende, men så begyndte det at sne. Det var ikke
tilladt at have vanter på. Vi øvede takt roning, skive* årer og sejle med
træsejl, (årene var rejst i vifteform så vinden kunne fange årebladene) så
det gik ret stærkt og vi kom langt væk. Da vi så skulle til at ro tilbage
havde vi alt imod os, både vind strøm og sø og så begyndte det også at
blæse kraftigt. Vi frøs og vores fingre var blå af kulde. Dem der beklagede
sig fik besked af styrmanden at de kunne gå hen agter* og pisse på
fingrene. Det var der nu ingen der gjorde.Vi var først tilbage på skolen ved
17 tiden og stive af kulde, jeg glemmer aldrig den tur.
Vi var 6 elever på vores kammer. Der var 3 køjer*, en over og en
underkøje, 6 gamle stole, et bord og 6 små skabe. Vi blev purret* ud kl.
06.00 og når vi var færdige med vaskeriet, skulle køjerne* reddes på en
bestemt måde. Lagenet skulle være stramt, der måtte ikke være en fold og
tæppet skulle rulles sammen, så det lignede et helt lige rør. I skabene
skulle vores tøj ligge på en bestemt måde og så skulle der ryddes op. Så
var der morgenmad kl. 07,00 kl., 7.30 var der så inspektion på kamrene og
gud nåde den stakkels synder der ikke havde sit grej i orden, så kom
notbogen frem hvor man noterede forseelserne. Det blev fortalt til

morgenmønstringen kl. 8.00, hvor vi alle, ca. 70 elever og lærer var
samlet. Så blev flaget sat under afsyngning af: Der er ingenting der maner
som et flag der går til tops. Der efter startede undervisningen. Ved
solnedgang blev flaget bjærget, under afsyngning af: Fra himlen er du
faldet du Danmarks helligdom og så var der aftensmad kl. 17.00

Den gamle Sømandsskole tv. den nye th. Den var under opførelse og vi var det sidste hold før man
flyttede.

En dag da vi kom ud fra en time og skulle holde frikvarter så jeg noget ude
i havnen lige ud for skolen. Først troede jeg det var måger der sloges om
fisk i vandet, så fik jeg øje på en arm der stak op af vandet, jeg råbte til de
andre hvad jeg havde set og vi løb ned til de mindre robåd vi havde
liggende neden for skolen ved vores bro.

Vores bådebro. Her ses det gamle david system med ind og udhaler. Det bruges ikke mere.

Vi roede som gale og da vi kom ud til stedet, så vi en lille dreng på ca. 4
til 5 år der flød i vandet. Han havde fået luft ind under sin vindjakke og det
var det der holdt ham oppe. Jeg fik ham hevet op i båden. Så så vi et
stykker derfra en kasket drive i vandet, vi tog et par tag i årene og ville så
hive ham op men der var ikke noget under kasketten. Det var far og søn
der havde været ude at sejle i en lille robåd, som så af en eller anden grund
var kæntret. Drengen overlevede men faren fandt man først en uge senere.
Det blev fortalt i 22 radioavisen, men den måtte vi ikke høre, vi skulle
være til køjs* kl. 22.00 dut.
Det var en hård skole, kæft trit og retning og disciplin, meget værre en hos
militæret. Kom vi til at gøre noget vi ikke måtte fik vi, som sagt ”noter” og
havde vi 3 af dem var der ikke noget med at få fri og vi måtte blive inde på
skolens grund det antal dage som forstanderen Jakopsen under morgen
mønstring idømte os.
En aften vi var kommet til køjs* havde jeg glemt at læse på min
motorlærer, jeg havde for til næste dag. Jeg sneg mig ud i vagtstuen og
”lånte” en lommelygte, som jeg læste motorlære med under tæppet. Da jeg
var færdig var jeg træt og lagde bogen og lygten ind under min køje* og
ville så lægge det på plads næste morgen, det glemte jeg og det blev
opdaget. For den forseelse fik jeg en not for at havde ”stjålet” lygten, en
not for at læse efter kl. 22, en not for at havde glemt at aflevere lygten og
en not for at havde glemt bogen under køjen, i alt 4 noter. Til morgen
mønstring blev jeg i alles påhør idømt 14 dages nægtelse af landlov og
måtte derfor ikke forlade skolens grund.
Der var også andre former for straf, så som at skure dørken* i vores
messe* med en tandbørste, og at skifte vand i vandpytterne, ja deres
opfindsomhed var stor, de var rene sadister.

Sådan ser min skole ud i dag.

Billedet er taget i anden anledning, men det var denne båd jeg trak drengen op i.

Skolen sluttede i februar 1962 og jeg fik min Søfartsbog.
Efter jeg var kommet hjem, gik jeg straks i gang med at søge hyre. Jeg
kontaktede ØK og rederiet Norden. Næsten samtidig fik jeg brev fra de 2
rederier, hos Norden kunne jeg få hyre på M/S Nordglimt som dæksdreng.
Hos ØK med M/S Sibonga, også som dæksdreng og den skulle til KinaJapan, den valgte jeg.
Mange år gik og jeg var sygeafmønstret mit sidste skib M/S Sine Bres pga.
en blodprop i ”lysmaskinen på maskintoppen”og brugte ½ år på at blive
rask. En dag mødte jeg søfartslægen i Føtex og spurgte om hvis jeg kom
og ville havde et stempel i den blå, hvad han ville sige til det. Han svarede,
lad være med at spørge mig om det, var svaret. Så var min tid med

saltvand under kølen forbi og jeg blev ”udnævnt” til at være gammel og
blev pensionist. En aften kom jeg til at tænke på den lille dreng, jeg havde
hevet op af Sønderborg havn. Vi havde ikke på skolen hørt noget siden den
januar dag og mange gange havde jeg efterfølgende tænkt på hvad der var
blevet af ham og fik så ideen til at forsøge at finde ham.
Jeg brugte så et par aftener ved pc,en, men det gav ikke noget. Jeg fik så

ideen til at kontakte en af aviserne i Sønderborg og her er resultatet.

Cirka 2 måneder efter indlæget i avisen, blev jeg en aften ringet op af en
der præsenterede sig som Norbert Poulsen. Han fortalte han var den lille
dreng jeg hev op af Sønderborg havn i januar måned 1962.
Vi talte længe sammen og han fortalte hans mor efterfølgende fandt hans
mor en ny mand og Norbert fik efternavnet Poulsen. Han uddannede sig
inden for forsvaret og var i 15 år tilknyttet Oksbøl lejren.
Den havde min onkel Olav og fætter Finn også været tilknyttet og Norbert
kendte dem bække 2 godt. Da jeg nævnte dem udbrød han, ja Prip, (Olav
Prip Petersen) ham kender jeg god og Finn var hans søn, altså din fætter.
Han havde i hele hans ungdom boet i Ølgod og en stor del af min familie
boede i og omkring Grindsted og dem besøgte jeg meget tit. Tja måske
havde jeg mødt Nobert, uden at vide hvem han var.

Her er så den lille 5 årige dreng jeg hev op af Sønderborg havn i 1962, Som 16 årig.

Sømandens hemmelighed. Kan bruges til flere ting også som håndjern :-)

Nobert 21 år. Ved Militæret.

Og som voksen.

Havde jeg ikke set nøjere på det plaskeri, som jeg i første omgang antog
for måger der sloges i vandet, havde Nobert sikkert ikke levet i dag. Jeg
vidste godt han havde overlevet vandgangen, for han hylede og skreg da vi
roede ham ind.
Nu har jeg vished for han efterfølgende har et godt liv.

Læsejlstik tømmerstik.

Her ude midt i Sønderborg havn hev jeg ham op.

Efterfølgende agenda/plan for at skrive om nogle af de skibe jeg har haft.
M/S Sibonga af København, rederiet EAC. (ØK)
M/S Hela af Horsens.
M/S Carl Fridolf af Svaneke.
M/S Gerda Vesta af Svendborg.
M/S Ruth Lindinger af København, rederiet Lindinger.
M/S Karin Smits af København.
M/S Inger Clausen af Gråsten, rederiet Clausen.
M/S C.F. Tietgen af København, rederiet DFDS.
Søværnet. Auderød, Hvidbjørnen og Flora.
M/S Hans Broge af København, rederiet DFDS.
S/S Eduard Suenson af København, rederiet Store Nordiske.
M/T Dangulf Mærsk, af Svendborg. Rederiet A. P. Møller.
M/S Mombasa af København, rederiet EAC. (ØK)
M/F Helsingborg af Helsingør, hjemmehørende i Helsingør, rederiet DSB.
M/S Julle, Kalle og Mille.Rederiet JKL Jysk Færgefart, Juelsminde-Kalundborg
M/F Prinsesse Benedikte, samt alle færger på Storebælt. Rederiet DSB.
M/T Sørine Tholstrup af København, rederiet Tholstrup.
Martec er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter i Frederikshavn.
M/S Lady of Chichester, hjemmehørende i kingston jamaica. (Ralsuger)
Tug Norsund. WW gående slæbebåd, rederiet Svendborg Bugser.
M/S Sine Bres af Fåborg, rederiet Nielsen & Bresling. Som blev mit sidste skib.

M/S Sibonga. 8. marts 1962 – 22. august 1962.
Den 8. marts 1962 mønstrede jeg ØK, s M/S Sibonga i København som
dæksdreng. Rejsen gik til fjernøsten og varede ca. 6 måneder.

I Japan anløb vi Kobe, Yokohama og Otaru, som var vendepunktet på
rejsen.

ØK,s Sibonga i Hobart, Tasmanien
Besætningen var på 49 mand/kvinde og 6 passagere.

4 matroser og en desse, nyder tilværelsen i Bankok. Bådsen Charlie kavlgarn med sin kanin som
som han havde købt i en styrke 12 brandert.

Ved et tilfælde fandt jeg fotoet her. Skipper Zacho Pedersen med frue på sit kammer.

Koksmath Ole Pinocchio Nuthorn Danmark Nielsen, det hed han sgu, det stod i hans pas, som jeg
selv har set.

Dette bestig lå på mit bord da jeg første gang kom ind på mit kammer. Vi kaldte det ”P”. bestig.

De 4 byer vi bl.a. lastede kobra.

Et kig ned i vores 4. last, hvor man ser kobraen.

Sumpen i Bangkok. ”gaden” her kaldte vi for railway street. Det var også her vores damer boede.

På turen hjemover anløb vi Shanghai i Kina, derfra Hong Kong til Manila,
Cebu, Davao og IIoilo på Filippinerne, hvor vi lastede kobra (knust
kokosnødder.)

Shanghai 1962, sikken en trafik.

Den 18. juni 1962 lå vi netop i IIoilo hvor der blev konstaterede ild i kobra
lasten i last nr. 2, vi fik slukket ilden, men måtte gå brandvagt til anløb af
Bangkok.

Cobrabille

Når man laster kobra får man i milliarder af kobrabiller ombord med
kobraen, disse biller er sorte, 4 til 5 mm. store og de er overalt, selv i de
brasede kartofler, for kokken kan ikke holde dem væk fra maden, ud for
lastrummene kan man skrive i dem. De kan bide og de er også i køjerne*.
Den 21. juni i Davao omkom fyrbøder Ove Andersen (Alaska Ove) ved en
nedstyrtnings ulykke, han var sammen med fyrbøder Georg Jensen (Georg
Guldtand) ved at rigge* en stilling* til over maskintoppen*. Vi havde haft
stempeltræk* hvorved der var afrigget et gelænder og her røg Ove
igennem og 10. meter ned og landede på en elektromotor. Bisættelsen
fandt sted på Filippineren, og urnen blev hjemsendt og nedsat på Assistent
Kirkegården i København.
Alaska Ove havde arbejdet i Alaska og det var ud fra det han fik
øgenavnet, Alaska Ove.
Efter Filippinerne gik vi til Saigon i Syd Vietnam og det var her jeg fik mit
debut på det seksuelle område. Det var ikke tilladt at tage kvinder ombord
men da det blev mørkt morsede bådsen* over på den anden side af floden

og efter 15 min. kom der en lille robåd med 7 – 8 piger, malerlejderen*
blev stille firet af og så kom pigerne op ombord. Bådsen* sagde! den første
der kommer ombord er dæksdrengens. Det viste sig at det var mamasan
(horekassebestyre) der var først ombord, en lidt ældre dame på ca. 35 – 40
år, nå men det gik da.

Gadeparti fra Saigon.

Kampvogne i Saigons gader, 1962.

Mariners Club i Bangkok hvor vi badede.

Så ”hjem” til Bangkok.
På vejen til Bangkok løb vi ind i en tyfon. Barometeret faldt drastisk og
skipper gav ordre til at alt skulle sættes fast og surres. På dækket blev alt
efterset og alle ventiler der kunne lukkes blev lukket og så var vi klar til at
tage imod tyfonen. Det var voldsomt, vi fik besked på at komme hen
midtskibs, her var vores redningsbåde, 2 i hver side og vi måtte ikke gå
hen agter til vores kamre før skipper gav lov.

Alt er surret og lukket vandtæt, klar til at modtage tyfonen.

Jeg vil godt indrømme, at da savnede jeg min mor meget og jeg var bange,
jeg kunne ikke lade være med at tænke på den lille jule aften 1 1954 da vi i
radioen hørte om Gerda Toft,s forliste i en storm hvorved hele dens
besætning på 31 mand omkom incl. min onkel. Jeg blev også klar over at
det var derfor jeg i første omgang ikke måtte komme ud at sejle for min
mor, og her var det en tyfon.
Jo, jeg var bange, mit problem var, at viste jeg det, var jeg bange for de
andre ville syntes jeg var en tøsedreng, det var ikke ret nemt at være mig.
Fyrbødernes messe lå midtskibs og her var de fleste fra dæksbesætningen
samlet, så kom 3. styrmand og sagde vi skulle hente vores redningsveste
på båddækket, som lå på 3. dæk. Da det var overstået sad/sov vi i
fyrbødermessen i et døgn før vi var ovre det værste. Når man kiggede ud
af koøjet og så ud over havet så man ikke så store bølger, men havet var
pisket helt hvidt af vinden, det var som at sejle i mælk. Jeg talte en hel del

med bådsen* og i dag kan jeg forstå han forsøgte at berolige mig, han
fortalte at han havde prøvet det mange gange og også hvor det havde været
meget værre og at skibet nok skulle klare sig. Jeg sagde, vi har jo fået
besked på at have redningsvestene klar, ja sagde han men det er kun for en
sikkerheds skyld, du kan tage det helt roligt. Som i kan læse af det
efterfølgende klarede vi orkanen.

Bagvejen hjem til damen, ikke altid vi slap tørskoet hjem, for de planker kunne være meget smalle
sidst på natten.

Vi ankom Bangkok og det var næsten lige som at komme hjem. Flere af
besætningen der havde været i Bangkok før og havde faste damer, de stod
og ventede på kajen og kom nu ombord som nogle af de første. Som
læserne sikkert kan forstå var gensynsglæden stor. Arbejdet på skibet
skulle jo passes og imens det skete gjorde damerne rent på de respektive
besætningsmedlemmers kamre, vaskede tøj og syede og stoppede det tøj
der trængte til det. Det var kutyme damerne fik de penge deres fyr havde
taget op og når vi afsejlede beholdt damen det der var tilbage, hvis der da
var noget. Det det var så damen der betalte det man evt. købte i land, ture
rundt og se seværdigheder, bar regninger, ja alt betalte de. Det havde den
fordel at vi aldrig blev snydt og ikke betalte mere end det kostede for en
Thai- er, for damerne scorede jo overskuddet.
Det var jo i de gode gamle dage hvor vi lå op til 14 dage i Bangkok og det
var længe nok til der ikke var mange penge tilbage på bogen.

Sibongas bro. Stolen i forgrunden er ikke til rorgængeren, vi måtte stå op.

Det havde Georg Guldtand heller ikke men han var snu og narrede Psykopatersen, skipperens øgenavn, han hed Zarko Pedersen.
Georg gik op til ham og fortalte at han havde mistet sine briller og ikke
kunne undvære dem. Skipperen havde en mistanke til det var løgn og
sagde til Georg at han kunne få 10 bath, så kunne han tage en taxa ind til
Bangkok og se på et par briller og få optikeren til at skrive beløbet på et
stykke papir, det skulle han så vise skipperen og så kunne han få penge til
et par nye briller.
Georg susede ned på hans kammer hvor han havde en af de letlevende
lokale ”skønheder” boende, hende satte Georg ind i sagen og hun udfyldte
så et stykke papir på Thailandsk, det eneste der kunne læses var beløbet.
To timer efter gik Georg op til skipperen med sedlen og fik penge til et par
nye briller, vi så ikke Georg i 2 dage.

Visitkort fra Bankok.

To dage efter skulle vi sejle sidst på eftermiddagen, men Georg var ikke
ombord og vi måtte ikke sejle uden ham. Så sendte skipper 2
maskinassistenter i land for at lede efter Georg, de var væk i flere timer og

kom så ombord skide fulde og fortalte de ikke kunne finde Georg. Enhver
kunne se de ikke havde ledt særlig meget efter ham, men havde hygget sig
gevaldigt på Moskito Bar. Først på aftenen hørte vi forsøg på at synge
Danske fædrelands sange, det var Georg der ankom ombord i en sampa,
der sad han iført hvide lodne underbukser og med en cigar i den ene hånd
og en flaske monkey whisky* i den anden.

Det kunne være Georg Guldtand der sidder i sampanen, men det er det nu ikke.

Her et foto af Georg Guldtand (Jensen) også i løftet stemning iført underhylere. Fotoet er taget
ombord på en anden af ØK,s skibe og er af yngre dato.

Sibonga lå på strømmen, det vil sige vi lå ankret op på floden og for at
komme ombord og fra borde, var vores gangvej firet af til vandlinjen. Det
første trin på sådan en gangvej hedder harpunen og da Georg efter flere
forsøg kom op på den og ville vinke op til de mange af besætningen der
stod i stb*. Side og ”nød” Georgs ankomst, fik han bagover balance og
med et plask lå han i floden. Det første vi så af Georg Guldtand var
whiskyflasken der kom ud af vandet, cigaren var selvfølgelig gået ud og
hang slapt ned af hans mundvig.
Skideballen hos skipperen kunne efterfølgende høres over det meste af
Bangkok. Ud over mig var der 4 drenge ombord, de skulle hver morgen kl.
6 stille på broen, (jeg skulle ikke, for som dæksdreng er man under
bådsmanden) hvor skipperen så efter rene negle og ren T-shirts og gud
nåde den arme synder der havde glemt et eller andet.

Zargo Petersen i forgrunden og en lods.

Vi var alle ”mestre” ombord, når skipper sagde noget til nogen var det, hør nu her ”mester” eller ”mester” jeg har sagt til dig osv.
Hver formiddag gik skipperen spadsere tur på båddækket iført pis tøfler*
og sarong* og så husker jeg han lignede en abe, han var lille, bred og
lodden over det hele.
En lidt træls oplevelse havde jeg en formiddag. I stb.* sidegang lå en af
matroserne og skulle splejse et spring (wire). Jeg kunne se han brugte
forkerte indstik (jeg havde jo lært det på Sømandsskolen) jeg spurte derfor

om jeg skulle hjælpe ham. Uden advarsel stak han mig det største sæbe øje
jeg nogen sinde har haft, jeg skulle åbenbart ikke fortælle en matros noget.
Til middag da jeg kom ind i matrosmessen* så bådsen* (Charlie
Kavlgarn)* mit flotte øje og spurgte mig, hvordan det var opstået. Jeg ville
ikke fortælle ham det, og prøvede ”den med døren” men jeg blev så
tvunget til det. Bådsen spurgte mig, kan du splejse wirer dæks (mit
øgenavn), hvortil jeg fortalte ham jeg havde lært det på Sømandsskolen,
okay når du er færdig med bakstørnen,* efter middag så kom ud i det
agterste dækshus i bb.* side, så kan du vise mig hvad du kan. Da jeg var
færdig efter middagen gik jeg ud til ham i dækshuset og lavede et
øjesplejs, den var ikke ret pæn, men den var rigtig.
Da hele sværten om aftenen sad og spiste, sagde bådsen højt, til ham
matrosen der havde pandet mig det blå øje, at hvis han så meget som rørte
mig igen fik han med ham at bestille, så var jeg ”fredet”.

Maskinfolk på arbejde, læg mærke til stemplernes størrelse.

Efterfølgende spurgte bådsen* om jeg kunne tænke mig at lære mere, det
ville jeg gerne og mange gange efter var vi i dækshuset, hvor han lærte
mig en masse, ja faktisk det meste af hvad jeg kan, og i alt beskedenhed
kan jeg næsten alt med arbejde i wire, tovværk og sejldug.

Bugis Street i Singapore

Lokal skønhed m/k ??

Efter Bangkok gik vi til Singapore, hvor vi besøgte Bugis Street. Her skal
man virkelig passe på for mange af ”piger”, har en ”tap” gemt i bukserne
og det kan man ikke se før det næsten er for sent, jeg slap ”heldigt” fra
besøget i Singapore.

Skalkearbejde. *

Matrosmessen.

Fra Singapore gik vi gennem Suez kanalen. Her fik jeg stjålet mit kamera
som jeg havde fået i konfirmations gave. Jeg kan stadig ikke lide arabere.
Så til Beirut, Latakia og Genova, Antwerpen, Rotterdam, Bremen,
Hamborg, Oslo, Gøteborg, forbi Kronborg til København, vi var hjemme
og jeg afmønstrede d. 22.8.1962.

Flagknob med rundtørn.

Det blev starten på et spændende og dejligt liv som sømand på de 7 verdenshave.

For flere år siden fik jeg dette billede af x-Sibonga, fotograferet for anker
ud for Hong Kong. Et trist syn.

Ex. M/S Sibonga, nu M/S Ileoluji, hjemmehørende i Nigeria

SLUT.

M/S Hela 29. september 1962 – 22. december 1962.
Det næste skib hed M/S Hela, hjemmehørende i Horsens. Rederiet
Hela I/S, Horsens Jeg påmønstrede som dæksdreng i Frederikshavn d.
29.9.1962.
Hela var et lille skib bygge år 1950 på Hüsumer Werft i Tyskland og på
320 tons, en såkaldt coaster. Hela blev solgt i 1966 og fik nyt navn M/S
Hasseris.

M/S Hela. Kendingsbogstaver OYII, stb. Side.

Vi sejlede med kul og briketter fra Polen og det gamle Øst Tyskland til
Danmark.
Vi var 6 ombord, skipper, bedstemand, som ville kaldes styrmand, en
letmatros og 3 dæksdrenge. Letmatrosen og os 3 drenge boede ude for
under bakken. Vi skulle ind af en kappe og ned af en lejder, for enden af
den var der i bagbord side et lille rum, det var ”badeværelset” her var der
en lille bordplade af træ med et stort huld i, der kunne man så sætte en pøs
(spand) ned som så kunne stå uden at vælte i dårligt vejr, andet var der
ikke. Skulle vi have vand måtte vi hente det henne agter i pøsen. Ville vi
have varmt ferskvand skulle vi spørge skipperen først og det var ikke altid
vi fik lov at tage ferskvand og så måtte vi bruge saltvand til at vaske os i,
nogle gange koldt hvis skipperen var sur på en, han var næsten altid sur.
Håndklæder og køjetøj skulle vi selv medbringe og sørge for at få det
vasket, men der var ingen vaskemaskine, så helt rent var det aldrig, tvært

imod.
For enden af lejderen* lige ud, var døren ind til et lille 4 mands kammer.
Det indeholdt 4 køjer* som var placeret tværskibs i den forreste del med
over og under køjer. I de 2 øverste køjer gik ankerklys igennem oppe under
dækket. En af de første nætter lå jeg og sov efter en hård vagt på 6 timer
ved roret, pludselig vågnede jeg ved en godyl larm, det var skipperen der
smed ankeret i bagbords side og jeg havde den øverste køje i bagbords
side, jeg fik en bule i hovedet på størrelse med et hønseæg da jeg bankede
hovedet op i ankerklysset. Jeg troede vi var kollideret, men det var bare
ankerkæden der rovsede gennem ankerklysset lige over mit hoved.
Der var også et lille bord med kistebænke rundt om, som vi kunne sidde på
og nede i dem havde vi vores tøj og private ting. Opvarmningen var en
gammel kakkelovn der kun kunne brænde når vi var lastet på snuden, men
så kunne vi ikke styre skibet ordentligt så vi frøs meget, samtidig drev
kondensvandet ned af skotterne, så der var både koldt og skide fugtigt,
beskidt og så lugtede det fælt af sure tær og røg fra kakkelovnen, fy for
fanden, den lugt kan jeg huske endnu.
Maden da! Ja den var jo ikke som min mor lavede den. Skipper og
styrmanden lavede den, vi skulle skrælle kartofler og gøre bakstørn (rydde
og vaske op.) Messen lå henne agter og skipper og styrmanden spiste først
og som regel havde de ædt alt kødet, men der var alle de kartofler og sovs
vi kunne spise, til gengæld fik vi aldrig dessert og kun smør på brødet om
søndagen ellers var det margarine, smørret åd skipper og styrmanden.
En gang fik vi ”frisk” forsyning af kartofler ombord, de var frosne og så
stod der velegnet til skibsbrug på sækken, føj en gang hundeæde.
Jeg skulle passe maskinen, smøre hver 4 time, pumpe brændstof op i
dagtanken, sørge for der altid var startluft, gøre rent og tørre olie op, male
og rydde op. Skipperen havde også lært mig at starte hovedmaskinen, for
så slap han selv for at gå der ned. Når den skulle startes skulle den først
tørnes 3 gange med en stor jernstang på ca. 1,5 meter, den skulle man sætte
ned i nogle huller i svinghjulet og så skulle den tørnes 3 omgange. Så
skulle der åbnes for søvandet, der skulle køle maskinen og så satte man
luft til og så skulle den starte, det gjorde den normalt også. En gang glemte
jeg at tage tørnestangen ud af svinghjulet, da jeg fik stoppet maskinen
lignede tørnestangen et 8 tal men det var intet imod den røde farve
skipperen havde fået i hovedet da han kom løbende ned i maskinen og
opdagede hvad der havde larmet og rystet, så nålen viste 7 på
richterskalaen Det gav en kæmpe skideballe og en belæring om hvor
åndssvag jeg var. En anden gang havde jeg glemt at åbne for søventilen til

kølevandet til maskinen, ja kunne han havde fanget mig var jeg sikkert
blevet slået ihjel, nå men det kunne jeg for han var skide fuld, jeg
overlevede.
Arbejdstiden (der var kun arbejdstid) var fra skipper og styrmand syntes vi
havde sovet længe nok og til de selv var så trætte eller fulde at de selv
måtte lægge sig og vi kunne så snige os til køjs.*
Hyren* jeg fik, var på 320 kr. om måneden og alle de frosne kartofler jeg
kunne æde.

Stetin

Når vi fik et par dages liggetid i Stetin i Polen fik vi lov til at gå i land. Når
vi vekslede 30 kroner på den sorte børs, fik vi 100 til 125 zloty for en
dansk tier og for de 300 til 350 zloty kunne vi købe alt, den nat. Første
gang jeg var i land i Stetin kørte vi op til et, efter Polsk forhold mondænt
danse restauration med store runde borde med hvide duge der gik helt ned
til dørken,* et stort orkester og mange mennesker. Vi var os 3 knægte og
letmatrosen. Vi blev bænket ved et af bordene med hvid dug på og bestilte
en flaske vodka og 4 glas, der gik ikke lang tid før vi fik selskab af 4
lokale skønheder og så startede festen. På et tidspunkt var den ene af
pigerne væk, nå med det tænkte jeg ikke så meget over, jeg sad og talte
med en af drengene over for mig.
Pludselig gav han nogle diskrete gisp fra sig og vendte det hvide ud af
øjnene, jeg anede jo ikke hvad han havde gang i før den forsvundne pige
dukkede op under bordet med et smørret grin om ansigtet. Jeg fik øjne så
store som tekopper da hun fik 50 zloty som ”tak”, jeg var på det tidspunkt
jo kun 16 år og min mor var en af de eneste kvinde der ind til da havde
været tættest på mig.
Jeg kan bestemt ikke huske om jeg også skulle prøve.

Hela i Kolding havn. bb. Side.

Jeg holdt lorteskibet ud i ca. 3 måneder og afmønstrede i Horsens den
22.12.1962 og nåede hjem til jul, det var min mor meget glad for.
Jeg havde så sammenlagt med sømandsskolen og Sibonga sejlet et år som
dreng og kunne derfor mønstre ud som ungmand i næste skib.

Trompet stik*

M/S Carl Fridolf 18. februar 1963 – 13. oktober 1963.
Den 18.2.1963 mønstrede jeg M/S Carl Fridolf, der lå i Hanstholm. Det
var mit 3. skib og jeg var nu ungmand.

M/S Carl Fridolf. Kendingsbogstaverne* OWXA

Mig som 17 årrig ungmand (en sej gut)fra en søndagstur op i fjeldet ved Bergen, Norge.

Dengang skulle man have 1 år sejltid som dreng, et år som ungmand og et
år som letmatros før man kunne mønstre ud som matros.
M/S Carl Fridolf var også en coaster og lastede 520 tons.* Den var bygget
i 1962 på J.J. Sietas, Cranz – Nevenfelde i Tyskland, og var et pragtfuldt
skib. Ikke nok med den lå fantastisk i søen, men besætningen er nok den
bedste jeg har sejlet sammen med. Vi var skipper, styrmand, maskinchef,
kok, mig som ungmand og 2 dæksdrenge, 7 mand i alt.
Vi sejlede i fri fart i nord Europa, aldrig de samme havne, men det betød
også at vi havde meget lastrengøring. Arbejdet med af og på lugning var
hårdt, men det gav gode muskler.
Det var før patentlugernes tid så det var træluger, skalkejern og som regel
med 3 presenninger på. De var stygge at få af om vinteren, når de var
frosset fast til hinanden. Under trælugerne lå skærstokkene og de var
modbydelig tunge. De lå jo i deres position og skulle skubbes enten for
eller agterud, så lugen blev fri til losning/lastning. Arbejdet med skalkning
(lukke) skulle gøres ordentlig, dvs. på den rigtige måde, for i dårligt vejr
får man ikke muligheder for at gøre det om.

Broen på Carl Fridolf. Skipper G. Hanson i baggrunden og Heine til rors.

Skipper som hed G. Hanson var en rigtig fin fyr, han var som en far for os
knægte uanset hvad, kunne vi altid komme til ham hvis vi havde
problemer og vi kunne tale med ham om alt. Hans kone som hed Ruth og

var sygeplejerske var tit med på turene, sjovt nok for hun led frygteligt af
søsyge, bare en lille bule på vandet så var den gal.

Skippers hustru Ruth (vores Mor)

Når vi knægte arbejdede ude på dækket kom hun tit ud med et eller andet
godt til os, kage, chokolade, sodavand eller andet i den stil og så hjalp hun
altid kokken med at lave mad. Når vi ville i land skulle vi jo op til skipper
for at hente de penge vi havde bestilt og så sagde han altid, pas nu godt på
jer selv og tænk jer om, går i 2 iland kommer i 2 ombord igen og så ikke
noget med at købe frække damer for alle jeres penge. Det ”skete” dog vi
gjorde det alligevel og kunne ved de lejligheder pådrage os en af de
hersens erhvervssygdomme der begynder med ”Gunner,” det var så op til
skipper med problemet i hånden, til skideballe og ”hvad var det sidste jeg
fortalte jer før i gik i land. Jeg gider ikke se på den, det kan Ruth gøre for
hun er sygeplejerske og så måtte vi vise hende problemet. Hun fortalte så
om alle de ting man kunne pådrage sig når man ikke brugte ”regnfrakke”
og det håbede hun vi ville gøre hvis der kom en næste gang. Så fik man et
hak i røven (undskyld mit franske) og så var det overstået. Hun var et
dejligt menneske som vi holdt meget af.

Den taler vel for sig selv.

Chief Engineer, Hans Müller. Heinrich og mig liggende. En søndag i søen.

”Maskinchefen” hed Hans Müller og var fra Mölln i Tyskland, han var
sidst i 20,erne. Han var en stille gut og holdt sig mest for sig selv, bøger
var hans store lidenskab og dem læste han en masse af. En dag kom han
hen til mig og spurgte om jeg var interesseret i at lære tysk, for så kunne
han lære mig tysk, hvis jeg så ville lære ham dansk. Der gik ikke lang tid
før jeg talte tysk til ham og han svarede på dansk og omvendt. Et par
måneder efter starten af undervisningen i det tyske, lå vi i Hamborg hvor
Hans og jeg gik i byen og her måtte jeg vise mit pas fordi de på værtshuset
ikke troede på at jeg var dansker. Da jeg afmønstrede kunne jeg næsten
perfekt tysk og Hans kunne dansk, fin fyr var han også.
Kokken hed Ole, ja han var jo ikke kok men en knægt på 18 år som godt
kunne lave mad når han fulgte Frk. Hansens kogebog nøje, og det han ikke
kunne, lærte Ruth og skipper ham, jo vi fik god mad ombord, det skulle
der ikke spares på sagde skipperen. Ole var også en helt igennem okay fyr
at sejle sammen med.

tv. mig, kokken Ole, ham th. kan jeg ikke huske hvad hedder.

De 2 dæksdrenge hed Heinrich og Anders de delte kammer sammen, jeg
havde en mands kammer, skønt, fælles bad og toilet med koldt og varmt
vand i hanerne, vaskemaskine (den gammeldags type) men dog en
maskine, noget helt andet end den gamle ”plimsoller” til M/S Hela som jeg
kom fra.
Heinrich og Anders var jo ikke så erfarne som mig men de var meget
interesseret i at lære og det var de begge gode til, vi havde et meget fint
samarbejde. En uge efter jeg var kommet ombord blev jeg kaldt op til
skipper på broen, hvor han ”udnævnte” mig til ”bådsmand”,* det var mig
der skulle lede og fordele arbejdet og skulle varsko* styrmanden når vi var
søklar, som betyder at lugerne er skalket* og tætte, at bommene er på
plads, alt er surret og sat fast, lukket vandtæt, ankrene er sat fast og
ankerklyssene er cementeret, så vi for den sag skyld kunne klare at løbe
ind i en orkan uden der sker noget ved det, og så skulle styrmanden gå
rundt for at se efter om alt nu også var som det skulle være. Der gik ikke
lang tid før styrmanden sagde at det ikke var nødvendigt for ham at gå
rundt og se efter om alt nu også var i orden, vi kunne godt selv. Se det var
tillid så det klodsede. Jeg kan desværre ikke huske hvad styrmanden hed
og hvor han kom fra, men en yderst behagelig mand var han. Jeg vil påstå
vi var som en hel lille familie.

Mit arbejde ombord var at gå vagt når vi var i søen og så skulle jeg sørge
for at central smøreapparatet ikke løb tør for smøreolie i maskinen, men
det fik jeg 100 kr. om måneden for ud over min hyre. Under land gik vi 3
knægte dagmænd og så skulle jeg, ja ”styre” de 2 andre.

Fra venstre, Heinrich, Anders og mig.

Det var der heller ikke nogle problemer med, de var gode arbejdskollegaer
og kammerater som jeg længe efter holdt kontakten med. Vi knægte lavede
jo også ”skøre” ting og en episode står helt klar i min hukommelse.

Heinrik.

Anders.
Dæksbesætningen.

mig.

Vi lå i Rouen ved floden Seinen i Frankrig, det var varmt og vi var ved at
spule dækket, da vi begyndte at sloges med vand. Anders havde gemt sig
ved lugekarmen med en pøs vand som Heinrich skulle have i hovedet. Da
Heinrich så Anders med pøsen løb han, men han kunne ikke løbe fra
Anders så resolut, og uden at tænke sig om sprang han i floden for at
undgå at få kylet en pøs vand i nakken. Ja ja det var jo kun for sjov, men
der var en meget stærk strøm i floden og den kunne Heinrich ikke hamle
op med, så han drev hurtigt væk. Jeg fik fat i en kasteline og rendte ind på
kajen og løb efter Heinrich som allerede var ca. 150 – 200 meter væk ned
af floden, efter 3 forsøg fik Heinrich fat i kastelinen som jeg smed ud til
ham og Anders og jeg fik ham hevet ind og op, py ha det var tæt på det gik
rigtig galt, behøver jeg at fortælle at skipper var rasende!

Carl Fridolf i søen på vej til 1. dokning på JJ. Sietas i Hamborg.

J.J. Sietas, Cranz – Nevenfelde.

Jeg er på vej op og skifte pære på den agterste masts top lanterne.

Her er Carl Fridolf, nu som m/s Nyborg og på norsk flag, 52 år gammel. Billedet er taget i Norge.

Lastet til lastelinje mærket. Her er det godt vejr, kan du forestille dig det var storm?

Den 13.10.1963 afmønstrede jeg M/S Carl Fridolf, i Esbjerg, det blev til
ca. 9 dejlige måneder, som jeg aldrig glemmer.

Pælestik.

Jeg har en bekendt, Jesper Hansen som i 2002 købte slæbebåden Vitus.
Han solgte Vitus i 2017 til Finland. Det sidste slæb han havde, var fra et
sted i Norge til Esbjerg med en coaster, der hed m/s Nyborg og det viser
sig det var mit gamle skib Carl Fridolf.
En lidt trist afslutning.
Det starter faktisk med jeg en dag i begyndelsen af 2002 var på den lokale,
jeg ville havde en pot billard. Jeg sad ved baren da Jesper Hansen kom ind
og fortalte han lige var blevet skibsreder, han havde købt slæbebåden
Vitus. Det talte vi lidt om og så spørger Jesper, hvad går du og laver. Jeg
svarede ingen ting, vil du havde noget, vi skal til Sortehavet og jeg
mangler en mand. Så har du en nu svarede jeg og vi sad så og talte lidt om
det. Så spørger Jesper nu, er du vel skibsassistent, nej svarede jeg jeg er
matros. Satans også, så kan jeg ikke bruge dig, for så skal jeg havde en
mand mere til maskinen og det har jeg ikke råd til.

Vitus.

Bemandingsreglerne var at en skibsassistent havde papirer, så han/hun
kunne passe maskinen og det var netop de papirer jeg ikke havde som
matros.
Du skulle da tage de papirer sagde Jesper. Det havde jeg også selv tænkt
på, men aldrig taget mig sammen til. Det tager jo et ½ år. Det ½ år går sgu
hurtigt sagde Jesper.
Jeg gik hjem og ærgrede mig, tog beslutningen og kontaktede Martec i
Frederikshavn. Vi har lige en plads ledig, vil du havde den er det din og det
ville jeg.

Jeg startede på Martec den 7. januar 2002 og var færdig den 9. juni 2002.
En dag kom jeg til at tænke på Jesper også havde sagt det ville være en
fordel hvis jeg også tog et radio sertifikat. Jeg gik op på kontoret og her
spurgte jeg forstanderen om de ikke havde et radiokursus. Jeg kunne se
han tænkte lidt over det. Nej svarede han det har vi ikke, men hvis du kan
samle minimum 8 og max 12, vil jeg se om det er muligt at starte et. Jeg
satte en seddel op i messen, med ordene først til mølle. Samme dag havde
19 skrevet sig på. Forstanderen fik det aranceret, så når det officielle
kursus var slut en fredag, kunne vi blive på skolen weekenden over, på
egen kost og starte på radiokursuset mandag morgen. Kursuset tog en uge
og fredag morgen var der afslutningsprøve. Om torsdagen, dagen før
afslutningen sagde vores lære, lad nu være med at gå på værtshus i aften
det bliver hårdt i morgen. Vi var jo 12 og så trak vi lod om hvem der skulle
starte om morgenen, jeg trak nr. 6.
Efter aftensmaden var der 2 der ville på værtshus og plagede os andre om
at gå med, men det var der ingen der ville, så gik de selv. Hvornår de kom
hjem, tja det ved jeg ikke, men de var umulige at purre ud. Vi lavede
lynhurtigt nummerfordelingen om så de fik nr 11 og 12. Den ene kom op
midt på formiddagen, den anden kom ikke og derfor dumpede han. Det
første den anden gjorde da han kom ind til prøven, var at brække sig i
skidtpøsen og så dumpede han også. Vi var så 10 der bestod RUC
sertifikatet.
Jesper flyttede på et tidspunkt til Tejn på Bornholm og jeg traf ham kun et
par gange om året når han var i Korsør og besøge hans forældre.
Vi skriver nu maj 2018 og nu sker der noget. Jeg er på en maritim Norsk
hjemmeside og ser et foto af en coaster, der hedder Nyborg, men er på
norsk flag. Jeg syntes den ser bekendt ud og trækker oplysninger på den.
Det viser sig, det er mit gamle skib m/s Cael Fridolf der tøffer rundt i de
norske fjorde. Jeg har flere gange set Vitus på ais,en og høre han er på vej
fra Norge med en coaster på slæb, som skal til Esbjerg og hugges op. På et
tidspunkt taler jeg med Jespers far Walther Hansen og han fortæller det var
mit gamle skip Jesper slæbte til ophugning.
Jeg fandt ophugningsværftet Smedegaarden A/S i Esbjerg og skrev til dem
om rigtigheden af mine antagelser, det var dem der havde slagtet mit godt
50 år gamle skib. Samtidig med de svarede mig sendte Morten
Smedegaard disse 5 fotos.

Her kommer hun. Indsejlingen til Esbjerg med Vitus foran og en bagstopper.

.Kvælerstik.

Over 50 år gammel og stadig et flot skib. De 2 første koøjer i bb. Side ver mit kammer.

Snøft.

Snøft Snøft.

Det gør ondt på søfolk når man ser disse billeder, det er lige som om man
har mister noget og man føler sig trist og alligevel er jeg glad for
billederne. Det må være det der kaldes for ambivalent. Snøft.

Trompetstik

Æret være dens minde.
Bjarne Skov Poulsen.

Copyright.

M/S Gewrda Vesta. 9. januar 1964 – 27. maj 1964.
M/S Gerda Vesta blev mit næste skib. Jeg mønstrede Gerda Vesta i
København den 9.1.1964 som ungmand.

M/S Gerda Vesta
Gerda Vesta var bygget på Husumer Schiffwerft i Tyskland i 1962 og var
også en coaster på 580 tons, lidt større en Carl Fridolf men ellers stort set
samme skib. Senere blev den solgt til Dansk reder og fik navnet M/S
Opnør.
I den periode jeg var ombord sejlede vi i eksport farten for DFDS på Kings
Lynn, Middelsbrogh og Newcastle i England, Ålborg, Århus og
København osv.
Det var barsk sejlads over Nordsøen i vinter månederne og det havde da
også nær gået galt. Vi havde lastet færdig i Middelsbrogh og sejlede kl. ca.
23.30. Vejrudsigten lovede stærk storm 10 til 12 fra NNW efter den gamle
skala, men skipperen skulle til 50 års fødselsdag i København, så vi skulle
sejle. Vi fik lodsen ombord som sagde til skipperen at han var godt tosset
at sejle i det vejr, og at han kun ville tage os ud til yderhavnen. Nå, skipper
skulle til fødselsdag så vi sejlede.
Næste dag var jeg til rors fra kl. 06.00 til kl. 12.00, kl. 11.30 kom
styrmanden, han havde ikke sove meget pga. vejret, og skulle afløse
skipperen kl. 12.00. Vi lå i et forfærdeligt vejr og selv om det var ca. 12
timer siden vi forlod Middelsbrogh kunne vi stadig se land. Styrmanden
sagde til skipperen at med det vejr og fart vi gjorde, kunne vi ikke nå hjem
så skipperen kunne komme til fødselsdag. Ja det har du nok ret i sagde
skipperen og spurgte om han syntes vi skulle gå ind igen, hvortil
styrmanden sagde, ja det syntes jeg for dette her er ikke sjovt, for flere

gange var han ved at blev smidt ud af køjen. Jeg fik så ordre til at lægge
roret hårdt* stb. når der var et hul i søen, (den 7. sø er normalt stor og når
den er væk kommer det vi søfolk kalder for et hul) jeg lagde roret hårdt
stb. og skibet begyndte at dreje, men det gik for langsomt, og så fik vi en
forkert sø. Hele skibet var begravet i vand, benene forsvandt under mig og
jeg røg over i stb. side af styrehuset sammen med skipper og styrmanden.
Skipper var den der først kom på benene og op til roret og fik det lagt hårdt
bagbord, men skibet ville ikke lystre roret selv om maskinen kørte for fuld
kraft. Gerda Veste lå nu med ca. 30 graders slagside og havde taget kursen
over mod en stor styg stenmole der ragede langt ud i havet. På det
tidspunkt havde vi ikke kontrol over skibet. Skipper stod ved rattet med
roret hårdt bagbord, for at få Gerda Vesta væk fra kursen til stenmolen.
Efter en evighed (sådan føltes det) kunne vi mærke skibet begyndte at
girer* i søen og pludselig begyndte den at dreje bagbord, væk fra
stenmolen.
Pu ha, det var for tæt på. Jeg har aldrig set en mand svede som skipper
gjorde da skibet ikke ville lystre roret og ikke ville væk fra retning
stenmolen. Havde vi ramt den var vi blevet smadret og vi havde ikke haft
en chance for at overleve mødet.
Nå, vi kom ind til Middelsbrogh med 30 graders stb*. Slagside. Det viste
sig at lasten, som var støbegods rør havde forskubbet sig. Vi havde selv
surret rørene i lasten før afsejling og jeg garanterer for at det var gjort
godt, vi havde brugt helt nye 12 mm. wirer, de var sprunget som var det
sytråde.
Vi fik så losset stumperne og fik ny last, men skipperen nåede ikke
fødselsdagen og efterfølgende fik vi af havnearbejderne i Middlesbrogh
øgenavnet den Danske ”undervandsbåd”.
Jeg husker ikke så mange af besætningen men skipperen hed Tom Nielsen
han var gammel Mærsk skipper men var blevet smidt ud af rederiet fordi
han havde været med til, i højt og klart vejr at rende en Mærsk ”pram” op
på et koralrev i Stillehavet. Det gør man ikke hos fætter Mærsk, det koster.
Jeg husker også en lidt kedelig episode. Vi lå i København og en aften ville
jeg i byen. Jeg havde en del penge og for ikke at risikere noget lod jeg en
500 kr. seddel blive på vores kammer. Da jeg vågnede næste dag var
seddelen væk. Jeg ledte og ledte, men væk var den. Jeg var sikker på at det
var en bestemt der havde bøffet den. Jeg konfronterede ham med min
antagelse, men han blev sur og råbte det ikke var ham. For en sikkerheds
skyld ”tabte” jeg min knytnæve i ansigtet på ham og så var det slut for
ham med at fløjte, nu manglede han en fortand.

Der gik vel ca. 14 dage da jeg ville have en gammel jakke på, jeg havde
hængende i mit skab og i inderlommen finder jeg seddelen på de 500 kr.
Sammen med en STOR undskyldning gik forurettede til tandlæge på min
regning.
Jeg beskyldte ikke siden nogen for at stjæle før jeg er 100% sikker.
Vi var 7 mand ombord og ellers var Gerda Vesta stort set indrettet som
Carl Fridolf, dog havde jeg ikke enkelt kammer, jeg boede sammen med en
letmatros der hed Frode Sjøblom på et 2 mands kammer, han havde
underkøjen og som den yngste havde jeg overkøjen.
Frode var en tørstig men meget rar gut, vi fik ham ombord sidst i januar
1964 i København. Vi havde fået at vide der kom en letmatros når vi kom
til København og det gjorde vi ved midnat, det frøs en smule og sneede
lidt men der var ingen ny mand at se. Vi var i gang med at gøre losseklar
til om morgenen og pludselig lød der larm fra en container der stod på
kajen, vi gloede noget da der ud af den kom en frysende gut, det var Frode
med en Oma margarine kasse under armen, der var hans tøj og papirer i,
andet ejede han ikke.
Dengang gik vi også udkig ude på bakken (forreste del af skibet hvor
ankerspillet står) men når skibet tog vand over gik vi udkig på en af
brovingerne og var det helt dårlig vejr gik vi inde på broen, nå men det var
jo vinter og skide koldt og Frode skulle på udkig på bakken men han havde
jo ikke noget varmt tøj, så lånte skipperen ham en jakke men det var ikke
nok, så han stoppede aviser ind under sin skjorte for at holde varmen,
andet var der jo ikke at gøre.
Engang vi lå i Newcastle ville vi op på Ship Tavern, det nærmeste
værtshus, vi spurgte Frode om han ville med men det ville han ikke. Det
var mærkeligt syntes vi for Frode kunne jo godt lide øl. Hvorfor vil du
ikke med spurgte vi, mine bukser er revnet i skridtet sagde han, pyt med
det svarede vi, jeg har heller ikke underbukser på, jeg har ingen, du kan
bare lade være med at sprede benene sagde vi. Frode gik med. På et
tidspunkt havde Frode fået sat sig på en bænk mellem 2 borde og lige
overfor ved et andet bord sad 4 kvinder, pludselig begyndte de at skrald
grine, de havde fået øje på Frode der nu sad med spredte ben, Frode syntes
også det var sjovt og grinede sammen med kvinderne ind til vi så at hans
klokker og klokkestrengen nu lå nede på bænken, det havde han ikke selv
opdaget, Frode fik samlet benene i en fart.
En anden gang var det mig det gik ud over. Vi var på vej ind af Limfjorden
til Ålborg og Frode var beruset. Ved ankomst havde han forspringet, (er
den første wirer/trosse der kommer iland ved ankomst) da skipperen over

højtaleren sagde hold fast i springet, stod Frode bare og gloede, hold fast
råbte jeg til ham, ja men jeg holder så fast jeg kan råbte han tilbage, for
satan da så måtte jeg smide hvad jeg stod med og fik Frode væk så jeg
kunne komme til at sætte springet fast, vi havde nær ramt et andet skib der
lå foran os.
Vi fik fortøjet damperen og så kunne vi sammen med Frode fortsætte
festen han havde startet. På et tidspunkt ville vi på Håbet, en af 2 danse
restaurationer i Ålborg. Da vi havde været der længe ville vi på morgen
værtshuset Roxy, jeg så noget der lignede en taxa og sprang ud på vejen
foran den, den stoppede også brat og en flink ”taxa chauffør” kom ud og
åbnede den bagerste dør så jeg kunne komme ind, de andre stod og lavede
fagter, men det så jeg ikke. Til gengæld fik jeg inde i ”taxaen” øje på 2
politi kasketter der lå ved bagruden, da var det også for sent.
Jeg havde intet gjort andet end tage fejl af en taxa og patruljevogn.
Det var der sgu ikke noget at gøre ved, jeg blev kørt på politistationen. På
vejen til stationen forsøgte jeg at forklare dem at jeg slet ikke var så
beruset som de troede, næ jeg var faktisk helt ædru, men havde bare glemt
mine briller og derfor kunne jeg ikke se så godt. Om det var den de
hoppede på ved jeg ikke men de begyndte indbyrdes at tale om jeg ikke
var så fuld at de kunne sætte mig ind. Du kan godt gå unge mand sagde
den ene, hvortil jeg sagde, at når de havde kørt mig til stationen måtte de
også køre mig tilbage igen, hov hov unge mand nu ikke fræk, næ næ sagde
jeg og sagde så pænt farvel. Jeg gik ud gennem deres port og der stod der
en knallert, nå ja tænkte jeg, de ville ikke køre mig tilbage så må jeg selv
gøre det og så nappede jeg knallerten. (Det var så det første jeg havde
”stjålet”, men det var vel en form for forcemejeure.”
Aldrig har jeg været ude for at der kunne være en så ”tæt” trafik, så mange
røde lygter, telefonpæle og træer som i Ålborg kl. ca. 4 om morgnen, men
rare mennesker var der heldigvis også mange af, for de biler jeg mødte
dyttede og vinkede til mig. Jeg kendte ikke byen men pludselig så jeg der
stod Roxy med store røde bogstaver på et hus. Jeg stoppede, stillede
knallerten som stadig ikke havde lidt overlast op ad en telefonpæl og gik
ind. Der sad de andre og var i færd med at lægge planer for hvordan de
kunne befri mig. Senere kom Frode og jeg op at skændtes om hvem af os
der skulle bestille en taxa, jeg mente ikke det kunne være mig, jeg havde jo
forsøgt en gang. Det endte med vi tog en taxa hver og kørte ombord. Da vi
vågnede brokkede Frode sig over en kran der stod inde på kajen, der skulle
den ikke stå når han sov. Han gik så op til skipperen og brokkede sig over
det, men skipper kunne jo ikke gøre noget. Frode sagde så op kom ned på

kammeret, pakkede sin Oma papkasse og gik. Vi så aldrig Frode igen.
På et tidspunkt fik vi ny styrmand, og skipper havde fundet ud af at jeg
havde smurt maskinen ombord på Carl Fridolf, så det job fik jeg så
efterfølgende.
En nat ved 2 tiden var vi på vej over Nordsøen, jeg havde lige smurt
maskinen og var gået ind på kammeret igen, men kunne ikke falde i søvn.
Jeg gik op på broen for at få en sludder med den nye styrmand. Da jeg
kom op på broen kunne jeg ikke finde ham, selvstyren var sat til og alt så
ud til at virke. Jeg gik så ud i brovingerne for at se om han var der, der så
jeg, at vores lanterneføring fortalte, ”gå af vejen for mig jeg kan ikke
manøvrere” til sidst fandt jeg styrmanden inde i bestiklukafet,* der lå han
og sov. Han havde sat et vækkeur ned i en pøs* og sat uret til at ringe en ½

Bedst som man skriver om Frode, får jeg Ny Tid med posten og ser desværre at Frode er død, jeg
har dog ikke mødt ham siden jeg sejlede sammen med ham. Men Anyway R.I.P. Sailor.

Frode Sjøblom flere år efter.

time før skipperen skulle purres for at afløse styremanden.
Jeg purrede ham og spurgte hvad det var for noget svineri han lavede, han
havde jo ansvaret for skibet og hele besætningen, der i tillid til ham lå og
sov. Du må ikke sige noget til skipper om det du har set bad han, jeg
forklarede ham at jeg ikke ville finde mig i han lavede den slags og at jeg
ville fortælle det til skipperen næste dag. Næste dag fortalte jeg det til
skipperen og da vi nogle dage efter kom til Kings Lynn stod der en ny
styrmand. Ham og mig kunne ikke sammen, så jeg afmønstrede i
København onsdag den 27.5.1964. Næste skib kunne jeg mønstre som
letmatros. Det var der også flere penge i.

Dobbelt væverknob.
Årsagen til manglende billeder var, jeg havde fået stjålet mit kamera.

Bjarne Skov Poulsen. Den 16. maj 2019.
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M/S Ruth Lindinger. 28. maj, 1964 – 16.9.1964.
M/S Ruth Lindinger mønstrede jeg torsdag den 28.5.1964 i København
som letmatros, altså dagen efter jeg afmønstrede. m/s Gerda Vesta.

M/S Ruth Lindinger ved Langelinje. Det kan godt være mig der går på dækket midtskibs
Kendingsbogstav* OZHM.

Ruth Lindinger var helt ny og lige kommet fra Nordsøværftet i
Ringkøbing. Nu lå hun på Langelinie til fremvisning og hvor vi også tog
proviant og en masse andet ombord. Jeg tog jobbet som vagtmand i
weekenden og var den eneste ombord. På vores landgang havde vi et skilt
med ingen adgang.
Søndag ved 14. tiden kunne jeg høre der gik nogen oppe på dækket, jeg
gik ud for at se hvem det var. Oppe på dækket gik der en fyr iført fløjls
bukser og en lidt slidt trøje med påsyede skindlapper på albuerne. Jeg
spurte ham hvad han lavede og om han ikke kunne læse, (skiltet på
gangvejen) hvortil han svarede, jeg har lov til at være her, jeg er Asger
Lindinger og er kommet for at se mit nye skib. Ups. For jeg ikke skulle
være i tvivl, trak han hans tegnebog op og viste mig sit kørekort, det var
sgu ham.

Rederen, Asger Lindinger.

Jeg undskyldte min noget brøsige holdning, hvortil han svarede, jeg er
glad for du (han sagde sgu du) passer på, vil du vise mig mit skib. Det ville
jeg jo naturligvis og vi gik fra for til agter, op på broen og i maskinen.

Nybagt letmatros af Guds nåde og rederiernes barmhjertighed.

Da vi havde set det hele spurgte han om jeg havde kaffe på kanden, og da
jeg lige havde lavet en kande, satte vi os ind i messen hvor han ville høre
om hvad jeg syntes om skibet og om der var noget man kunne gøre bedre
ved næste nybygning. Jeg fortalte ham om fordelene ved de nye Mcgregor
patentluger og dem var han meget interesseret i at høre om. På den næste
nybygning kom der patentluger på. Vi talte sammen over kaffen i ca. 1½
time, jo Asger Lindinger var en meget sympatisk og hyggelig fyr.

Skipperen var den diametrale modsætning, han skulle tiltales med de, dem
og deres, han var så højrøvet at næsen faktisk var hans højeste punkt, en
rigtig blærerøv. Han kunne kun tåle at se og høre sig selv!!
Skipperen låste for alt, især for proviant rummet. Kokken skulle fortælle
ham hvad han skulle bruge og så blev det udleveret og der blev låst igen.
Når han sov, kunne der ikke udleveres noget før han stod op.

Mit liv som ”tyveknægt”.
Vi lå i Esbjerg og havde fået besøg at 2 ”skønheder”, der manglede lidt
spænding i ”livet.” Problemet var at vi ikke havde nogen af de våde varer
og ingen penge, så gode råd var dyre. En af dæksdrengene, der havde
problemer med at kende forskel på dit og mit, kom med et forslag der gik
ud på at hente en kasse øl oppe på baneterrænet, der havde han set der stod

en togvogn hvor der stod Tuborg på. Trods tanker på min mor og med
bange anelser gik jeg med de 2 andre. Jeg havde engang stjålet 2 kroner i
min mors pung. Det nagede mig i 14 dage før jeg fortalte min mor hvad
jeg havde gjort, hun sagde: Bjarne det vidste jeg godt, jeg ventede kun på
du skulle komme og fortælle mig det, jeg var meget flov.
Vi skulle gennem en park for at komme hen på banen og det var bælg
mørkt. Pludselig hopper der en betjent frem fra et træ og spurgte hvor vi
kom fra og om han måtte se vores hænder. Han lyste så på os og fortalte at
der var begået et indbrud i pavillon der lå i parken. Det havde vi jo ikke
andel i så han gik og jeg, ja jeg gik også, men det var tilbage til skibet. Min
tid som tyveknægt var uigenkaldeligt forbi.

Her lå vi i Esbjerg.
Google.

Ned over 1. og 2. lugerne.

Da de to andre kom ombord, havde de nappet en kasse øl, men da der kom
lys på kassen opdagede de at det var lys øl, damerne skred.
Styrmanden havde jeg et godt forhold til og da jeg var den der havde
”højeste rang på dækket” var det mig der efter samtale med styrmanden
og skipperen fordelte arbejdet på dækket
Vi fik på et tidspunkt en last fra La Rochele, der ligger i bunden af
Biskayabugten København. Vi lå ude i frihavnen og lossede. Jeg var i gang
med at tælle malingen for vi var ved at løbe tør. Lige før middag kom en af
havnearbejderne og spurgte om jeg ville sælge 20 ltr. hvid maling, det ville
jeg naturligvis ikke. Jeg gik så ind i messen for at spise, pludselig kom

styrmanden og ham havnearbejderen ind i messen og styrmanden spurgte
ham om hvem af os han havde ”købt” de 20 ltr. maling af. Han pegede så
på mig, det var ham sagde han. Jeg forklarede styrmanden hvad der var
foregået og sagde, nu er det op til dig hvem du stoler på, hvortil han
svarede, jeg stolernaturligvis på dig.
Jeg fulgte så havnearbejderen i land og da vi var kommet ind på kajen,
sagde jeg nu får du lige en hurtig røvfuld til minde om mig. Han fik mange
tæsk, hans kolleger stod og heppede på mig og råbte gi ham, han er et
dumt svin.
Skipperen var også et dumt svin, men det gik jo ikke at banke ham, så det
lod jeg så være med og afmønstrede onsdag den 16.9.1964 i København.

Bjarne Skov Poulsen. Den 17. maj 2019.

Copyright.

M/S Karin Smits. 29. september 1964 – 31. oktober 1964.
Jeg blev i København og rendte alle rederierne på dørene men forgæves.
Jeg havde indlogeret mig på Sømandshjemmet Betel på den ”pæne” side af
Nyhavn, det var også det billigste sted at bo, til gengæld var det forbudt
med øl, spiritus og damer på værelserne. Portieren rådede mig til at melde
mig ind i Sømændenes Forbund, der lå i Herluf Trolles Gade 5, en gade
længere hende af Holbergsgade. Jeg gik derhen og talte med
forbundsformand Henry From Andersen, han spurgte om jeg havde et
forbundsskib, det havde jeg ikke. Det viste sig at for at få et forbunds skib
skulle man være i forbundet og for at komme i forbundet skulle man have
et forbunds skib, altså komplet umuligt.
For at fordrive tiden gik jeg tit hen på Larsens Plads hvor jeg kendte en
gammel vagtmand, han passede på DFDS, s Pakhus og han gav altid kaffe,
en hyggelig gammel fyr, det skete også vi delte hans madpakke. En aften
jeg besøgte ham spurgte han om jeg ville ud at sejle igen, det ville jeg jo
gerne. Der ligger et skib lidt længere henne af kajen de mangler en
letmatros fortalte han.

M/s Karin Smits, Larsens Plads, København.

Jeg fes derhen med det samme, gik ombord og fandt messen. Der sad 4
mand, og ædru var de ikke, tvært imod. Det viste sig det var skipper,

styrmand, chifen* og kokken der sad der. Jeg spurgte om det var rigtig, de
manglede en letmatros, ja har du forstand på maskiner spurgte skipperen,
jeg ved det er den der trækker piskeriset rundt henne i røven sagde jeg.
Godt så kan du sejle som 1. mester* ind til vi får fat på en ny og du skal
nok få 1. mester hyre for det, sagde han, ok sagde jeg.
Hvornår sejler vi? kl. 24, om en time. Jeg skal først hente mit grej* der er
henne på Betel, så får du til en taxa, men du skal fan'me skynde dig. Jeg
fik fat i en taxa og kørte hen og fik pakket i en fart, kom ombord og så
sejlede vi kl. 00.30, de var ikke blevet mere ædru.
Sådan gik det til da jeg mønstrede M/S Karin Smiths som letmatros tirsdag
den 29.9.1964 i København, Karin Smiths var ikke et forbunds skib.
Den næste dag fandt jeg ud af at jeg skulle sejle sammen med 3 Spanske
matroser, så i alt var vi 4 mand på dækket, vi skulle være 9 mand i alt men
vi var en 1. mester for kort.*
På første tur var jeg 1. mester og det eneste jeg skulle var ved
havnemanøvre, ankomst/afgang, når chifen viste v-tegnet var at hente 2 øl,
det gjorde jeg så- i pendulfart. At det gik godt, tja det er ikke mindre en
fantastisk. Skipper, styrmand, maskinchef og kokken var konstant
berusede og det var ikke sådan nogen små branderter, næ næ det var nogle
af de store.
Turen efter jeg var mønstret fik vi en ny 1. mester i København og så var
jeg jo ”almindelig” letmatros igen, fint nok. Vi afsejlede Larsens Plads ca.

M/S Karin Smiths.

kl. 22.30 og gik nord på, op gennem Øresund til Århus for at laste færdig.
Vi havde vel sejlet 2-2 ½ time og jeg var kommet på vagt kl. 24 og stod til
rors. Pludselig gik alt lyset, også i lanternerne, styrmanden havde overtaget
vagten fra skipperen som vi kaldte Sonnyboy også kl. 24, så på broen var
der skipper, styrmanden og chifen og de var som sædvanlig berusede. Jeg
fik en lommelygte af skipperen så jeg kunne se kompasset og holde
kursen. De talte om hvad fanden der kunne være sket, og så siger
styrmanden, jeg kan ikke finde min øl, skipper kommer hen til mig og vil
have lommelygten så de kunne finde styrmandens øl. Så bliver de enige
om at gå i maskinen og se hvad der var galt og skipperen siger til mig her
er lommelygten, vi går i maskinen og du holder kursen og går af vejen for
alt hvad du ser og så var de alle gået. Der stod jeg og styrede, en knægt på
17 år i en time til der igen kom lys, jeg entrede selv kurs ved Kattegat syd
fyrskib og gik øst over op mod Århus. Jeg kendte ruten for det var samme
rute som vi sejlede med Gerda Vesta, men det viste skipperen ikke en skid
om, nå men det gik. Men det gik ikke da vi ankom Århus. Ved ankomst
sprang vores spring (wirer som skal holde skibet ved ankomst) skipperen
havde alt for meget fart på og vi rykkede lige 15 meter kaj op og fik bulet
stævnen.
Jeg fejrede min 18 års fødselsdag den 8.10.1964 ombord, af skipperen fik
jeg 2 flasker whisky på den betingelse at han var med til at drikke dem og
det var han så.
En anden gang havde vi lastet en jernplade på 36 tons i Newcastle, den
skulle til København, men i København var der kun Havnens flydekran,
Hercules der kunne løfte den. Den lå i 2. lasten på mellemdækket.
Vi fik Hercules på siden og de begyndte at rigge* til, så de kunne løfte
den. For at kunne det, brugte de 2 wirestropper som var en del rustne, jeg
spurgte om hvad de var testet til at kunne løfte, 40 tons lød svaret. Er de
ikke en smule rustne påpegede jeg, pladen vejer jo 36 tons, men det skulle
jeg ikke blande mig i. De lagde så en strop i hver side af pladen, med 4 tjern under for at wirerne ikke skulle skamfile.* De begyndte så at hive,
men da pladen var i højde med vores lugekarm skransede* den ene strop
og så sprang den anden. Jernpladen røg ned gennem lugen til underlasten
og tog lugeplankerne og skærstokkene med og borede sig ned gennem en
af bundtankene. Heldig vis var det en af vandtankene. De t-jern der lå
under wirerne røg op i højde med vores mast og ind på kajen. Da wiren
sprang, fik en af havnearbejderne et svirp over ryggen og blev kørt på
hospitalet. Sikken et postyr, ambulance og politi ankom, vi fik jernpladen
op med helt nye stropper, og fik nye skærstokke og luger og fik svejset

hullet i bundtanken.
Uddrag af DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964.
397. M/S KARIN SMITS af København, 455 B.R.T. Bygget 1963 af stål.
En mand komet til skade ved ulykkestilfœlde d. 27. okt. i K.øbenhavns
havn. (84) Politirapport og rapport fra statens skibstilsyn dat. 27. okt. Kl.
ca. 1450, da K.S. lå fortøjet ved Christians Brygge og lossede svære
jernplader, der vejede ca. 30 tons stykket, skrænsede en af de to nye 4"
wirestropper, der blev benyttet ved losningen, langs kanten af jernpladen.
Herved blev wirestroppen skåret over, hvorefter den svingede agterover og
ramte en havnearbejder på ryggen. Den tilskadekomne, der havde pådraget
sig lettere hudafskrabninger på ryggen, blev i en tilkaldt ambulance kørt til
hospitalet. Anm. Årsagen til ulykken fremgår af det ovenfor anførte.
Bemærk statistikken skriver: skrænsese en af de to nye 4” wirerstropper.
Citat slut. De var fanme ikke nye, de var gamle og rustne. Det havde jeg
påtalt til folkene på Herkules, men jeg skulle bare passe mit arbejde, så
passede de deres. Efterfølgende det afholdte søforhør, var ingen fra
besætningen, der havde overværet uheldet ”inviteret” med. Near miss,et
var udelukkende besætningen fra Herkules,s ansvar.

Her er et foto af Herkules.

Nogle dage senere lå vi igen i Newcastle og her gik det hele galt. Skipper,
styrmand og chifen havde igen drukket sig visne og nu syntes skipperen
det kunne være sjovt at skyde efter en måge der sad oppe i mastetoppen
med en pistol som vi ikke anede han havde, det så havnearbejderne og
ringede efter politiet som kom og tog skipperen med, men han kom igen
dagen efter. Nu havde jeg fået nok af dette ”druk” skib og afmønstrede
lørdag den 31.10.1964 i København og rejste hjem til Horsens til min mor,
far og lillebror.
På et tidligt tidspunkt havde jeg lånte chifen 100 kr., dem har jeg stadig til

gode, men jeg er sikker på han hellere vil skylde mig hele livet, en han vil
snyde mig.
Karin Smits forliste ud for Cala di Levante Pantelleria den. 15.1. 1982, på
rejse fra Alexandria til Tunis med bomuld.

Set agter fra.

Øjesplejs på wirer.

Den sorte sejler

Melodi: Walter Jonas - Tekst: Walter Jonas
Det var en kold og stormfuld nat,
vi skimted' Doverfyrets blink så mat,
og himlens stjerner var skjult med skyer grå,
ja vinden peb i takkel, mers og rå.
Det triste vejr, den kolde vind
bort jog de raske gutters glade sind.
Ja tavs var alle, ja, tavs var ulkens mund,
det var, som aned' han en alvorsstund.
Da lød kaptajnens klare røst:
Se gutter, her om styrbord ret mod øst,
det er en sejler, jeg kender den så vist,
jeg mindes tørnen, fra jeg så den sidst.
Det var en kold og stormfuld nat,
mod Norges kyst vi havde kursen sat,
da kom den sejler, vi skimted' her på stand,
da sank vort skib der med tre raske mand.
Til døden dømt det var vor båd,
den må sig bøje for sØens skarpe bråd.
Den sorte sejler med vimpel gul og rød
jo varsler undergang og gutters død.
Ved fire glas det skib forsvandt,
og næste morgen vort skib sin grav da fandt;
men Gud var med os i al vor sorg og nød,
og vi slap alle fra den kolde død.
En ting jeg ved, det stemmer grant,
den sorte sejler ved midnat varsler sandt.
Et sagn jo siger, den farer stadig om
på havet fredløs thi, det er dens dom.

Bjarne Skov Poulsen, den 18. maj 2019.
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M/S Inger Clausen. 6. december 1964 – 23. marts 1965.
Jeg gik nu hjemme og søgte efter hyre men det var svært at finde noget og
så ville jeg jo gerne have et forbundsskib for i dem var hyren større, men
for at få et, måtte jeg ind i Sømændenes Forbund og det kunne jeg som
sagt ikke før jeg havde et forbundsskib, simpel hen umuligt.
Ved et tilfælde, kom min far til at kende en der var i rederiet C. Clausen,
han hjalp mig til at komme ombord i M/S Inger Clausen, som lå i Åbenrå
og der skulle jeg mønstre som letmatros.

M/S Inger Clausen.

Jeg mønstrede Inger Clausen søndag d. 6.12.1964 i Åbenrå. Inger Clausen
var et Forbundsskib, men problemet var en af matroserne, Villy
Rosenkrans fra Esbjerg, ikke ville sejle sammen med mig, fordi jeg ikke
var i Sømændenes Forbund. Jeg fortalte ham det var min chance for at
komme i Forbundet og at jeg ville melde mig ind så snart som muligt, alle
de andre støttede mig og så gav han sig og jeg blev meldt ind i
Sømændenes Forbund den 9.12.1965
og fik Forbundsnummer 41 168, under Forbundsformand Henry From
Andersen. Glad var jeg.

Min første forbundsbog.

Sømændenes Forbund i København. Anvisningen, sådan så det ud dengang i 1964.

Min første nål.

Sømændenes Forbund i Danmark, Herluf Troller Gade 5 i København. Vores hus dengang. Her
flyttede vi ind for 80 år siden.

Inger Clausen var et kreaturskib og sejlede med heste, kør og grise, den
var bygget i Jugoslavien i 1958. Vi var 10 mand ombord, som bestod af
skipper styrmand maskinchef, kok, 2 matroser, mig som letmatros,
ungmand, fyrbøder og dæksdreng.
I den første måned sejlede vi grise fra Gråsten til Flensborg og aldrig
havde jeg tjent så mange penge, 3200 kr. på den første måned husker jeg,
det var mere en det dobbelte af en matros hyre, som dengang var ca. 1300
kr. efter hovedoverenskomsten. Men vi kom nu ikke sovende til hyren, vi
sejlede mandag formiddag når vi var klar og så frem og tilbage Gråsten,
Flensborg. Når vi fredag formiddag kom til Gråsten og skibet var klar til
last fik vi fri og skulle så først komme mandag op af formiddagen hvor det
hele så gentog sig.
Sådan sejlede vi i halvanden måned. Vi lastede, sejle 4 timer, losse i
Flensborg, tilbage til Gråsten og på tilbage turen skulle lasten rengøres,
samtidig med at vagterne skulle passes, så det var småt med søvn vi fik.
Fredag, lørdag og søndag havde vi fri og når Gråstens natteliv var for
kedeligt tog vi taxa til Esbjerg og gik i byen der, det gjorde vi tit. Vi lå en
fredag i Gråsten og vi havde aftalt at køre til Esbjerg, men jeg havde fået
besøg af en jeg havde sejlet sammen med ombord på Gerda Vesta.
Gensynsglæden var stor og jeg satte en flaske snaps på bordet, da flasken
var tom gik han. De andre var taget til Esbjerg uden mig. Jeg fik så fat i en

taxa og kørte til Esbjerg.
På vejen blev jeg sulten og vi holdt ind på en kro, der gav jeg det store
kolde bord med diverse øl og brændevin til chaufføren og mig.
Jeg ankom Esbjerg, fik betalt taxaen og så skulle jeg bare finde de andre.
Jeg startede på det værtshus som vi plejede at komme på, der var de ikke.
Så tog jeg alle værtshuse og danse restaurationer fra en kant af.
Jeg vågnede ved lyden af stemmer, jeg kunne kun se en meget smal stribe
lys. Jeg lå helt stille og lyttede, på et tidspunkt blev jeg enig med mig selv
om de ikke lød farlige og begyndte at lede efter et sted jeg kunne komme
ud. Jeg tror sgu han er vågnet hørte jeg en sige og så blev der lys. Det viste
sig nu at jeg lå i en hundekøje* ombord på en fiskekutter. Kom her ned til
os og få en kop kaffe sagde den ene af de 2 der sad i lukafet, du trænger
sikkert til det. Jeg kravlede ned til dem og fik en kop. Vi sad så og talte
sammen, og så spørger den anden, mangler du ikke noget. Jeg mærkede på
baglommen hvor min pung skulle havde været, den var der ikke, jo min
pung sgu. Han hev nu min pung frem og smed den over til mig. Der var ca.
800 kr. i. Vi kunne ikke have du rendte rundt og smed om dig med en
masse penge, du kunne jo let være blive rullet.*
Jeg takkede dem mange gange for at de havde slæbt mig med ned til deres
kutter og lagt mig til køjs, ja jeg var så glad at jeg inviterede dem med på
værtshuset Parkeston, der lå nede ved havnen, hvor vi brugte de 800 kr.
Jeg fandt ikke de andre fra Inger Clausen og måtte selv tage en taxa tilbage
til Gråsten, men nu var jeg flad. Jeg fandt en taxa og sagde, jeg skal til
Gråsten og har ingen penge, hop ind, du sender bare pengene til mig, vi
havde kørt med ham før, så han kendte vejen og jeg blev så kørt til
Gråsten. Det var en meget lærerig tur til Esbjerg.
Vi begyndte så at sejle Åbenrå Kiel med kreaturer og fejrede jul og nytår i
Kiel. Nytårs dag formiddag havde jeg nær slået skipperen ihjel.
Nytårsaften havde vi forsøgt at fyre 2 sejlgarns bomber af ude på
agterdækket. Den ene var en fuser og lå nu om formiddagen efter på
dækket. Jeg tog en tot olieholdigt tvist og antændte det, hvorefter jeg smed
fuseren ned i bålet og gik ind til de andre. Lige pludseligt sprang fuseren
med et stort brag. Skipperen sprang ud på agterdækket for at se hvad der
var galt og efter jeg fortalte hvad der var sket, gik han op på sit kammer.
Om han havde haft et ”uheld” i bukserne ved jeg ikke.
Efter en måned fik vi ordrer om at gå til Esbjerg hvor vi skulle laste køer
til Bremerhaven og Bremen. Vi lastede 135 kør og var klar til at sejle sidst
på eftermiddagen. Chifen og fyrbøderen gik i maskinen for at starte
hovedmaskinen op. Pludselig kom der et godylt stor brag fra

maskinrummet. Vi løb der ned og der stod chifen og fyrbøderen med
hinanden om halsen og skreg af grin. Det viste sig at en skylleluft ventil
havde sat sig fast og den efterfølgende eksplosion havde revet den ene side
af hovedmaskinen i stykker, den lå nu i små stykker overalt i maskinrummet og uden af de små stykker havde ramt de to.
Dansk Søulykke-statistik 1965.
”Citat”
MASKINHAVARI.
256. M/S INGER CLAUSEN af Gråsten, 299 B.R.T. Bygget 1958 af stål.
Maskinhavari d. 5. jan. 1965 i Esbjerg havn. (53)
Rapport fra statens skibstilsyn dat. 6. jan.
Kl. 1915, medens I. C. lå i Esbjerg havn, startedes hovedmotoren.
Herunder indtraf en voldsom eksplosion i motorens skylleluftkammer,
hvorved kammeret revnede, og et dæksel sprængtes. Dele af dækslet ramte
en generator, som blev beskadiget.
Anm. Ministeriet må antage, at havariet skyldes, at urenheder i den
automatiske drænventil, der tillader, at smøreolie fra lejet ved
starteluftglideren uhindret kan løbe til bundkarret, har bevirket, at
gliderhuset er blevet delvist fyldt med smøreolie, der under start af
motoren er blevet ført med startluften ind i cylindrene, hvor den er blevet
antændt og har forårsaget en så kraftig eksplosion med påfølgende
gennemslag til motorens skylleluftkammer, at dette er revnet.
”Citat slut.”
Vi måtte losse køerne igen og lå så og reparerede i 14 dage før vi igen var
klar.
Vi fik lastet de 135 køer igen og skulle til Bremerhaven og Bremen med
dem, de skulle ned til de Amerikanske styrker der dengang lå i Tyskland,
de skulle bruges til cornebeef på dåse. Skipperen fortalte at der var dårlig
vejr på vej, men han regnede med at vi lige kunne nå at komme i læ, det
kunne vi ikke. Vi løb lige ind i en snestorm og måtte ligge underdrejet* i
24 timer for at beskytte skib, last og besætning bedst muligt og hvor vi kun
kunne køre småt op i sø og vind, som kom fra NW, en røvtur af de helt
store. Køerne som vi lastede stod 10 og 10 med et træ- skot* imellem,
nogle af dem stod med bagdelen op af skottet* ind til maskinen og der var
en smal gang ned gennem midt skibet.
Vi kunne jo kun køre småt op i søen og lå og bankede pæle med kursen
NW. At banke pæle betyder at forskibet af søerne løftes højt op i vandet og

når så søerne ruller ind under skibet falder forskibet ned i søerne og så
hopper, danser og ryster hele skibet så man ikke kan stå fast, ligger man i
køjen er risikoen for at blive smit ud på dørken stor, jeg har været med til
at lægge kufferten op i køjen, for så kunne man kile sig fast ved hjælp af
den.
Køerne blev jo trætte og ville lægge sig ned men det måtte de ikke, for så
trådte de andre køer dem i bugen så deres indvolde hang ud af dem. Når en
ko havde lagt sig ned forsøgte vi at få den op igen og lykkedes det ikke
måtte vi trække dem ud i midtergangen, men da den var fyldt kunne vi
ikke gøre mere og måtte lade dem ligge, de køer der var meget skadet
måtte vi nu slå ned, vi havde ikke noget at skyde dem med, så det foregik
med en stor mukkert ind til skaftet brækkede, vi slog hårdt.
Vi slog fire ihjel på den måde, hvad skulle vi ellers have gjort, vi kunne
ikke gøre andet.
Mange af køerne stod med bagdelen helt op af maskinskottet, de køer der
stod der havde alle huller så store som knytnæver ind ved de to nøgleben
så man kunne se selve benet, det var uhyggeligt, rent dyrplageri, men vi
gjord alt hvad vi kunne for dem. I de 24 timer det varede var vi 6 mand i
lasten hos køerne, kun afbrudt af når vi skulle have noget at spise. Når vi
skulle det blev der 2 mand tilbage, de spiste så når vi andre kom igen.
En enkelt morsom oplevelse var der dog. På grund af det dårlige vejr
kunne kokken ikke lave andet en suppe i sin høje gryde og den blev ved
snedig anordning surret* fast på komfuret så den stod fast. Til spisetid blev
den serveret i messen, hvor slingre ribberne* på messebordet var rigget*
til, samtidig var en våd dug på, for at servicen kunne stå bedre fast.
Skipperen havde som tak for et stort arbejde i lasten givet en flaske snaps
til messen, som vi kunne varme os på, den stod på messebordet sammen
med tallerkner, suppeterrinen og bestikket.*
Vi sad og spiste da vi på er tidspunkt kunne mærke at forskibet gik op, op,
op og da skibet faldt ned og det hele stod og rystede, sad der 4
møgbeskidte lapper med ko lort på, om brændevinen, alt det andet der stod
på messebordet, inkl. suppeterrin, tallerkner og glas røg på dørken,* men
brændevinen blev reddet.
Da vi lige efter så hinanden i øjnene hylede vi af grin, skide værre med alt
det andet, bare snapsen blev reddet.
Da vi ca. efter halvandet døgn ankom Bremerhaven var der dyrlæger og
myndigheder på kajen. Dyrlægerne aflivede 10 af køerne resten måtte vi
losse med kranen, de kunne ikke selv gå.
Det er absolut det værste jeg har været ude for selv om det ”kun” var dyr.

Vi var glade for at høre vi skulle gå til Åbenrå igen og laste til Kiel for i
Østersøen var der ikke så store buler på vandet som i Nordsøen og den
oplevelse vi var ude for var lige hår nok kost til os.
Fredag den 19. marts ankom vi til Åbenrå, det var på styrmandens (han
hed Bill) fødselsdag. Vi blev alle inviteret ind på hans kammer til ”kaffe og
kransekage” og medens vi drak det, var der en der fik en lys ide, skal vi
ikke tage til Esbjerg, det er Weekend.
Efter vi havde slukket tørsten godt og grundigt tog vi så en taxa til Esbjerg
hvor ungmanden havde et værelse. Her fortsatte vi festen for styrmanden
med ”inviterede” gæster fra de forskellige værtshuse og dansesteder. Sent
om natten var en af pigerne meget ked af det, hun fortalte så at hendes
kæreste havde brændt henne af. Hun var kommet ud på toilettet hvor
hendes kæreste havde glemt at låse døren, og var i gang med en anden
pige, med noget der ikke er for børn. Hun var meget ked af det!! Jeg talte
lidt med hende og forsøgte at ”trøste” hende, men det hjalp slet ikke, hun
havde bestemt sig for at ville begå selvmord, ved at kaste sig ud af
gavlvinduet, (der var ca. 2 meter ned,) det var jo ”farligt” så jeg fik hende
overtalt til at lade være. Da jeg efter et par måneder kom hjem så jeg det
var Daimi jeg havde reddet, hun stod sgu sammen med en der hed Dirch
Passer og sang noget med ”Hvem har du kysset i din gadedør” ja ja verden
er lille.
Vi tog tilbage til Inger Clausen mandag formiddag, gik ombord, jeg
lukkede døren op ind til gangen og stod så i vand til knæene, Inger
Clausen var brændt, alt var sort ingen lys og der lugtede fælt. Skibet var
total udbrændt, selv skorstenen som var af aluminium var smeltet.
Noget sjokkede gik vi rundt og så på resterne af skibet, så kom skipperen
og fortalte at ilden blev opdaget inde fra land og da brandvæsnet kom,
fandt de maskinchefen som lå og sov, ham fik de ud af hans store koøje ud
til dækket. Han blev kørt på hospitalet og overlevede, ingen kom alvorligt
til skade.
Vedrørende årsagen til branden, fandt man ud af det sikkert var et glemt
cigaretskod på styrmandens kammer, men det der fik skylden var vores
lysmaskine, der stod lige ved nedgangen til maskinen. Desværre kan jeg
ikke finde yderligere om branden.
Vi blev alle afmønstret tirsdag den 23.3.1965.
DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF
HANDELSMINISTERIET
INGER CLAUSEN. Kaldesignal OXDD. Bygget 1958 i

Kraljevica ”Titotvo” Kroasien.
Bygge nr. 356
4 cy. Alpha Diesel. HK-440. Fart 10,5
Forlænget 1965 i Flensburg “Schiffbau”L-163,0 BRT 351 NET 162 DW 450
Overgået 1965 til Cimbria
Rederei,Flensburg,Tyskl.”INGER CLAUSEN“(CC
Sprang læk den 6 jan.1973 i Østersøen, på rejse fra Kalipeda til Holland
med 240 heste. Landsat Nord for Årsdale. Pumpet læns af Søværnet, 42
heste omkommet. Bjærget til Nexø for rep.Solgt 1979 til Nav.Aysen Ldt.
San Antonio, Chile. Nyt navn ”Corcoviado”.
Forlist efter læk den 8 marts 1983 på pos. S 35,20 W 72,50. På rejse fra
San Antonio til Valdivia, Chile, i ballast.

Muuu.
Efterfølgende fik vi forsikringerne udbetalt. Jeg havde skrevet alm.
Hverdagstøj, arbejdstøj, sko og strømper, underhylere, undertrøje og
olittøj. Samt 18 stk. Nylonskjorter, de kunne ikke spores. Min erstatning
lød derfor på 2600 kr.

Bjarne Skov Poulsen. Den 19. maj 2019.

Copyright.

M/S C. F. Tietgen. 31. maj 1965 – 31. juli 1965.
Efter afmønstringen af Inger Clausen som var brændt tog jeg hjem til
familien og holdt noget man kunne kalde ferie. Samtidig stemplede jeg i
Århus på Sømændenes Forbund, det var obligatorisk. Forbundet havde
dengang anvisning af hyre. Når man afmønstrede et skib skulle man melde
sig på et forbundskontor inden 24 timer ellers tabte man retten til
understøttelse i den tid man blev væk. Skibene der blev anvist gik på
stempler, når der kom et skib op på tavlen bød man med de stempler man
havde, den der havde flest fik skibet, man fik et stempel om dagen, så den
der havde gået længst uden skib fik første retten. Man kunne sige nej til 2
skibe, sagde man nej til det 3. mistede man alle sine stempler og måtte
starte forfra og man fik karantæne. Faktisk var det en god ordning.
Jeg var taget til Århus for at gå på Forbundet og for at se om der var en
hyre, det må havde været en onsdag, men der var ingen hyre til mig. Jeg
tog så hen på Skipperhuset, et værtshus som vi søfolk kom meget på. Her
mødte jeg et par gutter jeg kendte og vi blev enige om at nu skulle der
hygges, hvad der skete kan jeg ikke huske men mandag skulle de på
Sømændenes Forbund, så jeg tog med. På forbundet var der kommet en
hyre som letmatros, det var M/S Silian Reefer og den tog jeg. Jeg skulle
mønstre i Antwerpen dagen efter. Nu fik jeg travlt, det første jeg skulle var
at komme hen på Statens Forhyringskontor og få ordnet mine papirer.

M/s Chilean Reefer.

Bemærk datoen 1965, kolision med Cape Breton Miner. Havde jeg fået Chilean Reefer havde jeg
for første gang”oplevet” en kolision med et andet skib.

Jeg tog en taxa derhen. Nej den hyre kan du ikke tage lød det fra en sur
gammel stodder der sad og så meget betydningsfuld ud, du har fået din
indkaldelse til Søværnet, jeg har sgu ikke fået nogen indkaldelse svarede
jeg, jo du har, påstod den gamle, gu har jeg ej. Hvor længe siden er det du
sidst har været på din adresse, mon han kunne se jeg havde festet i nogle
dage tænkte jeg. Det var i onsdags fortalte jeg, så ligger den til dig når du

M/S C.F Tietgen.

kommer hjem sagde han. Det var ikke godt, jeg var godt klar over den var
på trapperne, men jeg havde regnet med at komme væk inden. Jeg ville
nemlig ikke i Militæret, for kom jeg ud af landet kunne de ikke tage mig
før jeg igen var i Dansk havn, men den gik ikke og jeg måtte tilbage på
Forbundet for at fortælle det, en rigtig lortedag.

Ugen efter kom M/S C.F. Titgen op på tavlen og den tog jeg, den sejlede
kun på Århus – København og kom ikke ud af landet.
Mandag den 31.5.1965 mønstrede jeg den i Århus som letmatros.
Mandag middag gik jeg ind i matrosmessen og skulle spise, det var første
gang og jeg vidste ikke hvis pladser der var hvis. Jeg satte mig på en stol
der så ud som om at være ledig, efter et par minutter begyndte de andre at
kigge på mig, jeg ignorerede dem indtil bådsen sagde, jeg tror du har sat
dig på Karls plads. Det viste sig at gamle Karl, som havde været ombord i
22 år havde stået bag mig et stykke tid uden at sige en lyd nå, jeg fandt
mig en anden plads i messen.

En af ”mine” damer, dengang.

Vi sejlede med passagerer, stykgods og med øl fra bryggerierne og her
lærte jeg at lave fugleredder. At lave en fuglerede var ikke svært når bare
man kunne. Dengang var øllet i 50 stk. træ kasser, en fornuftig størrelse,
fugleredder lavede man på følgende måde. Man borer sine hænder ned i 3.
lag af flasker og når man kommer derned trækker man 2 flasker roligt op
og vupti de andre flasker falder tilbage i kassen og ingen kan nu se der
mangler 2, smart ikke, dem lavede vi mange af.

Tyveknob.

Folkets talerstol.

Jeg gik vagt sammen med en matros der hed Hans, han var Færing, men
trods det en fin fyr.
Jeg var på udkig på bakken, for at komme derop skulle man kravle op af
en lodret lejder nede fra hoveddækket og gennem en rund luge før man var
oppe på bakken (forreste i skibet). Det var regnfuldt og diset vejr og
klokken var vel 00,30 oppe lige før Helsingør. Jeg havde varskoet et skib
om bagbord, han viste røde lanterner og ville derved passere os på vores
styrbord side, lige efter reglerne. Pludselig går han på grønt, der viser at
han vil skære ind foran os og derved stor risiko for kollision. Jeg kan ikke
komme væk og løber over i styrbord side, jeg tænkte på de 350 passagerer
vi havde ombord, og nu kan jeg mærke at vores ror bliver lagt hårdt
styrbord* ide vi krænger voldsomt og maskinen får alt hvad den kan tage.
Vi glider lige akkurat klar af ham, men han var så tæt på at jeg kunne se
hans navn, han var Polak det kunne jeg se på hans karakteristiske skorstens
mærke. Da vi igen er kommet ind på vores kurs, lyder det i højtaleren, det
er skipper, (røde Ras) kommer de så tæt på en gang til let,(kælenavn for
letmatroser) så skub dem væk, ha ha han var nu ikke uden humor den
skipper der i øvrigt hed Rasmussen.
En aften vi lå og skulle sejle fra Århus, kl. var 5 minutter i afgang, der var
klar for og agter og 2 mand var klar til at tage landgangen, da vi fik at vide
at skipperen ikke var ombord. Klokken 23.30 var der normal afgang og
mange af vores ca. 275 passagerer stod i bb. side for at vinke farvel.
Skipperen arriverede kl. 23.30 i selskab med 2 messepiger fra skibet.
Skipperen gik/hang mellem dem og havde lagt armene om halsen på de 2
piger. Den ene af pigerne havde hans uniformsjakke på og den anden
havde hans kasket på, skipperens hvide skjorte var nappet op til langt nede
på maven og slipset var løsnet og sad skævt, særlig ædru var de ikke. De
fik sig slæbt op af landgangen som bliv bjærget umiddelbart efter og så lød
det over skibets højtalere, velkommen ombord.

Drunk prøven.

Der var mange sjove og mindre sjove oplevelser på den damper. Når man
blev afløst på udkiggen skulle man gå en runde på skibet for at se om
vores lanterner lyste klart og så skulle man op og afløse rorgængeren og
fortælle vagthavende navigatør om lanternerne lyste som de skulle.
En varm og stille sommer nat skulle jeg hen for at se om agterlanternen
brændte. Helt henne agter hvor agterlanternen var anbragt stod et par med
kjole op og bukser nede om hælene og hyggede sig voldsomt, jeg sagde
selvfølgelig ”god aften” hvorved hun skyndsomt trak røven til sig og ud
hoppede en stor og rød møbelbanker. Jeg gik så op på broen og afløse ved
roret.
Næste morgen ved ankomst Århus stod jeg ved landgangen for at tage mod
billetter som vores passagerer skulle aflevere, da parret fra nattens møde
ved agterlanternen kom og skulle i land. Høflig som jeg er, sagde jeg
”højt” godmorgen og spurgte om de havde haft en ”behagelig” tur, hvor
efter især hun blev knald rød i kammen. De skyndte sig ned af landgangen
og væk var de. Vi så dem aldrig siden.
Engang vi lå i København og tog passagerer ombord stod jeg ved
landgangen som billettør, da der kom en mand og gik lige forbi mig uden
at vise rejsehjemmel, undskyld må jeg se deres billet spurgte jeg, han
fortsatte, jeg skal sgu se deres billet gentog jeg, hvorpå han vendte sig om
mod mig og sagde, ved de ikke hvem jeg er, nej svarede jeg og jeg er også
ligeglad jeg skal bare se deres billet, hvorpå han sagde, jeg er Per
Hækkerup, ups, han var minister i den daværende socialdemokratiske
Regering.

Per Hækkerub.

Bådsen havde 50 års fødselsdag og den skulle jo fejres, han havde købt en
flaske rød Ålborg og en kasse øl og det skulle vi have til morgenmaden kl.

8. Alle var samlet i matrosmessen undtagen Peter, der stod ved landgangen
og tog mod billetter. Vi ventede lidt på ham og så startede vi. Det
resulterede i at brændevinen var sluppet op da han kom. Han sagde ikke
noget men spurgte dæksdrengen om han ville hente en flaske snaps til ham
hos købmanden. Dæksdrengen kom med flasken og stillede den foran
Peter som skænkede sig en lille en, bådsen sagde, giver du ikke en Peter,
NEJ fan'me nej, i har drukket den første uden jeg fik en skid af den. Der
var intet at gøre, vi fik ikke så meget som en dråbe. Vi var 10 mand i
messen og blev enige om at splejse til 3 flasker, dem hentede dæks også og
efterfølgende 4 mere. Festen var i gang og sent på eftermiddagen havde de
fleste slukket tørsten og var gået til køjs. Der sad kun Valde og mig tilbage,
Valde var en stor gut på ca. 130 kg. Vi sad og hyggede, så med et strækker
Valde armene op i luften og samtidig med han siger, har vi det ikke godt let
vipper han bagover med stol og det hele. Jeg røg op og kom over til ham
for at se om han havde taget skade. Hvad fanden laver du mand spurgte
jeg. Det eneste jeg hørte var en dyb dyb snorken. Jeg kunne jo ikke lade
ham ligge der, men løfte ham kunne jeg heller ikke. Jeg trak ham ind på
hans kammer i hans ben, men få ham op i hans køje var umuligt, så jeg tog
hans hovedpude og lagde hans hoved på og dynen smed jeg over ham og
så godnat. Nu var jeg alene i messen, jeg tog en øl og sad og funderede
over hvad jeg så skulle foretage mig. Det klogeste var jo at gå til køjs for
jeg skulle på vagt ved landgangen kl. 22 men det kunne ikke rigtig betale
sig for nogle få timers skyld mente jeg. Jeg gik derfor ned til pigerne på 2.
klasse for der var som regel liv og glade dage. De boede 2 piger sammen
og en af dem kaldte vi Hesten fordi hun ikke var en af de kønneste piger
gud har skabt, men en sød og sjov pige.
Hun var lidt smålun på mig, ja jeg tror også hun engang havde voldtaget
mig, for under en ”lille” fest på hendes kammer var jeg uheldig at miste
balancen og slog mit hoved i dørken med et brag. Da jeg vågnede lå jeg i
hendes køje splitter Hans Jørgen og det samme gjorde hun. Ja ja der kan
man se hvad spiritus kan være skyld i, men det er en helt anden historie,
som vi ikke taler mere om.
Der var fest hos pigerne og de var så glade for at se mig at de spenderede
Vodka og øl, vi dansede og sang til jeg blev nød til at gå på arbejde ved
landgangen. Da jeg forlod pigerne syntes jeg vi lå i en vindstyrke 12
storm, men det kunne jo ikke passe for vi lå fortøjet i Københavns Havn.
Det lykkedes dog at finde mit kammer hvor jeg skiftede til DFDS uniform
med kasket og det hele, dog ikke med egeløv. Klokken 22.00 præcis stod
jeg ved landgangen iført reglementeret kluns.

Det varede ikke længe før de første passagerer ankom og det varede heller
ikke længe før vores 1. styrmand kom.
Kahytsjomfruerne klager over du klipper billetterne så de ikke kan læse
kahyts numrene sagde han, nå for fanden, det er en fejl. Jeg kunne dårlig
nok se billetterne og slet ikke numrene. Er de beruset spurgte han, tjaa, nok
en lille smule svarede jeg. Kan de gå hen og få fat i en der kan afløse dem,
det kan jeg ikke Hr. styrmand, for de ligger hele bundtet og knalder
brandert ud svarede jeg. Så gør jeg det selv hvæsede han og gik. Lidt efter
var han tilbage, jeg overtager billetteringen sagde han og tog tangen.
Når vi gik i byen var der 5 steder vi kom, det var matrosernes
foretrukne værtshus Mønten i Holbergsgade, Øresund i Nyhavn, Brooklyn
i Holbergsgade, søfyrbødernes værtshus på Sankt Annæ Plads der hed
Fremtiden og Malmøkælderen i Havnegade.

Cafe Malmø.

Sådan så det ud til 2015. Man aner lige ”verdens” mindste billard bord og tavlen. Jeg har spillet
mange potter billard der.

Lørdag den 31.7.1965 afmønstrede jeg så M/S C.F. Tietgen i Århus og tog
hjem til familien for at slappe a inden jeg skulle i ”trøjen”.

Bjarne Skov Poulsen. Den 21. maj 2019.

Copyright.

I august måned 1965, tager jeg så til Auderød og lader mig indrulle i den
Danske Navy.
Beretningen omhandler Auderød med ”Lappedykkeren” , F 348
Hvidbjørnen. F 346 Flora og ”Hønen”, dog kun som passager. :-)

Mig som ”møl”. Lægsnumme 6189198 ?

Våbenskjold for Søværnets grundskole
i Auderød

Jeg fik anvist mit kammer hvor der bl.a. stod 3 køjer, (etagesenge) 6 skabe,
et bord og 6 stole, that all. Hen af vejen kom de andre 5 og til min
forbavselse var den ene af de 5, en jeg kendte. Jeg havde været sammen
med ham på Sømandsskolen i Sønderborg. Dengang en rigtig tøsedreng og
her havde han ikke engang fingerkræfter nok til at montere frembringer
fjedren i Garandgeværet.

Opbygningen af Garantg eværet, en dejlig og stabilt våben,

En dag vi øvede i at gå som ”gæs” (i takt) ude i skoven med en klovn til
sjant, som mente han havde kommandoen over os. ( I militærregi havde
han det også).
Vi gik i en lang række med den højeste af os forrest, vi var 7 mand med
ham. Vi blev kommanderet til at ”se lige ud.” Pludselig gav 50 et hyl fra
sig (han gik bagerst) vi vendte os om og spurgte hvad han hylede for, han
fortalte at sjanten havde losset ham i røven med hans store soldater støvler,
fordi det kneb for ham at følge takten med hans korte ben. Vi spurgte
sjanten om hvad fanden han bildte sig ind, hvortil han svarede at vi alle
blev indberettet for nægtelse af given ordre, ordren om at se lige ud. Som
på kommando og uden der blev sagt en skid befandt sjanten sig nu inde
midt i en rundkreds af os og vi fortalte ham på en ”pæn” måde at gjorde
han det igen ville han få jordens største røvfuld. Han gjorde det ikke igen.
Om det var pga. ”rundkredsen” kan jeg ikke svare på. Dagene gik og
rekrut tiden var ved at være forbi, 3 måneder med kæft trit og retning var
ved at være forbi. Så en dag bliv vi stillet op i lange rækker, en sergent
stod foran os og oplyste at dagens tekst bestod i at afgive blod til
blodbanken og alle der ikke ture, skulle stille sig på linje foran os alle, (så
kunne vi se tøsedrengene,) Der var ingen ud af ca. 100 mand der havde
mod til at sige nej.

Hvad gør man ikke for en pils.

Sjanten fortalte så at efter afgivelsen af blod kunne vi vælge en øl eller
vand som tak. Vi gik i 4 rækker over til infirmeriet. Inden for sad 4 ”læger”
med hvide gummi kitler på og de var mere røde end hvide. Ved det syn var
der en del der ”dånede” og andre blev dårlige efter de havde fået deres øl
eller vand, og ude på gangen lå en del som heller ikke havde det så godt,
deres øl/vand lod de stå og dem tog vi, da vi kom over til vores
kompagnibygningen var vi i ”højt humør”. Efter 3 ugers legen røver og

soldater bliv det meddelt mig at jeg var taget til ubådene, de stod lige og
manglede en som mig.

Foto af Springeren

Så kom dagen da vi som var udvalgt til ubådene skulle ind på
Rigshospitalet til det store læge tjek. Vi var 60 mand de syntes kunne egne
sig og de skulle kun bruge 30 af os. Alt blev tjekket selv vores tænder blev
undersøgt for luft bag plomberne. Der var 20 der ikke klarede tjekket og 2
var så dårlige, at de blev hjemsendt, jeg klarede den.
Et par dage efter skulle vi 40 mand ind på Magreteholm, hvor de havde en
tryktank, vi skulle trykkes ned til det der svarede til 50 meters vanddybde
5 atmosfæres tryk. Vi kom ind 6 af gangen, og så pumpede de luft ind i
tanken. Ved 30 meter måtte jeg sluses ud, jeg kunne ikke udligne trykket i
det ene øre og det gjorde forbandet ondt.

Tryktanken.

Da jeg kom ud til ham der styrede trykket spurgte han om jeg var forkølet,
og det var jeg, så er det derfor forklarede han, hvornår kan jeg prøve igen
spurgte jeg. For dig er det overstået, vi kan ikke bruge dig i ubådene. Det
blev jeg meget ked af at høre, jeg ville gerne havde været i ubådene.
Da vi kom tilbage til Auderød fortalte jeg det til vores sjant, han sagde jeg
skal se hvad jeg kan gøre for dig. Et par dage efter fik jeg så det definitive
afslag, men med et forslag om at komme i inspektionsskibene på Grønland
eller Færøerne og det sagde jeg ja tak til. Omkring november december
måned 1965 kom jeg så med F 348 Hvidbjørnen til Færøerne, hvor vi
skulle fungerer som fiskerikontrol og redningsskib.

Hvidbjørnens Våbenskjold

Hvidbjørnen.

Ophugget 1993 i Esbjerg.

Besætningen på Hvidbjørnen var på 86 mand heraf 18 officerer og 68
befalingsmænd/menige og en enkelt Alouette helikopter. Jeg blev
”udnævnt” til dagvagt, jeg stod for udlevering at diverse grej til
dæksbesætningen så som maling, tovværk, wirer, ja alt hvad der skulle
bruges på dækket og jeg gik ikke med i vagterne, et rigtigt snejejob og var
der behov for hjælp, kunne jeg trække på en af de andre befarne søfolk.
Jeg havde ”altid” behov for hjælp, for så kunne vi spille kort og drikke
kaffe ved mit lille bord i dækshuset hvor jeg havde alt grejet.

Sejlmagerstopning

Krans. Bruges når man syr kovs i sejldug.

Vi syede køjesække af skibets sejldug og tovværk og malede vores
våbenskjold på, rigtigt kunstfærdige og flotte og solgte dem for 30 til 50
kr., ja selv officererne købte dem.
Vi var 4 søfolk ombord, resten var smede, bønder, skræddere, en enkelt
barber og boldværks matroser, de anede ikke hvad der var for og agter på
noget som helst. De troede at når man var ”sømand” så man palmer og
sorte piger over alt, men dette her var Nord Atlanten, og noget helt andet,
om de blev søsyge, ha ha ha, ja meget.
Ved en morgenmønstring før ankomst til Færøerne fortalte chefen, at når
og hvis vi gik i land skulle vi gå mindst 2 og 2 af sammen og vi skulle
have vores soldaterbælte på inde under busseronnen og dem skulle vi
bruge til selvforsvar, for færingerne kunne ikke lide os, de mente vi tog
deres ”damer”. Det gjorde vi også, men vi havde nu ingen problemer med
dem.

Når vi gik i land var ordren den, at begyndte Hvidbjørnen at tude i hornet
skulle vi komme ombord hurtigst muligt for så skulle vi sejle, vi lå altid på
tand-by.

Vores Alouette helikopter under landing på helikopterdækket agter.

En aften var en matros (husker ikke navnet) og jeg gået i land og havde
fundet et par søde damer og havde fået os inviteret helt op på deres værelse
” til kaffe og kage”. Bedst som vi ”hyggede” os, begyndte Hvidbjørnen at
tude i hornet nede i havnen. Det gav vi blank og fanden i, vi havde jo lige
fået inviteret os op på et dame værelse.
Næste morgen gik vi ned til havnen og der var selvfølgelig ingen
Hvidbjørn (det anede vi godt). Dengang var der en lille Marinestation og
der gik vi op og fortalte damperen var væk og vi ikke havde hørt den
havde ligget og tudet aftenen før. De ringede ud til Hvidbjørnen og fortalte
vi var kommet, ca. 2 timer efter blev i fløjet ud til skibet af vores
helikopter. Da vi var kommet ombord blev vi kaldt op til vores chef. Den
skideballe vi nu fik, kunne høres over hele skibet, han var sgu sur.
Officererne var nu også opfindsomme, de havde inviteret sygeplejeskolen i
Thorshavn til ”party” i officersmessen og skulle så bruge 4 mand til at
servere for dem. Vi 4 søfolk meldte os hurtigt frivilligt, for der faldt vel
lidt af til os. Snart var festen i fuld gang, de drak og dansede med alle
damerne iført deres fine uniformer med lodder, trisser og silkesnore på.
Der var ikke gået mange timer før vi lagde den første officer til køjs, han
havde nok ”danset” for meget, for det kneb ham at stå på benene, og snart
efter var den samme skæbne overgået en til. Sådan blev det ved til der kun
var sygeplejersker tilbage, og os 4 søfolk. Så var det vores tur til at hygge
os, men de satans officerer var snedige, de havde taget alt sprutten og alle
bajerne med. Den klare jeg sagde ”Krabussen”( hans kælenavn), en fisker
fra Skagen. Nede i forskibet var et lille rum med trætremmer for og en
kæmpe hængelås sad på døren og man kunne ikke få en arm ind mellem

tremmerne, Krabussen som var stor og brøl stærk tog nu ved for neden af
en af træ tremmerne og hev til, nu kunne han få en arm ind til en kasse
med Bacardi Rom og så kom han med 3 flasker, juhuuuuuu.
Næste morgen til morgenmønstring på helikopterdækket kl. 08.00, stod vi
opdelt i de forskellige besætninger, det gjorde vi hver morgen når der var
godt vejr. Næstkommanderende fortalte så om hvordan gårsdagen var gået
og hvad de forventede i dag. Da han var færdig med det, fortalte han at der
om natten var begået indbrud i deres vin lager og at der var forsvundet 3
flasker Bacardi Rom, men de ville ikke gøre noget ved det denne gang,
men næste gang, og så pegede han hen på os 4, der stod med øjnene
hængende helt nede på kinderne.
Nord op.

Kort over Færøerne.

En dag stormede det voldsomt og vi var gået ind i Skálafjørdur, en fjord
nord for Thorshavn, for at komme i læ for vejr og vind. Vi skulle ankre og
vi 4 befarne gik sammen med matros regnskabsføren (befalingsmand) ud
på bakken ved ankerspillet. Vi troede det var en af os der skulle smide
krogen men nej, det var kun matros regnskabsføren der var betroet til det,
men han var jo også løjtnant af en eller anden grad og vi havde ”kun” gjort
det et par 100 gange hver i andre skibe. Fjorden var dyb så der skulle
bruges en hel del kæde. Så kom ordren, lad gå stb. anker, det gjorde han så
og anker og kæde rovsede ud, han blev ved med at opgå bremsen med det

resultat at han ikke kunne nå at bremse kæden og pang sagde det og så var
stb. anker og kæden væk.

Stokanker tv. patentanker th.
N.

Ret nord fra Thorshavn, løber man ligelige ind i fjorden hvor vi tabte vores anker

Nu stimlede alle de ”dygtige” officerer sammen på fordækket og alle
kløede sig i nakken og gloede ud over siden, hvad nu. En skarpsindig
officer foreslog at vi skulle rigge vores stokanker til, som stod ude agter og
så forsøge at fiske kæden, ved at sejle hen over det sted hvor kæden var
tabt, god ide råbte de alle i munden på hinanden. De sagde så til os at vi
skulle rigge stokankret til, jeg vil tro det vejede ca. 200 kg., vi spurte vi
dem hvad de ville gøre hvis stokankret satte sig fast, bunden var sikkert
fyldt med store klippestykker, nåh ja det havde de ikke lige tænkt på, og så

kløede de sig i nakken igen. Vi foreslog vi fik lavet et lille dræn og satte
det fast i en 12 mm. wire og så brugte vores motorbåd til at trække det med
og så var det kun drænet og wiren vi mistede hvis det satte sig fast.
Forslaget blev vendt og drejet, kunne værnepligtige mon have brugbare
ideer tænkte de. De kunne godt se at mistede vi også vores store stokanker,
var det noget rigtig lort.
I maskinen fik vi så lavet et dræn og riggede det til med wire og når vi om
natten skulle på fiskeriinspektion, listede vi ind i fjorden og trak efter
anker og kæde. Efter en uge fangede vi det og fik det op og sat fast nede i
kædekassen igen. Det viste sig at kæden havde været hængt forkert op i
den slipper, der er i enden af kæden og skal fungere som lås, men man
smider ikke et anker på den måde som matros regnskabsføren gjorde.
.Da vi 4 havde fået anker og kæde sat på plads som som den skulle, blev vi
kaldt op til næstkommanderende som gerne ville takke os for vores indsats
og godt sømandskab, han spurgte om vi kunne drikke en rom og cola, det
kunne vi. Han tilkaldte så en messegast og bestilte en flaske Rom med cola
is, citron og snaks til.
Takket være os 4 hørte Søværnet hjemme i København aldrig om vores
skibs ”lille” uheld.
Lige før jul i 1965 skulle vi hjem til København, søsterskibet Fylla var
kommet op og skulle afløse os. Den skulle have vores helikopter over, men
der var snestorm og vores chef ville derfor ikke tillade flyvning i det vejr.
Vi lå sammen med Fylla i den samme fjord hvor vi tidligere havde tabt
vores anker.
Da vi havde ventet et par dage og det var flovet en anelse fortalte vores 2
helikopter piloter chefen, at de nok skulle få helikopteren sikkert over på
Fylla, de skulle bare have hans tilladelse, den fik de så.

Danmarks Rigsvåben.

Den ene af piloterne var forhenværende jager pilot og knald dygtig, det var
lige før han kunne flyve helikopteren helt ind i hangaren, ja ja jeg sagde
”lige før”. De fik helikopteren over på Fylla og vi sejlede dem tilbage i
motorbåden uden problemer, og sejlede så hjem til København.

Hvidbjørnen i søgang/dønninger på Nordatlanten.

Der var stærk snestorm på Nordatlanten, vinden kom fra Nord, så vi havde
søen lige i røven (undskyld mit franske) og det betød vi slingrede
voldsomt, så vi var kun en snes mand der skulle spise, resten lå på deres
køjer og jamrede sig.
Vi ankom København omkring den 18. december i god behold.
Så skulle der festes, men vi manglede penge men det klarede vi også. Vi 4
befarne spurgte banjemesteren om tilladelse til at hente vores
tilgodehavende feriepenge på Sømændenes Forbund, som vi alle 4 var
medlemmer af, vi skulle købe julegaver bildte vi ham ind. Vi fik tilladelsen
men skulle være ombord igen inden kl. 12.00, han nævnte intet om datoen.
Vi kom ombord 3 dage efter, og vi var ikke ”pæne” at se på. Vi havde
været ombord på et ØK skib (jeg husker ikke hvilket) der kendte jeg
bådsmanden og af ham fik vi en flaske brændevin da vi gik, i skal have
noget at styrke jer på sagde han. Da vi kom ombord på Hvidbjørnen satte
vi os ned på 3. skifte *og lod brændevinen gå på omgang mellem os. Det
blev sgu snart stoppet og vi fik besked på at næstkommanderende ville tale
med os, nå det måtte vi så, sikken en skideballe. Det der reddede os fra en
tur i spjældet, var vores arbejde med anker og ankerkæden oppe på
Færøerne.

I skibet var vi delt op i kongens og dronningens kvarter, og da jeg tilhørte
kongens skulle jeg fejre jul og nytår ombord sammen med ca. 20 – 30 af
de andre befalingsmænd og menige, næstkommanderende havde
kommandoen og vagten.
Den 23. december gik jeg alene i land og løb lige ind i en stor fest, som
resulterede i jeg først kom ombord hen af morgenstunden i meget ”løftet”
stemning. Da morgenmønstringen var overstået, og jeg kunne se mit snit til
at nappe mig et par timer på landssyge køjen (fuldesyge) køjen, som vi
menige kun kendte eksistensen af, tog jeg en lur. Hen ad kl. 14.00 kom en
af vores gode venner fra O- rummet farende og fortalte at der var telefon
til mig. Jeg skyndte mig op og tog telefonen, davs Bjarne det er Conny fra
i går, hvornår skal jeg komme. Jeg tænkte og tænkte og så lød det, du kan
da godt huske du inviterede mig til spisning i aften, ja ja da sagde jeg for at
trække tiden, for jeg huskede ved gud ikke en skid. Nu skal du høre, jeg
har ikke dit tlf. nr. giv mig det lige, så undersøger jeg hvornår Hønen
sejler. Hønen var den der sejlede fra Esplanaden og over til Holmen med
os margarine soldater og andet skrammel.
Jeg fik fanme travlt, jeg skulle have tilladelse af vagthavende officer og det
var næstkommanderende, til at ”damen” kunne komme ombord, og jeg
havde ikke været i bad. Jeg gik op til næstkommanderende og fortalte min
”forlovede” havde uventet fået fri fra arbejde og nu ville hun gerne fejre
jul sammen med mig. Dagvagt, ved de ikke hvad dag det er, jo svarede jeg
det er den 24., ja sagde han, og her står de ubarberet og i arbejdstøj og godt
fuldesyg, gå ned og tag et bad, barber dem og tag så paradeuniformen på
og kom så op til mig så taler vi om det. Havde jeg ikke haft travlt fik jeg
det nu. Jeg susede i bad fik skægget revet af, skiftede til paradeuniform og
løb så op til næstkommanderende igen. Ja det pyntede, nu er det så kun
deres fuldesyge der plager mig, hør her vi deler lige 2 øl og imens vi
drikker dem, skriv jeg passersedlen og de får styr på deres fuldesyge, er
det en aftale, ja det er svarede jeg. Da jeg kom ud fra ham løb jeg op og
ringede til Conny, vi aftalte at jeg skulle hente hende ved Hønen kl. 17.00.
Jeg var spændt på hvad hun kom med af julegave, jeg vidste jo godt at alle
kvinder rendte rundt med ”julegaven” godt pakket ind og spørgsmålet var
om man fik lov til at pakke den ud ???
Jeg stod og ventede da Hønen kom, jeg kunne se 3 damer, de 2 så
knaldhamrene godt ud, men den 3. i guder, jeg krydsede fingre men det
hjalp ikke en skid, der kom Conny, HEJ Bjarne råbte hun, hej sagde jeg.
Havde Hønen sejlet retur var jeg løbet. Hun var ca. 35 år og med lang
tjavset rødligt hår, fregner i hele fjæset, fremstående tænder med

mellemrum mellem fortænderne og iført en slidt sommerkjole og en tynd
jakke og så havde hun en art kondisko på, rigtig ”pyntet” til det store
julehalløj.
Jeg måtte jo tage hende med ombord på Hvidbjørnen, kunne ikke andet.
Klokken 18.00 var der så andesteg med risalamande i messen, sammen
med ca. 30 værnepligtige, koner og kærester.

Der blev ikke frådset med rødvinen.

Der blev diskret fniset og det der var værre under spisningen. Jeg følte mig
rød som en postkasse i hovedet. Nå, middagen blev overstået og vi skulle
så ind i vores opholds banje hvor der skulle synges julesalmer, danses om
juletræet og hygge os.
Da vi alle var kommet ind på banjen kom næstkommanderende, hans kone
og 2 små børn ind på banjen og gik rundt og gav hånd og ønskede god jul
til hver enkel. Da de kom hen til Conny og mig sagde han god jul dagvagt
samtidig med han gav mig hånden, er det så deres forlovede de har talt så
meget om spurgte han. Jeg kunne ha kravlet i et musehul.
Da de var gået fortalte jeg Conny at jeg skulle på vagt og hun derfor var
nød til at forlade skibet. Klokken 21 tog hun så Hønen tilbage og jeg så
hende aldrig igen, men hun var sikkert sød nok.

Lige efter nytår kom vi 4 befarne til at nole en kasse øl fra officersmessen,
der var 50 øl i kasserne dengang, igen ballade, vi blev igen kaldt op til
næstkommanderende der var rødglødende af raseri, han fortalte os at nu
kunne vi gå ned og pakke vores grej og hente vores papirer hos
banjemesteren.
Banjemesteren havde allerede gjort vores papirer klar og fortalte os at vi
kunne tage toget til Korsør og melde os på Marinestationen der.
Midt i januar måned 1966 meldte vi os så på Marinestation Korsør. Vi fik
et 4 mands kammer, med besked om at blive der, vi måtte ikke gå nogen
steder og nattegn var der ikke noget af, vi skulle heller ikke gøre rent på
vores kammer, det blev de værnepligtige der lå på Flådestationen sat til, de
var ude på at kede os ihjel. En aften fandt dog et huld i hegnet så vi kunne
komme i byen når der var blevet mørkt. Det samme hol brugte de
værnepligtige også. Vi fandt så et listigt sted som hedder Tinghus Kroen,
der eksistere den dag i dag.

Flaget er sat til ære for læserne.

Skiltet hænger til venstre for flaget længst til højre.

Abehånd. Bruges som vægt i en kasteline.

Vejen til kroen. Det grønne til venstre er Flådestationen Langs vejen er hegnet. Følg den røde
stiplede linje fra det blå ettal til det blå total. Så kom du bare ind, her sidder jeg. :-))

Flådestation Korsørs Våbenskjold.

Efter 18 dage på Flådestation Korsør blev vi deporteret til straffebataljon,
Flådestation Frederikshavn.

Flådestation Frederikshavns Våbenskjold.

Hvorfor Flådestation Frederikshavn var en straffe bataljon var fordi det var
det eneste sted i hele Søværnet der ikke var fri nattegn. En gang om ugen
var der nattegn og det var om torsdagen og vi fik penge fredag, altså havde
vi ingen penge at gå i byen for. Vi fik den nette sum af 25 kr. om ugen og

de forslog jo ikke til noget som helst, jeg var meget træt af Marinestation
Frederikshavn.

Dans og bliv glad.

Redningen kom da jeg kom til at tale med en gut på Fregatten, byens
dansested, han kom fra Korvetten Flora, som lige var kommet ind. Han var
træt af Flora, for den skulle på officielt besøg i London og han var fra
Frederikshavn, han var lige blevet gift og de havde fået en lille pige og så
ville han helst blive hjemme. Vi talte lidt om det og jeg foreslog vi søgte
Forsvarets Personelkontor om at bytte så han kom på Flådestationen og jeg
kom ombord på Korvetten Flora. Vi søgte og ikke længe efter fik vi besked
på at det var i orden og det kunne foregå med det samme. Jeg ved det ikke,
men noget kunne tyde på de ikke havde set rapporten fra Hvidbjørnen. Det
tog mig ikke lang tid at pakke mit grej og et par dage efter var jeg ombord
på Flora.

Korvetten Flora

F 346 Flora var Bygget i Italien og søsat den 25.6.1955, den indgik i
Flåden den 28.8.1956.
Skibstype: Korvet (ubådsjager)
Klasse:
Triton-klassen. Der bestod af: Bellona, Diana, Flora og Triton.
Dimensioner: Længde.
Bredde.
Dybgang.

76,10 m
9,60 m
3,11 m
Besætning: 108 mand (10 officerer, 98 befalingsmænd og menige.)
Maskineri: 2 stk. Ansaldo-Fiat Dieselmotorer 4.600 HK.
2 - Skruer.
Aktionsradius: 3.000 sømil ved 18 knob, 4570 sømil ved 16 knob.

Floras Våbenskjold.

I folkemunde gik klassen under navnet ”Spagetti bådene” og i dårligt vejr
var de nogle værre slingrekasser, der sejlede mere på lanternekasserne*
end på kølen.
Jeg blev igen dagvagt og stod for udlevering af alt til dækket og også her
havde jeg en medhjælper. Ude agter havde jeg et lille rum til grejet. Jeg fik
lavet et lille bord på bagsiden af døren som kunne klappes ned når man
skulle ud og ind af døren. Jeg havde fået fat i en dybkoger så jeg kunne
lave the og kaffe, og også der lavede jeg køjesække og solgte dem for at
forstrække ugelønnen på ca. 25 kroner med.

Lille almindelig mulepose med skibets med Floras våbenskjold. kr. 50.- Ønskede ”kunden” den
mere kunstnerisk udført, blev den dyrere og så var det kun officererne der havde råd til at købe dem.

Fra Frederikshavn gik vi til London på officielt besøg. Så vidt jeg husker
lå vi i London i en lille uges tid. Vi lå lige op ad Torwer Bridge, ikke langt
fra Soho. Jeg havde været i London flere gange og kendte selvfølgelig
Soho og nok derfor blev jeg inviteret med i byen, når ”rapperne,” de
frivillige vi havde ombord skulle i byen. En af dem, han var plotter spurgte
om jeg ville vise ham bydelen, han skulle nok betale. På et tidspunkt ville
han så have noget af det frække. Jeg forsøgte at tale ham fra det, i og med
han var for beruset var det også lidt risikabelt, for mange vågnede med en
stor bule i nakker og var blevet lænset for alt. Der var nu ikke noget at
gøre og vi gik så ned i en klæder hvor der stod at her var frække damer. Da
vi kom ind, kom der også en ”skønhed” og fortalte at han skulle give
hende pengene og så ville hun gå ind og smide tøjet. Som sagt så gjort,
hun fik pengene og gik ind af en dør. Vi ventede og ventede, til sidst gik
han hen og åbnede den dør hun var gået ind af, der stod så en kæmpe neger
og fortalte ham at han var gået forkert og det nok var klogest at vi
smuttede, det gjorde vi så, så han måtte selv pudse sit et tal. Vi tog så nogle
pubber på vejen ombord og gik til køjs. Da vi vågnede næste morgen
havde han brækket sig i sin soldater hjelm i køjen, men han havde ikke
ramt den helt, føj, det stank.

Her nævnes ingen navne.

Flora og Belona i London. Vi ligger lige op af Torwer Bridge.

Torwer Bridge.

Hjemme igen sejlede vi på forskellige opgaver og øvelser og somme tider
listede vi os op i den Botniske Bugt og legede lidt med de Russiske
flådeenheder der kun lå og ventede på at vi kom og legede med dem. Når
vi sejlede op i den Botniske Bugt var det med alt lys og lanterner slukkede,
de måtte jo ikke ”vide” vi kom. Pludselig lå vi badet i lys og der lå så, i
forhold til os en kæmpe fregat og sigtede på os med et hav af kanoner, vi
havde 2 kanoner og et maskingevær, dem sigtede vi så med. Så drillede de
os ved at sejle op langs vores bagbords side og skar ind foran os, så farede
vores skipper ud i brovingen og truede af dem med knyttet hånd, det var
nu ret komisk.

Mine funktioner i krigstid var når der blev jagtet ubåde, og ordren fra orummet kom, skulle jeg affyre vores dybdebomber. Var det oversøisk
angreb, var jeg en af laderne på den agterst af vores to 75. mm. kanoner.
Under en øvelse med kanonerne hvor vi skød med forskudt sigte, hvor
Bellona, en af de andre korvetter slæbte et skyde mål i en lang wire efter
sig. Vi skulle så sigte på Bellona og så var meningen at vi skulle ramme
målet som blev slæbt, det er det der hedder at skyde efter forskudt sigte.
Pludselig røg signalflagene op på Bellona, radioerne skrattede og et vildt
postyr udbrød, hold inde med skydningen lød det i radioen.
Det viste sig at der var byttet om på det forkerte sigte og vores granater
hvislede ind over Bellonas agterdæk, dog uden at ramme, nok meget
heldigt. Da fejlen var rettet, genoptog vi skydningen og ramte så målet
med 18 træffere ud af 20 mulige. Næste morgen til morgenmønstringen
kom næstkommanderende og pave stolt fortalte han, at vi dagen før under
skyderiet havde haft en træfsikkerhed som en Russisk Fregat af Riga
klassen og derfor ville han og skibet takke os, ved om aftenen at servere
grog til besætningen.

Affyring af dybdebomber.

Sidst på eftermiddagen kom en løjtnant ned agter hvor jeg havde mit lille
domæne og lige ved siden af var der en dør med en kæmpe lås på, der
opbevarede de alt skibets sprut og cigarer. (han skulle hente Rommen til

groggen) Jeg stod og talte med løjtnanten da der blev kaldt på ham over
skibets højtalere. Kan de ikke tage de her 4 flasker Rom og aflevere dem
til kokken spurgte han, det kunne jeg jo godt. Da han var smuttet tog jeg
fat i de 4 1ltrs. Flasker, men jeg ”kunne” kun bære 3 og for ingen skulle
stjæle den sidste flaske stoppede jeg den ned i en stor sæk tvist jeg havde
stående inde i mit rum, låste min dør og gik op til kokken med de 3 andre
flasker og så havde kokken ansvaret for dem. Jeg tænkte på at 4 flasker til
108 mand ikke var meget og om nogen, i der hele taget kunne smage
rommen. Efter afleveringen til kokken kom nogle af de gutter som havde
bestilt køjesække af mig og ville tale om poserne. Vi talte længe og ved et
fantastisk uheld ”glemte” jeg den flaske rom jeg havde stukket dybt ned i
sækken med tvist og låst inde, nede i mit rum.
Om aftenen nød vi alle groggen, ”min” smagte bedst.

Min køje og skab lige ved nedgangen til 2. skifte.

Vi var også på visit i Kiel. Vi var eskorte for de danske ubåde og trænede
med dem på turen. Vi brugte dog ikke dybdebomberne men armerede
håndgranater, de skulle kastes i vandet med der samme vi havde trukket
sikringen. Når vi smed armerede dybdebomber var der altid fisk til middag
dagen efter, fordi når vi havde affyret et dybdebombe diagram, kom der en
masse fisk op, som vi så sejlede rundt og samlede op. Når vi smed et
diagram skulle de kastes dybt ned i vandet og vi skulle gå fuld speed ellers

sprang nitterne ud af skibet og vi blev læk, noget rigtig gammelt lort. I
Kiel købte jeg 2 flasker Hansen Rom og havde dem gemt nede i mit lille
rum. Min ”hjælper” og jeg fik så en lille en hver formiddag ved bordet jeg
havde lavet bag døren og når bordet var slået ned skulle jeg huske at låse
døren ellers væltede bordet når døren blev åbnet. En formiddag vi sad og
fik en lille en, gik døren pludselig op, bordet væltede med kopperne og
flasken. Heldigvis var proppen i så der skete ikke noget med rommen. Der
stod fenrik Sejr, hvad fanden laver du dagvagt, tja vi får en enkelt, det gør
vi hver formiddag, men kun en, vi overdriver ikke forklarede jeg. Han stod
nu der og så lidt forlegen ud, (spiritus var strengt forbudt) det kan være de
vil nyde en sammen med os, tja har i cola spurgte han, det havde vi ikke,
jeg henter lige et par stykker sagde han og var væk. To minutter efter var
han tilbage med 2 colaer. Så opdagede han jeg havde 2 flasker Rom. Hver
formiddag omkring kl. 10 bankede det diskret på min dør og ind kom
fenrik Sejr med 2 colaer.

Trange forhold på banjerne. Målebåndene fortæller hvor mange dage man har tilbage i Søværnet.
En cm. Klippes af pr. dag. Den cm. der klippes af kaldes basse pille og gives til de nye gaster.

Flora var delt op i skifter 1. 2. og 3 skifte. Ude for i skibet var 1. skifte, 2.
og 3.skifte skifte lå agter ude og et skifte bestod af ca. 30 mand, så det var
trange forhold vi havde. Skibssiden indenbords var påført sprøjte asbest,
som så var malet over flere gange, for så dryssede det ikke, men det var jo

et gammelt skib så malingen var sprækket mange steder. Det var jo sjovt at
ligge og pille i når man var kommet til køjs. Det var blå asbest som absolut
er det farligste, men det anede vi jo ikke dengang. Jeg boede på 2. skifte
lige neden for lejderen i øverste køje, køjen var en jernramme med sejldug
og en tynd madras og så en af Søværnets soveposer og en hovedpude, ikke
den store luksus men man vænnede sig til det og bare man var træt nok gik
det.
På 2. skifte boede også en konstabel, en frivillig som vi kaldte stump for
han var ikke ret stor, han hed for øvrigt Didriksen til efternavn, jeg kan
huske navnet fordi hans far var valgt ind i Folketinget. Ham var jeg rigtig
gode venner med, han tjente også kassen fordi han havde meldt sig frivillig
som konstabel. Ham og jeg gik tit i byen når han havde fået løn. En gang
var han dog taget i byen uden mig. Han kom ombord lige nøjagtig som
morgenmønstringen startede kl. 8 og det var synd at sige at han var ædru,
næ han var stiv som et bræt, men vagthavende officer opdagede det ikke.
Efter mønstringen skulle han være ordonnans og skulle bl.a. overbringe
ordre fra div. Officerer og gå med post med mere.
For at alle kunne se hvem der var ordonnans skulle man iføre sig hvid
soldaterbælte og hvide gamacher, det gjorde han nede ved hans køje, men i
stedet for at gå op, smed han sig på køjen og faldt i dyb søvn. Vi var lige
kommet ned på 2. skifte og så han lå og snorkede, i det samme kom
vagthavende officer også ned og fik øje på ham, ja han kunne også høre
hans snorken. Er der nogen af jer der har et stykke papir og en kuglepen
spurgte han, han ville notere stump der lå og sov, det havde vi ”desværre”
ikke svarede vi. Han gik så op for at hente det, så han kunne skrive navn
nr. tid og sted ned. Det vidste vi jo godt og da stump var en af vores
”guldfugle”, fik vi ham ud af køjen i en fart. Da så vagthavende igen kom
ned for at noterer, ham stod han op ved køjen. Han blev indberettet og
vagthavende sagde så til os at vi var vidner, ja ja svarede vi. Stump blev
idømt en uges arrest og det var han jo ikke glad for. Dengang kunne man
anke Militærets domme til By Retten og det opfordrede vi Stump til at
gøre, vi skulle nok vidne for ham. Vores historie var: Stump stod bøjet
over hans køje og for os at se ledte han efter noget inde bag køjen og det
var ikke forbudt, det svor vi på at sige i retten hvis det blev aktuelt og intet
andet. Den gik i retten.

Københavns Byret.

Dagen kom hvor vi skulle i Københavns By Ret. Vi 3 mødtes med Stumps
far uden for retten og stod og talte sammen om sagen, Hr. Didriksen sagde
at vandt vi sagen, ville han give aftensmad på en restaurant og
efterfølgende en tur i byen så længe vi ville.
Da vi kom ind i retssalen var der for Søværnet mødt Auditøren, fra skibet
løjtnanten og næstkommanderende. Vi, 2 vidner blev så sendt ud og sad og
ventede et stykke til, så blev jeg kaldt ind. Dommeren spurgte om mit
navn, 6189198 sagde jeg, her bruger vi navne ikke numre sagde dommeren,
han fik så mit navn hvortil han sagde: Lad mig så høre hvad de kan
fortælle om denne sag, hvis man ellers kan kalde det for en sag, vrissede
han. Jeg forklarede så det vi havde svoret på at sige, og så gik Auditøren til
angreb. Han spurgte i øst og vest i syd og nord og til sidst var det hele ved
at løbe rundt i hovedet på mig. Jeg skulle sætte 3 stole sammen og vise
hvordan Stump havde stået bøjet over sin køje.
Endelig var jeg færdig og jeg lovede mig selv aldrig at vidne falsk mere.
Så blev det makkerens tur og også han blev haglet igennem.
Så gik dommeren ud med hans følge i ca. 15 minutter. Da han kom ind
igen talte han kort om det han ikke syntes var en sag, bl.a. sagde han
henvendt til løjtnanten: ”jeg har på fornemmelsen at de ikke er ret godt ligt
nede ombord på deres skib”. Stump blev pure frikendt. Vi blev aldrig gode
venner med løjtnanten.
Om aftenen fik vi så hatten passede og det stoppede ikke før tidligt næste
morgen da vi fik til en taxa ombord.

Mit hoved næste dag.

Midt i billedet står fenrik Sejr og dirigere slagets gang. Affyring af dybdebombe diregram. Når
bomberne er grå er de armerede, de orange er til øvelse.

Ombord på Flora sejlede jeg sammen med Søværnets sidste fenrik som
hed Sejr til efternavn, han havde en mani med der altid skulle vaskes ned,
og dertil brugte vi ”kuttendækkere”, hans øgenavn blev derfor enten
”Kuttendækkernes Sejrs gang” eller blot ”Nederlaget,” dog ikke når han
hørte på det, men han var nu ellers god nok. Han reddede mig engang fra
en tur i spjældet i Frederikshavn. En fisker fra Skagen (husker ikke hans
navn) og jeg ville i byen og for at skaffe penge til det ville fiskeren sælge
sit ur. Han var ikke ”forretningsmand” så det blev mig der solgte det til en
af konstablerne for 100 kroner. Det var mange penge for os værnepligtige,
ca. det samme som vi fik om måneden. Vi gik hen til en købmand og købte
en ½ flaske brændevin til inderlommen, gik hen på en kaffebar og købte 2
kaffe, listede brændevinen op af inderlommen og fyldte kopperne op så
havde vi en lille ”sort”. Der gik ikke lang tid før det var slut med flasken
og vi spurgte så en fyr om han kendte en købmand der solgte ud af
bagvejen det gjorde han. (købmændene skulle lukke kl. 17,30) Han spurgte
om hvad vi skulle købe, en flaske brændevin sagde vi, hvortil han sagde at
hvis han købte en kasse øl om han så måtte være med til festen, for så
kunne vi gå hjem til ham, for hans forældre var i byen og han var alene

hjemme. Som sagt så gjort vi fik handlet og gik hjem til ham. Jeg ved ikke
hvor lang tid der gik før han over brækkede bord og sofa og i det samme
kom hans forældre hjem, vi nåede lige at få resten af brændevinen med før
vi blev smidt ud.
Jeg kan huske vi kom forbi en pølsevogn og købte et par pølser og så satte
vi os bag ved pølsevognen og ”nød” det sidste af flasken. Så gik fiskeren
omkuld og da han var stor kunne jeg ikke slæbe ham. Så husker jeg ikke
mere før der var et par der ville smide mig ud fra den kælderhals jeg sad
nede i, det ville jeg ikke så vi tumlede lidt rundt. Lige pludselig sortnede
det for mig og så husker jeg igen ikke noget før jeg vågnede op ved at 2
betjente slæbte mig ind i en reklamevogn og kørte mig ned til MP vagten
på Flådestationen, hvor jeg blev smit ind i en celle og gik omkuld på en
hård briks.
Om morgenen blev jeg purret og fik morgenkaffe, så kom en af MP,erne
og spurgte mig om jeg huskede noget fra aftenen før, det kunne jeg ikke, så
kom med sagde han og nu viste han mig nogle lange sorte striber på deres
lyse vinyl dørk, (gulvet) det er da ikke mig sagde jeg, nej sagde han, prøv
at se her og viste mig nu en dør der var smadret til pindebrænde, det er da
heller ikke mig, nej det er det ikke, kom med sagde han igen, jeg skulle se
igennem en lille dørspion, der sad fiskeren lænket til radiator rørene med
håndjern.
Ham havde de taget efter de havde taget mig, han var gået amok og havde
smadret celledøren totalt.
Efter ca. ½ time kom fenrik Sejr. Hvad fanden har du lavet dagvagt, ja det
er noget lort sagde jeg, ja det er for jeg bliver nød til at indberette dig, men
hør nu godt efter. Når vi kommer ombord så bliver du kaldt op til
næstkommanderende og så fortæller du ham at du har personlige
problemer og så vil han spørge dig om hvilken problemer det er og det vil
du helst ikke fortælle, sådan gør du så slipper du for spjæld tur.
Jeg gjorde som han sagde og fik 3 gange nægtelse af landlov, py ha.
Fiskeren så jeg aldrig mere men jeg hørte at han var blevet hjemsendt og
genindkaldt, stakkels ham, det fortjente han ikke. Fenrik Sejr fik en stjerne
mere hos mig.

Trompetstik, bruges til opkortning af tovværk, man ikke vil skære af.

Vi bunkre olie fra et tankskib.

Vi sejlede så til Holmen i København og der trådte min nægtelse af
landlov i kraft, jeg skulle blive ombord. En af dem der havde weekend
vagt var en matros jeg kendte. Vi kedede os grænseløst og så fik jeg en ide.
Stump som også havde vag, skulle gå op til vagthavende og fortælle at han
gerne ville lære at sejle med sejl og at han havde talt med mig om det. Jeg
ville godt lære ham det, vi skulle bare have lov at låne vores jolle, det fik
han lov til. Vi to gik så op til vagthavende og fortalte at jeg havde nægtelse
af landlov og min makker havde vagt. Vagthavende kunne ikke se det var
det store problem for vi var jo inde på militærets område, så vi fik lov. Vi
riggede så jollen til med sejl og sejlede helt ned i bunden af Holmen. Der
kunne vi ikke ses fra Flora og der kunne vi lige akkurat komme over
kæderne der hang i buer mellem bøjerne og skulle spærre Holmens område
inde. Vi sejlede så skråt over Københavns havn og var nu inde i Nyhavns
kanal hvor vi lagde til og fortøjede jollen og gik på værtshuset, Hotel
Øresund i Nyhavn.
Jeg har glemt at fortælle jeg efter rekrut tiden fik udleveret et rødt anker
der skulle påsys mit venstre ærme på min uniform, for at fortælle især
værnets officerer og bonderøve at man var befaren matros, og os kunne
man ikke løbe om hjørner med, vi var mer eller mindre ”fredet”.

Rødt anker påsyet venstre ærme.

Omverdenen fortalte det også at vi var værnepligtige befarne matroser og
derfor ikke ejede Kongens mønt, så tit når man traf andre søfolk fik man øl
i stride strømme og nogle gange penge. Distinktionen blev også kaldt ”det
røde ølanker”.
Netop den dag på Hotel Øresund var der et par friske matroser fra Handels
Flåden der var i byen, dem fortalte jeg hvordan vi var sluppet af sted fra
Flora. Jeg tror de gav en 8 til ti omgange øl til os 3 og da vi måtte af sted
fik jeg 100 kr., fine fyre. Vi sejlede så tilbage til Flora og ingen opdagede
noget.
Vi øvede båd og brand manøvre et sted i Kattegat. Min opgave ved båd
manøvre var at være med til at fire redningsbåden ud i vandet og være med
til at hive den op igen, det hele foregik med håndkraft. Jeg gik og ventede
på at ordren kom til at sætte redningsbåden ud, da fenrik Sejr kom farende
og råbte at jeg skulle hjælpe dem ude agter, det kan jeg ikke jeg er med i
båderullen sagde jeg. Da ordren kom om at fire båden, tog ikke lang tid at
få den i vandet og bagefter gik jeg på agterdækket og kiggede på de andre.
Så fik fenrik Sejr øje på mig og råbte, hvad fanden du kunne jo godt havde
hjulpet før råbte han og så tændte han helt af, råbte og skreg og sagde
nogle ord jeg ikke vil gengive her. Da der var en pause i hans galskab,
råbte jeg, jeg indberetter dem for personlig forfølgelse hvis de ikke stopper
nu, hvortil han sagde det kunne jeg bare gøre. Jeg havde nu ikke lyst til at
indberette ham, men da der var mange der havde hørt på jeg sagde det,
gjorde jeg det.
Først blev jeg kaldt ind til næstkommanderende og afgav min forklaring
og så kom fenrik Sejr ind. Lidt efter blev jeg kaldt ind til dem.
Næstkommanderende sagde det var en dum sag og at vi havde ret begge
to, og om vi ikke bare kunne give hinanden hånden og forlige sagen på den
måde. Det syntes vi bække var en god ide, vi gav hinanden hånden og så
var vi gode venner igen.

Udspring på kommando. Badedag i Kattegat.

Nu nærmede tiden sig hastigt min hjemsendelse. Vi gik med centimeter
bånd og klippede dage af så vi kunne vise enhver hvor mange dage vi
havde tilbage i Milli. Den centimeter vi klippede af pr. dag kaldte vi for
”bassepiller”, dem forærede vi til rekrutterne når vi mødte dem, kun for at
drille. Vi lå på Holmen hvor vi skulle rigge alt grejet af Flora, for den
skulle vi sejle til Frederikshavn, hvor den skulle ligge i mølpose (lægge
op). Da den var afrigget sejlede vi med en minimums besætning nord på
gennem Øresund. Da vi kom ud i Kattegat begyndte det at blæse kraftigt.
Næste morgen tidlig røg vores styremaskine sig en tur og reparation var
ikke muligt pga. afrigningen. Vi lå lige nord for Anholdt da uheldet indtraf,
og nu blev der liv på skuden. Officererne stimlede sammen, nogen talte om
at få fat i Holmens slæbebåd en enkelt snakkede noget om at udsende et
sos, en anden kom med den ”fantastiske” ide at rigge vores nødstyr til, det
gjorde vi så, for det var det eneste rigtige, selvfølgelig!

Det hedder et skibsrat.

Slingerage, ”bønderne” har svært ved at sidde og stå fast, samt holde på ting og sager.

Nødroret var rigget således. Fra rorkvadranten gik 2 trosser i kasteblokke,
for at få den rigtige visning, op gennem agterlugen og hen til spilkopperne
på agterspillet. Med undertørn på den ene kop og overtørn på den anden
spilkop kunne vi nu styre skibet og ved hjælp at radio til broen, fik nu de
rorordre vi skulle bruge.
Det blæste en del og da det var omkring 1. oktober var det skide koldt. Det
gik godt 2 til 3 timer, klokken var vel ca. 05.00, så kunne jeg se at en af
kordelerne var så slidt så den snart ville springe. Det fortalte jeg til geniet,
den officer der stod med radioen, med forbindelse til de højere magter på
broen. Skibet blev stoppet og alle farede ned på agterdækket for at se på
”katastrofen”. Geniet sagde, at nu måtte vi tilkalde en slæber (slæbebåd).
Jeg foreslog vi formedes 2 fridage ville sørge for vi kom til Frederikshavn
uden hjælp. Hvordan spurgte chefen, først de 2 fridage sagde jeg. Nu
dukkede så nr. 2 geni op, den skal jeg nok klare sagde han, jeg splejser
dem bare sammen, okay sagde chefen, gør det. Da geniet skulle til at skære
trossen helt over for at skære det slidte væk opdagede han at trossen var 4
slået. Ups, det kan jeg ikke, for den er ikke 3 slået peb han og det har jeg
aldrig lært undskyldte han, kan i spurgte chefen henvendt til os, måske kan
vi men det koster 2 fridage, det får i så. Vi splejsede trosserne 3 gange

efterfølgende og så lagde vi til på Marinestation Frederikshavn ved 15.00
tiden godt trætte men med 2 fridage rigere.

Maskinrummet.

Kortsplejs, her på 3, slået tov.

Jeg blev hjemsendt den 8.10.1966 på min 21. års fødselsdag. Tiden i
Søværnet var for mit vedkommende slut. Trods alt en god tid med mange
oplevelser og minder og gode kammerater. Jeg har stadig en, Ole
Jørgensen fra Hals og det er ”kun” små 50 år siden.
Vi, der skulle hjemsendes havde aftalt at stå af i Ålborg og fejre
hjemsendelsen der, men da vi ankom Ålborg med toget, var der kun Ole og
mig der stod af. Vi festede rundt i det Ålborgske natteliv det meste af
natten. Ved en forhaling til et andet værtshus, gik vi mellem 2 parkerede
biler og her fik Ole revet et stort hul i hans ben. Den ene kofanger var
revet i stykker og det rev Ole sig på. Det blødte meget og vi gik hen på
Banegården og fik fat på en rulle toiletpapir som vi pressede mod såret og
fik på den måde stoppet blødningen. Vi sagde farvel til hinanden og Ole
tog toget til Hals og jeg det første tog mod Horsens. Flad som en kirkerotte
kom jeg op i toget, det eneste jeg ejede ud over min køjesæk var et lille
cigaretskod. Jeg fandt mig en plads og da der var faldet ro på, tog jeg mit
skod, men jeg havde ikke ild. Jeg henvendte mig til min nabo, har du noget
ild, det havde han. Du kan sgu da ikke ryge det lille skod, du brænder da

poterne, her tag en af mine sagde han. Jeg fortalte ham nu hvem jeg var,
hvor jeg kom fra og hvad jeg havde lavet i Ålborgs natteliv. Du ser altså
heller ikke rigtig rask ud, nu går vi hen i togets restaurants vogn og får et
par øl, jeg er fyrbøder og lige afmønstret i Ålborg og skal til København
fortalte han. Vi gik så hen og fik nogle pils og sad rigtig og hyggede os.
Jeg fortalte det havde været min fødselsdag dagen før og jeg skulle hjem,
for jeg fik vennerne på besøg om aftenen, de havde længe været inviteret.
Jeg kiggede ud af vinduet og så et skilt der stod Randers på. Det næste stod
der Århus på. Det næste stod der Vejle på, Vejle, jeg skulle sgu havde
været af i Horsens. Jeg nåede ikke at komme af toget i Vejle, først i
Fredericia. Der stod jeg så, min billet gjaldt kun til Horsens. Uden penge
gør det ondt eller træt. Jeg begyndte at gå mod Horsens. Først uden for
byskiltet kunne jeg begynde at blaffe og efter lang tid fik jeg stoppet en bil
med et ældre par. Da vi havde kørt lidt sagde damen, puha lille far, den
unge mand lugter af øl. Så stoppede bilen, ud sagde manden. Jeg stod igen
med tommelfingeren i luften, 3 biler senere var jeg hjemme. Da jeg kom
ind havde festen for hjemsendelsen og min fødselsdag længe været i gang.
Vi festede ca. til kl. 5, så ville de have nybagt rundstykker. Min lillebror
der var 18 år og lige havde fået kørekort var den der var mest ædru mente
vi, han skulle køre til bager. Du kan tage min bil sagde Jørgen. Der gik
lang tid før vi hørte bilen komme. Jens Erik kom haltende ind med den
store pose rundstykker i favnen og forsøgte at holde sammen på posen der
var gået i stykker. Du må udskylle Jørgen, men jeg er kommet til at lave en
lille bule i din bil. Åh skide værre med det sagde Jørgen, det går nok. Lidt
efter ville han alligevel du og se bilen. I guder hvor så den ud, den havde
været rundt på taget og så var den kørt hjem på fælgene. Jens Erik fortalte
at han ville køre en lille tur og var væltet i 90 graders svinget lige før
købmanden og så var han kuret ind i købmandens plankeværk, ramt en
lygtepæl, hvorved alt gadelys gik ud i hele Stensballe. Han var så heldig at
bilen stoppede stående på alle 4 hjul og så kørte han derfra på 2 flade dæk.
Da min bror om mandagen kørte ind til købmanden for at købe tobak
sagde købmanden. Jeg regner med du i næste weekenden laver mit
plankeværk. Han havde set uheldet og ikke meldt det. Næste weekend så
man min bror reparere købmandens plankeværk.

Pælestik.

Se bort fra sneen, så var det ca. sådan det så ud næste dag.

Ved du hvad et søm uden hoved hedder ? Nej findes de, ja de er bl.a. på Christiansborg. Og hedder
politikersøm.

Tro det hvem der vil, min tid i mili. kostede, skønt mit ”udfoldende” liv,
kun 3 gange nægtelse af landlov. De sure tider har jeg glemt.
Nu gjaldt det om at få en hyre i en fart, inden jeg synede hen af sult og
tørst.

Bjarne Skov Poulsen. Den 22. maj 2019.
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Efter Søværnet var det igen rederiernes tur til at få ”glæde” af mig. :-)
M/S Hans Broge. 18. oktober 1966 – 30. januar 1967.
Nu var det med at komme ud og tjene penge, for jeg var total flad og
hjemme kunne jeg jo ikke bo til evig tid. Jeg savnede også livet til søs og
det godt sømandsskab. Jeg tog til København og 10 dage efter jeg var
blevet hjemsendt, tog jeg på Sømændenes Forbund og meldte mig til.
Samtidig kom M/S Hans Broge op på tavlen som letmatros. Jeg havde min
tid til at sejle matros, men der var småt med hyre og jeg var flad, meget
flad og sulten og i det mindste fik jeg kost og logi. Jeg mønstrede tirsdag
den 18.10.1966 i København som letmatros.
Jeg kendte jo ruten fra min tid i M/S C. F.Tietgen, som jeg havde før jeg
kom i ”trøjen,” skibene var ikke ens men næsten.
Som letmatros ombord gik jeg ikke med i sø vagten, jeg gik brandvagt om
natten og skulle trække et hav af nøgler, som bevis på jeg havde været alle
steder og de skulle trækkes hver ½ time, gud hvor var det træls.

M/S Hans Broge

For en sømand er det altid en trist oplysning. Se1983.

.Jeg

husker ikke så meget fra det skib, det eneste jeg husker, var en klovn
til 2. styrmand der hed Nielsen, der ikke kunne tåle jeg tit besøgte
”jomfruerne” som havde kamre nede midtskibs i bunden af damperen. En
dag sagde han til mig, jeg vil ikke have de kommer nede hos pigerne,
hvortil jeg fortalte ham, hvad jeg lavede når jeg havde udskejning, ragede
ikke ham. Jeg ved fra pigerne, han ”inviterede” nogen af dem op på hans
kammer, ved at lokke dem med bl.a. sprut. Hans problem med dem, var at
de kunne tåle lige så meget som ham og nogen af dem også mere. Han var
et fjols og ingen af pigerne kunne lide ham. Efterfølgende Hans Broge,
blev han overstyrmand på Prinsesse Margrethe, der sejlede København
Oslo og den 31. januar 1971 sejlede han Prinsessen op på Kullen i en
vindstyrke 12 brandert, med 453 passagerer ombord, heldigvis kom ingen
dog til skade.
Han mistede hans papirer og blev smidt ud af rederiet. Efterfølgende i
Søforhøret forsøgte ostm. Nielsen alligevel at hænge rorgængeren op, trods
han selv var testet kanon beruset, dog uden held.
Uanset hvad, er det en dødssynd at fravige en given rorordre. Når en
styremand advares af rorgængeren og styrmanden negligere advarslen, bør
rorgængeren tilkalde skipperen, men for at gøre det må han forlade roret
og sker kollisionen aligevel, har rorgængeren forladt roret og er derved i
fare for at få skylden ved søforhøret.
Der går mange rygter i denne sag, Jeg kender lidt til sagen, for flere år
senere kom jeg til at sejle sammen med den matros der stod til rors den
nat. Han fortalte han flere gange havde sagt til fjolset de var på forkert
kurs, men han kunne bare holde sin kæft og styre det han havde fået
besked på. Han turde ikke fravige kursen af frygt for det alligevel gik galt.

Prinsesse Margrethe

Bemærk skorstensmærket på Hans Broge og Prinsessen, Malteserkorset
blev introduceret på alle DFDS skibsskorstenene fra 1. januar. Hos os hjalp
jeg bådsen med at klister det op om formiddagen den 31. december 1966. I
første omgang var det et klistermærke, som alle skibene havde fået
udleveret. Ved den lejlighed fik alle der var ansat i DFDS, udbetalt
gratiale. Under 1 måneds ansættelse 500 kr. og over en måneds ansættelse
fik man 1000 kr. jeg fik 1000 kr. det var mange penge dengang. Jeg
afmønstrede mandag den 30. januar 1967 i Århus.

Skorstensmærket.

Overstyrmand Nielsens bedrift. M/F Kärnen kom til undsætning og ligger på siden af Prinsessen.

M/F Kärnen.

Kvæsthusbroen, hvor vi lagde til. De 2 skibe er forrest enten C.F. Tietger eller Hans Broge. Den
agterste er enten Jens Bang eller H.P. Prior. Bygningen i venstre side midt for, er DFDS,s residens
dengang. Fotoet er fra Google og er taget i 1956.

Bjarne Skov Poulsen. Den 26 maj 2019.
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S/S Eduard Suenson. 1. marts 1967 – 28. Marts 1967.
(Min korteste hyre)

Jeg gik hjemme og krydrede røv, tog et job på Horsens Svineslagteri, og
efter ca. 2 måneder tog jeg på Forbundet i Århus og om aftenen tog jeg
C.F. Tietgen til København som passager. Jeg kendte jo alle ombord og
skulle derfor ikke betale en øre for turen.
Næste morgen da vi ankom København fik jeg morgenmad og gik så hen
på Sømændenes Forbund i Herluf Trolles Gade 5. Lige som jeg kom ind
lød det i højtaleren at man skulle bruge 8 matroser som dagmænd ude i
Frihavnen, til et Græsk skib der lå og drev i havnen. Den tog jeg for jeg
kunne godt bruge pengene, men det skulle være med det samme og derfor
nåede jeg ikke at få skiftet til arbejdstøj, så jeg mødte op i danse sko, pæn
skjorte og min nye jakke. Det viste sig det var et gammelt skib på ca.
10.000 tons. Den græske besætning sad nede i maskinen for at holde
varmen. De havde ikke fået hyre i 2 måneder og derfor havde de nedlagt
arbejdet.

Den lignede faktisk denne her.

Nå, vi 8 matroser blev sejlet ud til skibet og gjorde klar til der kom
slæbebåde der kunne skubbe os til kaj. Nu opdagede vi der ikke var steam
(damp) til spillene og så måtte vi bruge håndkraft og taljer, den græske
besætning nægtede jo at arbejde, det gjaldt også dens maskinbesætning og
samtidig var det begyndt at sne. Vi fik damperen sat fast og efter ca. 5

timer var vi færdige og fik vores afregning, den var nu ret god, til gengæld
var mit nye tøj ikke nyt mere og mine sko var våde og mine tær som
istapper. Jeg tog en taxa til forbundet for at hente min kuffert og grej. Så
gik jeg hen på Sømandshjemmet Betel og fik et værelse og tog et bad.
Jeg havde samlet ca. 30 stempler inden jeg tog til København og dem
skulle man byde med, når der kom et skib op på tavlen på Forbundet. Der
kom en del skibe men de gik for flere stempler end jeg havde, men onsdag
den 1.3.1967 kom Store Nordiske, s skib S/S Edouard Suenson op på
tavlen og skulle bruge 12 matroser, den bød jeg på og fik den. Jeg skulle
mønstre dagen efter ude i Frihavnen, men kunne gå om bord samme dag,
og det ville jeg, for så sparede jeg en nat på Betel.

Sømandshjemmet Betel, på hjørnet af Holbergsgade
og Nyhavn, på den ”pæne” side.

Cafe Mønten ligger næsten lige over for
Betel i Holbergsgade.

Det hele lå inden for få meter. Sømændenes Forbund, Cafe Mønten, Søandshjemmet Betel, Cafe
Det Gyldne Lam, Cafe Brocklynn og Hotel Øresund.

Når man dengang fik en hyre, var det kutyme man gav mønstrings bajere
til dem man havde gået og stemplet med og det gjorde jeg også på matros

værtshuset Mønten, der lå skråt over for Betel i Toldbodgade. Vi havde vel
fået 4 -5 øl, da jeg gik over til Betel for at tjekke ud og hente mit grej. Når
man kom ind af døren var der et lille kontor med en glasrude, som kunne
trækkes fra så man kunne tale med portieren. Du er beruset påstod han,
(det var ikke tilladt) han måtte havde set jeg kom nede fra Mønten.
Nej sagde jeg, jo du er og du lugter af øl, kan du komme ud hvæsede han,
gu vil jeg ej, nu giver du mig min nøgle så jeg kan hente mit grej. Nu for
han du af buret og tog fat i mig og forsøgte at smide mig ud. Da jeg efter et
stykke tid havde danset lidt rundt med ham tog jeg ham i kraven og løftede
ham op ad muren, nu hører du her, du giver mig min nøgle nu og så går jeg
op og pakker mit grej, kommer ned og betaler det jeg skylder og forlader
hotellet stille og roligt. Han hentede så nøglen og jeg gik op og pakkede.
Da jeg lidt efter kom ned stod portieren, direktøren og direktørens søn som
var strømer, dog i civilt kluns, nu skulle jeg rigtig smides ud. Jeg satte mig
på tværs i døren og derved fik jeg revet min nye ruskindsjakke i stykker,
men jeg kunne jo ikke klare 3 ”mand”. Udenfor blev der så lidt tumult og
folk stimlede sammen og ”nød” optrinnet sammen med dem fra Mønten
der var kommet op for at se hvad det var for en larm. Direktøren, som var
ret stor havde fået låst mine arme omme på min ryg og nu stod sønnen og
slog mig i maven. Da han havde gjort det 3 gange kunne jeg mærke at det
kunne jeg ikke blive ved med at holde til, så tænkte jeg, gør han det igen så
sparker jeg ham i skridtet, mine arme var jo låst af hans far. Han gjorde det
igen og så sparkede jeg, jeg kunne mærke hvordan hans ædlere dele
kvejlede sig om min fod og så hoppede han 30 meter hen af fortovet og
smed sig ned og hylede som en lille hund. Faderen slap sit tag og jeg løb
hen til betjenten der lå og vred sig. Møder jeg dig igen, uanset om du er i
uniform eller ej får du røvfuld. Henvendt til de 2 andre sagde jeg, og jer 2
gider jeg ikke engang slå på. Jeg havde heller ikke slået på nogen, kun
sparket en gang.

Ung ”smuk” og sirlig. Matros af Guds nåde og rederiernes barmhjertighed.

Ballet var forbi og jeg gik over til gutterne på Mønten, fik slukket tørsten
til kl. 02.00, tog en taxa og kørte ud i frihavnen og ca. kl. 03.00 gik jeg
ombord på gamle S/S Edouard Suenson.

Kabelskibet S/S Edouard Suenson

Edouard Suenson var allerede dengang en gammel dame, hun var bygget
på Orlovsværftet i 1922, altså var hun 45 år gammel. Hun var
hjemmehørende i København og et dampskib, servicefarten var ca. 7
sømil, men så skulle det også være med sø og strøm i røven og ned af
bakke. Skibet var bygget til kabel ekspedition og ikke andet.
Jeg kom ombord og skulle finde nogen der kunne fortælle mig hvor mit
kammer og messen var, men der var ikke et øje nogen steder. Jeg fandt så
matros messen men heller ikke her var der nogen at se. Jeg blev dog klar
over at nogen måtte være ombord, for på en kogeplade stod en gryde hvor
halen fra en røget makrel stak op og da jeg kiggede ned i gryden kunne jeg

se at den også havde indeholdt sovs og kartofler men kartoflerne var
omdannet til kul klumper og sovsen havde brændt sig fast på bunden af
gryden, halen af fisken var dog ikke brændt på, men den var røget, jeg
slukkede for strømmen. Så gik jeg rundt for at finde ejeren af gryden men
det lykkedes ikke. Jeg fandt så et kammer med 2 køjer uden køjetøj, dyne
og hovedpude, jeg smed mig på køjen og da det havde været en ”hård” dag
faldt jeg i søvn som en sten.
Da jeg vågnede gik jeg op i messen for at få morgenmad og der traf jeg
ejeren af gryden fra om natten, Jens ”Græstørv” øgenavnet græstørv havde
han fået fordi han havde gravet tørv i det Jyske engang. Det viste sig at vi
kun var 12 matroser, ingen dæksdrenge, ungmænd eller letmatroser. Da vi
alle var samlet i messen kom bådsmanden og fortalte at vi kunne hente
køjetøj hos hovmesteren og at vi skulle sejle sidst på eftermiddagen til
Nordenham i Tyskland. Vi skulle gå Nord om Skagen og der skulle gås 3.
skifte vagt med 3 mand på hver vagt og vi skulle vælge en messemand, der
”kun” skulle gøre rent i messen og bad, samt gangene og så hente maden
hos kokken samt bakstørn. Da jeg var yngste matros skulle jeg vælge sidst
og fik 12 – 4 vagten, senere viste det sig at det var et godt ”valg”.
Messemands jobbet ville Jens Græstørv gerne have og det fik han. Så kom
overstyrmanden ind og skulle have vores pas og søfartsbøger og så fortalte
han lidt om hvad skibet lavede (kabel ekspedition) og hvad vi skulle. Til
slut fortalte han at spiritus politikken var 6 øl pr. mand og 2 flasker skarpt
til messen om dagen. Det var første gang jeg stiftede bekendtskab med
spiritus ration.
Der var en del af matroserne der havde øgenavne, foruden Jens Græstørv
var der Jørgen Sølvtand, (hans ene fortand var af sølv) Palermo Ejner, (han
havde gået som bums i Palermo), og så var der jo lige Bergen, Thorolf
Schjetne, (han var fra Bergen i Norge og var søn af en præst), ham delte
jeg kammer med og ham vil jeg skrive mere om senere.

Bergen, Thorolf Schjetne til højre. Beklager, men det var hvad mit kamera kunne dengang.

Bergen og jeg var de 2 yngste af matroserne, de andre var i 40,50,og 60 års
alderen og de havde alle en kolossal stor tør plet i deres halse, så det med
spiritus begrænsningen var nu fint nok.
En nat jeg skulle purre 4 – 8 vagten ud, det var Palermo Ejner og Jørgen
Sølvtand, de delte også kammer, Ejner havde overkøjen og Jørgen den
underste. Jeg fik dem puret, så spørger Jørgen, er koøjet åbent og er det
dårligt vejr? Nej hvorfor, der er sgu da vådt i min køje. Det viste sig at
Parlermoen havde pisset i køjen og da vores madrasser var de gamle
krølulds madrasser var det løbet igennem madrassen og ned i hovedet på
Jørgen Sølvtand, behøver jeg at fortælle at Jørgen blev sur.
Hvor mange vi var ombord, kan jeg ikke huske men vi var mange ca. 35 til
40 mand, mange af dem var ansat af Store Nordiske og havde kun med
kabelarbejdet at gøre og de boede midtskibs sammen med alle officererne
og fjolset til bådsen, der mente han var underofficer og havde også fælles
messe med dem.
Maden ombord var et kapitel for sig, en slags mad I officersmessen, den
blev der rigtigt kræset om, store bøffer og Franske retter var dagligdags.
Vi i matros messen blev der lavet almindelig Dansk fattigmands mad til,
det kan nu også være godt og velsmagende men det var det langt fra
populært sagt noget værre hundeæde. Kokken låste altid kabyssen når han
forlod den mere end 2 minutter af gangen, så at stjæle fra ham var umuligt,
næsten. En gang lykkedes det. Kokken havde fået dårlig mave og måtte på
et tidspunkt forlade kabyssen i hast og nåede derfor ikke at låse. Det
opdagede vi og gik ind for at se om der var noget vi kunne ”låne”. Der

stod et stort fad med 16 flotte 1. klasses okse bøffer, dem ”bøffede” vi. Ind
i vores messe og i køleskabet med dem. Sikken en larm der blev, skipperen
og overstyrmanden kom ind i messen og spurgte om vi havde set deres
bøffer, næ svarede vi, vi aner ikke hvad i taler om, hvortil skipperen sagde
at han lukkede for sprutten dersom de ikke inden 10 minutter var sat ind i
kabyssen igen og så gik de. Vi måtte så holde en afstemning om problemet,
ville vi beholde bøfferne og have lukket for sprutten eller aflevere og så
fortsætte med at kunne købe vores ration. Jeg husker ikke
stemmefordelingen, men de fik deres bøffer og skipperen holdt aftalen om
rationen, til gengæld blev vores mad ikke bedre, tvært imod.
I Nordenham lastede vi kabler, vi havde i alt 3 tanke hvor de skulle ned i
de to. Det foregik ved at vi tog kablet ind i stævnen hvor der var placeret et
spil der trak kablet ombord og så blev den stukket ned i tanken hvor 2
mand gik og kvejlede den rundt og rundt osv. et rigtigt lorte job.
Fra Nordenham gik vi gennem Nordsøen op til Jærens Rev SV, hvor vi
skulle samle et 100 års gammelt kabel op fordi fiskerne klagede over det.
De fik ødelagt deres trawl og garn på det og det blev ikke brugt mere. På
vejen op langs Jyllands vestkyst løb vi ind i en storm fra NV, og da fik vi
at føle hvad ringe maskinkraft vil sige, på en vagt, 4 timer blev vi slået 1,5
sømil tilbage, vi nåede dog der op.
Vi fandt kablet og begyndte at hive det ombord og ned i tanken hvor det
skulle kvejles op men sikken en gang lort, vi måtte gå 5 mand nede i
tanken og kvejle for det var rusten, fuld af kinker og lus som stak gennem
vores arbejdshandsker og ind i vores hænder og så var det fyldt med kinker
som ikke lod sig kvejle ud.
Det trak igen op til storm og vi kappede kablet, bøjede det af så vi kunne
finde det igen og gik i læ af Norge.

Den hed ikke en kaffesort, men en kaffeblå. Ha ha ha

Om aftenen kom høkeren og fortalte at han åbnede for shoppen, (salg af øl,
spiritus, tobak og toiletartikler) kl. 19.00. Vi fik hentet det vi skulle have
og satte os ind i messen for at få kaffe, kaffesort og spille kort. Pludselig
spurte Palermo Ejner om han kunne låne en af de 2 flasker Ice Blue Aqua
Velva (barber sprit) Bergen havde købt hos høkeren, ja sagde Bergen og

rakte en af dem over til Palermo Ejner. Lidt efter lagde jeg mærke til Ejner
tog hans kop ned under bordet og lidt efter forsvandt Aqua Velvaen samme
vej. Nu kom der malkende bevægelser og så kom Ejners kop op på bordet
igen, han kom kaffe i og tog sig en tår. Han sad fan'me og drak kaffe med
aqua velva i og der stod 2 flasker brændevin på bordet til fri afbenyttelse.
Den aften gav vi ham navneforandring fra Palermo til Aque Velva Ejner.
Det flovede og vi sejlede igen ud og fandt kablet og begyndte igen at hive
det ombord. Vi havde arbejdede i 16 timer da overstyrmanden kom og
spurgte om vi ikke lige kunne tage de sidste 4 mil kabel op, (sø loven siger
vi max må arbejde i 16 timer dersom der ikke er fare for skib og
besætning) vi talte om det og blev enige om at forlange 200 % overtid for
det. Det ville de ikke give og så ville vi ikke mere. Vi kappede igen kablet
af og så blev kursen sat til København. Om natten da jeg var til rors talte
jeg med 2. styremanden og han fortalte at vi havde fået ordre om at gå til
Grønland og vi kun skulle til København og skifte nogen af Store Nordiske
folk ud og tage proviant ombord og efter Påske skulle vi gå til Grønland.
Dagen efter fortalte jeg det i messen og snart efter stod gutterne i kø foran
overstyrmandens kammer for at skrive under på afregnings bogens side 3,
der betyder at man siger op til næste Danske havn, vi skulle ikke med til
Grønland.

Den gamle dame S/S Edouard Suenson

Lidt senere spurgte overstyrmanden om Bergen og jeg ville tage vagten i
Påsken og det ville vi gerne for så slap vi for hotelregningen i den tid.

Bergen og jeg afmønstrede tirsdag den 28.3.1967 i København. Min første
hyre som matros havde varet 27 dage og blev min korteste hyre i min tid
til søs.

Billedet må være taget under eller lige efter ww2.

Bjarne Skov Poulsen. Den 28. maj 2019.
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Tiden mellem S/S Edouard Suenson og M/S Mombasa.
Cirka 2½ måned.
Bergen og jeg tog ind på forbundet og meldte os til, så vi igen kunne
begynde at samle stempler til en hyre. Efterfølgende tog vi ned på Mønten
hvor vi hyggede os til sent på eftermiddagen. På et tidspunkt var vi blevet
væk fra hinanden og jeg gik så lidt hen af Toldbodgade for at se efter ham.
Jeg fik så øje på hotel Holberg, gik ind og fik et værelse, så jeg havde et
sted at sove når den tid kom. Da det var ordnet og jeg havde fået mit grej
ind på værelset, gik jeg en tur hen til hotel Øresund i Nyhavn og der sad
Bergen med 2 damer.

Cafe Mønten.

Da vi var blevet væk for hinanden havde han fået samme ide med at finde
et sted at bo og havde indlogeret sig på hotel Vest End i Peder
”Skrammels” Gade ikke langt fra det hotel jeg havde indlogeret mig på.
Nå, vi hyggede os med damerne, den ene var Nordmand den anden var
Svensker og fra Malmø, hun boede på Sødra Grangesbergsgatan 33 B, og
hed Guldmaj Jønsson og var en sød pige, hende brændte jeg lidt varm på.
Det blev sent før vi brød op og begav os hen på vore respektive hoteller
med damerne.
Klokken var ca.7 næste dag, da det bankede voldsomt på min dør. Jeg fik
et par bukser på og lukkede op, der stod Bergen i underbukser og var rød
af blod fra top til tå. Har du øl spurte han, nej, hvad fanden har du lavet
spurgte jeg og så forskrækket på ham. Jeg troede han var gået fra hans
hotel og hen til mig i underbukser med blod over det hele og at han havde
slået Nordmanden kvinden ihjel. Jeg er flyttet her hen og bor næsten lige

ved siden af dig, vi blev smidt ud i nat for de ville ikke lukke damen ind
fortalte han. Jeg var stadig rystet, lad mig se damen, sagde jeg og gik forbi
ham. Lidt nede af gangen stod døren åben, jeg kiggede ind, og der lå
damen i sengen. Det hvide køjetøj* var også rødt men hun var i live, det
var ikke ”almindeligt” blod, de havde bare ikke opdaget det. Føj.
Bergen smuttede ind til damen og de gik i bad, det gjorde vi også.
Rene og så nogenlunde ”pæne” kom de så ind til os og vi sad og talte om
hvad vi skulle. Så bankede det på min dør igen og jeg lukkede op, der stod
Per en matros jeg kendte, med en flaske vodka og en pose øl. Du er som
kaldt fra himlen udbrød Bergen (hans far var også præst i Bergen) og så
hyggede vi os til ca. 13.30 da vi blev smit ud af hotellet, vi larmede for
meget.
Lige henne om hjørnet lå Sømandshjemmet Betel og der fik Bergen sig et
værelse, jeg ville ikke bo der pga. det jeg før har fortalt, men pengene var
små så noget skulle vi finde på. Bergen og jeg aftalte så at jeg skulle betale
ham for værelset hver anden uge og den uge, jeg betalte var det så min tur
til at sove i køjen og Bergens tur at ligge på det vi kunne skrabe sammen af
tøj og en sengeløber som dyne, det gik da.

Et gammelt postkort. I 1963 kunne man spise på 1. sal men det var i kælderen værtshuset lå

.Sådan

gik der ca. 14 dage hvor vi hutlede os igennem, vi spiste på nogle
folkekøkkener og når der slet ingen penge var, gik vi ned til
Kvæsthusbroen hvor enten C.F. Tietgen eller Hans Broge lå og ombord i
dem fik vi så mad af kollegerne.
Har jeg fortalt at understøttelsen var på 109 kr. om ugen .
Dengang var John Mogensen lidt kendt bland Københavnerne og havde
indspillet nogle plader, men han følte han ikke var god nokog sikkert
derfor var han tit på druk. For at klare dagen og vejen, spillede han på de
små ”listige værtshuse bl.a. i Nyhavn og det var på cafe Hong Kong vi
lærte ham at kende. Vi har fået en del brændevin og pilsnere sammen, det
glemmer jeg aldrig, han var dengang til fest og farver og ligeud af
landevejen.

John Mogensen.

Vi traf igen Guldmaj og Nordmandinden, de fortalte de næsten havde
været i København hver dag for at lede efter os. Nu da vi var fundet måtte
vi holde en lille fest for at fejre det og det foregik ved at vi startede på
værtshuset Det Gyldne Lam i den ene ende af Nyhavn og gik så NW over
og tog værtshusene på vejen. På et tidspunkt skulle vi finde ud af noget
med sovepladser til de 2 damer, men så siger Guldmaj at vi kunne tage til
Malmø og tage hen til hendes lejlighed, det ville vi så. Men det var svært
at rive sig løs, men endelig gik vi ned til Malmø bådene i Havnegade, blot
for at konstatere at den sidste båd var sejlet.

Her sejler den !

Nu var gode råd dyre, men vi fandt dog på en plan. Den gik ud på at vi
alle 4 gik op på Bergens værelse på Betel, men vi skulle forbi portieren
uden han opdagede noget. Vi aftalte at Bergen skulle spørge efter et brev
han vidste, var afsendt til ham og som burde være der, samtidig med han
fik sin nøgle og når så portieren begyndte at lede efter brevet skulle vi
lydløst snige os forbi og op på værelset. Det lykkedes og vi var oppe.
Næste dag gik vi bare ned og ud medens portieren sad med øjne så store
som tekopper, og Bergen, ja han blev smidt ud.
Dagen efter tog vi så til Sverige til Guldmajs lejlighed på Sødra
Grangesbergsgatan 33 B,

Guldmaj boede i det røde hus nr. 2 terrasse helt oppe til højre.

Det var en god lejlighed, men nu opdagede jeg hvad jeg var ved at rode
mig ind i.
Guldmaj var gift, men en fyr der sad i spjældet for et guldkup. De havde
også et barn der var fjernet af myndighederne og Guldmaj var på den
svenske form for socialhjælp og så var hun tørstig. Det betød vi
selvfølgelig måtte spæde til med ”husholdningen”.
Det var Thorolf der opdagede Systembolaget næsten lå som nabo til os,
kun ca. 200 meter fra lejligheden og havde åbent fra kl. 10. på hverdage,
lø-søndag var der lukket.

Ca. 200 meters gang til købmandsbutikken. Her lå en af Systembolagerne i Malmø dengang.

Efterfølgende var der bl.a. en sjuttio fem,er til morgenmaden. Nogle gange
fik vi ”besøg” af nogle fyre der kendte Guldmaj,s mand. En gang var det
en med ”tegninger” i hoved og fingre og arme, han var temmelig grov, så
ham blev Thorolf og jeg nød til at smide ud. Guldmaj fortalte det var en af
hendes mands venner.

Sjuttio, fem (dc). Det er 75 på svensk og er ”kælenavnet” for den.

Vores penge var ved at slippe op, men heldigt for os havde svenskerne
indført kildeskat og i Danmark skulle vi nu kun stemple på Forbundet hver
anden dag i stedet for hver dag. Vi tog så arbejde som havnearbejdere i
havnen i Malmø og arbejdede hver anden dag og tog så til København de
andre for at stemple.
Dagene gik og en dag flyttede Thorolf til København, han ville ud at sejle.
Et par dage efter flyttede Nordmaninden også, hende og Guldmaj var
blevet uvenner. Der gik vel en lille uges tid så kom hun igen og de blev
gode venner igen. Det var jo hårdt for mig med 2 damer, Guldmaj var 26
år og veninden var 29, så der var nok at se til for en på 21. :-)

Dagene gik og en dag jeg ville taget til København på forbundet, ville
tøserne med. Jeg fortalte dem at kvinder ikke var velkommen i forbundet.
De ville så ”gå en tur” og måske tage sig en pils et sted. Fint nok og vi tog
afsted.
Thorolf og jeg havde aftalt at dde dage vi skulle stemple, mødtes vi kl. 10
på forbundet. Jeg var lidt forsinket og da jeg kom ind kom Thorolf og
fortalte han lige havde taget ØK,s Mombasa, den skulle på Indien. De
mangler stadig en matros, vil du ikke havde den spurgte han. Nej jeg vil
sgu ikke på Indien, jo sagde Thorolf vi laver en sparerejse og når vi
kommer hjem tager vi til OL i Mexico. Det lød jo spændende, så jeg tog
også Mombasa.
Jeg havde sat tøserne af ved Cafe Mønten inden jeg gik hen på forbundet
og efter vi havde taget Mombasa, skulle vi på rederiet, ØK,s læge og
havde et tjek og en cocktailvaccine mod tyfus, gul feber og ”røde
hunde”:-) og bagefter på Statens Forhyringskontor for at få vores papirer i
orden og tilbage på rederiet for at få forskud og penge til rejsen til
Helsingør, hvor Mombasa lå i dok, så vi fik travlt.
Var alt ok og vi havde penge på lommen og nu startede problemerne for
mig. Jeg kunne godt mærke at Guldmaj var brændt varm på mig, men qui
det at hun var gift, havde barn og hendes fyr sad i spjældet, var jeg kun
halv varm/lunken og derfor aftalte jeg med Thorolf han ikke skulle sige
noget om vi havde taget hyre og nu skulle vi finde tøserne.
På Mønten var de ikke og det var længe siden de var gået. Efter et par pils,
gik vi hen på Cafe Det gyldne Lam i den , der var de heller ikke. Derfra
gik vi på cafe Brooklynn i Tolbodgade, der var de heller ikke. Vi blev så
enige om at tage alle værtshusene NV op gennem Nyhavn. Det gjorde vi så
(dengang kunne man ikke gå ind på et værtshus uden at købe noget) og
købte en omgang eller to hvert sted og da der dengang var mange
værtshuse i Nyhavn, var vi i rigtig godt humør da vi fandt tøserne på Cafe
17 i Nyhavn. Her blev der ballade, fordi en fyr var blevvet uterlig over for
tøserne og så fik han en på hovedet så han væltede bordet og så blev vi
smidt ud. Vi forhalede så til CapHorn.

Vi satte os ned ved bordet og fik købt en lille en. Guldmaj ville danse, det
ville jeg ikke, det ville nok skvulpe for meget i maven mente jeg. Jeg
havde set der sad 2 gutter ved et to mands bord og den ene kom over og
spurgte mig om han måtte danse med min dame, det skal du ikke spørge
mig om, spørg damen sagde jeg. Det ville Guldmaj godt for jeg ville jo
ikke. Jeg må indrømme at jeg sad og holdt lidt øje med hvad der foregik
ude på dansegulvet. Så så jeg han tog hende på numsen, hun forsøgte at få
hans hånd væk, men han holdt fast, så ville hun gå men han holdt stadig
fast i hende. Nu var jeg vred og gik ud på dansegulvet og sagde, jeg tror
ikke hun gider danse mere med dig mere. Han slap hende og indtog en
truende holdning over for mig. Jeg så at hans makker havde rejste sig og
gik om bag mig, nå tænkte jeg nu er det nu og så klappede jeg til ham den
forreste. Jeg ramte ham, men der var så meget smæk på, at jeg snurrede
rundt og ramte hans makker der stod bag mig, med et ordentligt drøn. De
gik i gulvet begge to, tjeneren som jeg kendte sagde, hold da kæft det har

jeg aldrig set før og så smed han de to ud. Det var jo rent held og jeg har
aldrig gjort det siden.
Om det var Thorolf eller mig der havde fået fortalt Guldmaj at vi skulle
mønstre Mombasa dagen efter husker jeg ikke, men jeg skulle jo til Malmø
for at hente mit grej, der lå i Guldmajs lejlighed, men det måtte jeg droppe,
den sidste båd var sejlet og jeg havde kun det tøj jeg gik i, det var der sgu
ikke noget at gøre ved, jeg måtte købe noget på et tidspunkt og indtil da
måtte jeg låne mig frem.
Klokken var blevet mange og vi gik så hen på Bergens hotel, på vejen
begyndte Guldmaj at græde over jeg tog af sted, ja hun truede med at begå
selvmord og ville ikke med på hotellet. Bergen gik i forvejen og der stod
jeg med en hysterisk kvinde og forsøgte at trække hende med, hun gik helt
amok. Pludselig kom der 2 betjente og spurgte hvad der foregik. Om det
var sprogproblemer Svensk - Dansk ved jeg ikke men de havde nær taget
mig med. Jeg tror jeg kan huske jeg fik dem forklaret den rette
sammenhæng og at jeg ikke kunne lade en så beruset kvinde gå alene rundt
i København kl. 3 om natten. Til sidst lykkedes det mig at få hende med
hen på hotellet, fik et værelse og fik fat i Bergen og aftalte med ham at vi
skulle op kl. 7. Mit ur og grej lå i Malmø.
Jeg vågnede ved at Bergen stod og bankede på min dør og råbte, vi har
sovet over os. Jeg for op og fik tøj på, forsøgte at purre Guldmaj, det
kunne jeg ikke, så ned og betale og gav portieren 100 kr. som han skulle
give Guldmaj samt en hilsen fra mig. Sammen med Bergen tog vi en taxa
og kørte til Hovedbanen. I taxaen fortalte vi chaufføren vores problem, ja
men det når vi ad sagtens sagde han, Bergen havde set forkert på hans ur
og vi nåede toget til Helsingør kl. 9.
Vi mønstrede så ØK, s M/S Mombasa fredag den 12.5.1967 kl. 10.oo.

Bjarne Skov Poulsen. Den 29. maj 2019.
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M/S Mombasa fredag d. 12 maj 1967 – 2. november 1967.

Det gode skib M/S Mombasa.

Som det ses af skemaet er besætningen på 48 og 12 passagerer., det var da skibet Blev
bygget. I 1967 var besætningen reduceret til 36 mand/kvinde og ingen passagerer. Det var
faktisk kun dæksbesætningen der var reduceret, så vi havde rigelgt at lave.

Trompet stik.

Mombasa er her i Hong Kong overtaget af Hong Kong Ocean Shipping Co.,Hong Kong, ommalet og
hjemmehørende i Mogadishu og fået nyt navn Wagland Island, trist.

Endnu mere trist at se datoen 2. juni 1979. Som sømand er det som at miste lidt af sig selv.

Vi kom ind i matros messen agter, vi i dæksbesætningen havde hele
agterskibet, her sad de fleste fra dækket. Så kom bådsen Børge Larsen og
forlangte at vi skulle se at få arbejdstøjet på for vi skulle finde vores
lossekroge, det er da ok sagde vi men først får du fat i en kasse øl eller også
går vi iland igen, sådan er sylen. Han måtte så hen til høkeren* og hente en
kasse og efter et par pils eller 5 gik vi ud og fandt lossekrogene til ham,
samtidig fik han øgenavnet ”Børge lossekrog”.
Vi gik så ind i messen igen og delte vagterne mellem os 8 – 12, 12 – 4 og 4 –
8. Jeg tog jobbet som tømrer og gik derfor ikke med i vagterne. Jobbet som
tømrermand var at smide og hive ankerne, pejle* alle tanke der ikke hørte til
maskinen, smøre alt løbende gos* (der var meget)på dækket, holde øje med
skibets losseløbere* og skifte dem om nødvendigt, udføre tømrer arbejde og
afløse vagterne ved sygdom.

Tømmerstik.

Mit kammer lå ved siden af bådsmandens oppe på poopdækket og agten for
vores kamre var en tværgang og her lå vores bad/toilet og lille messe, den
brugte vi nu kun til at spille kort i. Under poopdækket lå de andres kamre,
messen, vores rygesalon og helt ude agter 2 store bad/toiletter. Vi var en
bådsmand, Børge Larsen, (Alias Børge Lossekrog) mig som tømrer, 5
matroser, Thorolf Schjetne,Alias Bergen. Helge Nielsen, (Alias Stones),

Dæksbesætningen.

John Sundstrøm, (Alias Smiley), (Alias for Letmatroser, Let.) Ungmænd,
jumbo. Dæksdrenge, dæks. Maskinchefen, (chifen). Elektriker, (trikker).
Hovmester, (høker). Kokken, (jamsekoger). Donkeymænd, (donky)
Fyrbødere og motormænd, ( gelænderaber) Telegrafister, (gnist). Meget få
skibsførere er kaptajner. For at kunne kalde sig kaptajn, skal man havde en
uddannelse i søværnet som kaptajn eller kaptajnløjtnant. Ellers kaldes en
skibsfører kort og godt, skipper.
Torben Gejl, Hasses efternavnet husker jeg ikke, en letmatros, 2 ungmænd
og en dæksdreng, i alt 11.
Vi forlod Helsingør Værft sidst på eftermiddagen og næste dag var det så
Århus for at laste til Indien. Da vi åbnede 4. lasten lå der et slæng* stuvetræ
som det eneste i lasten. Pludselig så vi en kat der slæbte sig af sted hen over
slænget. Vi forsøgte at fange den stakkels kat der sandsynlig vis havde fået
knust bagkroppen ved at havde været inde i slænget da det blev hevet
ombord på Værftet. Da vi ikke kunne fange den fik overstyrmanden fat i
politiet som kom og forsøgte at skyde den med deres pistoler. De ramte
katten flere gange og hver gang skreg den og slæbte sig væk, den ville ikke
dø. Det næste skud ramte en af bagpoterne så den dinglede. Det var for
meget for mig, jeg tog et bræt og hamrede den ned over den stakkels katten
så brættet splintrede og så var kat død. Jeg spurgte de 2 betjente om ikke det
var på tide de lærte at skyde, for i kan sgu ikke ramme en ladeport på 2
meters afstand, sådan et par dyrplagere, gal var jeg.
Fra Århus gik vi til Göteborg og derfra til Oslo. Jeg tror der var gået ca. 14
dage da Bergen kom og sagde, jeg er så glad i dag, hvad er du glad for
spurgte jeg, jo sagde han, jeg har spist hønsekødssuppe uden at brække mig,
det var det første mad han kunne holde i sig siden København. I Oslo var
der dengang et fænomen der kaldes ”sprit luddere” de kom ombord for at
drikke vores ration af øl og spiritus. Det vidste vi jo og så blev alle spiritus
flasker i messen talt op, der var 9 flasker. Det var der nogle der syntes var for
lidt og et forslag blev derfor til handling. Alle gav en skilling til at John
”Smiley” og undertegnede, som så kunne gå op på Monopolet og købe mere
spiritus. Bergen skulle have været med for han kendte vejen til Monopolet,
men han ville ikke, han var bange for de Norske myndigheder ville anholde
ham for han skulle ind og springe soldat, men ombord på et Dansk skib
havde de Norske myndigheder intet at gøre og der var han fredet, men satte
han foden på Norsk jord/klippe kunde de anholde ham, så i stedet fortalte
han mig vejen.
Ankommet til Monopolet en fredag eftermiddag måtte vi stå i en lang kø for
Nordmændene skulle også handle ind til weekenden. Efter lang tid blev det

vores tur og vi spurte hvad en Dansk flaske snaps kostede, talte lidt på
fingrene og bestilte 11 flasker, det måtte vi gentage adskillige gange inden de
var sikker på de havde hørt rigtigt. Da de så begyndte at hale snapsen op på
disken fik Nordmændene i køen større og større øjne, ja så store som
tekopper, men da vi gik ned af Carl Johan Gaden med 4 store bæreposer hvor
flaskerne stak op, stod Nordmænd/kvinder stille og kiggede nysgerrigt efter
os.

Monopolet. Om fredagen var der kø langt ned af gaden.

Festen gik i gang i vores rygesalon med dans og banjospil og på et tidspunkt
ville jeg til køjs, men da jeg kom ind på mit kammer lå der sgu en eller anden
skøge i min køje, nøgen fra top til tå. Jeg så lige hun havde hår mellem
brysterne, jeg nåede dog også at se det ”var” en skøge og hun var stor og ud
ville hun ikke. Jeg opgav at bære hende ud og fik så den ide at hente bådsen
for Børge, som var en gut på 260 pund og burde kunne bære hende ud. Da
jeg fandt Børge fortalte jeg ham, at der oppe på mit kammer lå en ”dejlig”
pige der gerne ville forføre ham, men på betingelse , at han tog hende med
ind på hans kammer. Jeg fortalte ikke hun havde hår mellem brysterne, men
det var en Q. Han snuppede så varanen i et brandmandstag og bar hende ind
på hans kammer imens hun hylede og skreg, jeg fik låst min dør i en fart og
gik til køjs.
Da jeg kom op næste morgen lignede agterskibet en slagmark, det flød med
tomme og halvtomme flasker, glas og fulde askebægre. Jeg gik ind i messen
her sad alle yesterday heroes og så mere eller mindre ædru ud. Så blev
morgenmaden serveret og nogle af gutterne forsøgte at nedsvælge spejle æg
og bacon. På et af bordene stod en flaske Pernod med en lille slat i, da en af
”skønhederne”, rødhåret og med fregner kom vaklende ind i messen iført
hvide trusser og bh i samme farve, hun må havde været på besøg i maskinen
for det var helt tydelige aftryk fra et par hænder med sort olie på, der bagfra
havde taget tag på hendes bh. Der stod hun lidt og virrede og så fik hun øje

på flasken med slatten i og helt fokuseret på flasken nærmest faldt hun over
og greb den, satte den for munden og tømte den i et drag. Det kunne de
”syge”, der sad og kæmpede med at få maden til at ligge stille i maverne ikke
holde til så den røg op igen som skut ud af en kanon, der var 2 af kollegaerne
der ofrede, først den ene og lige efter
den anden, føj.
Det var jo lørdag så der var kun vagtmændene der skulle på arbejde, vi andre
kunne fortsætte festlighederne.
På et tidspunkt lørdag eller søndag rykkede festen hen i fyrbøder messen
midtskibs for her var jo dejligt ryddelig.

Fyrbøder messen er døren til venstre, til højre er ind til ”vaskeriet”. Bemærk også de tunge
hangerkæder. Koøjet i forgrunden er kuli lokummet.

Da vi efter et par dage forlod Oslo med kurs mod Hamborg, var der stadig
fest i fyrbøder messen. Om aftenen på vej ud af Oslo fjorden var
maskinchefen ude at gå en aftentur, han kom forbi fyrbøder messen og så
gennem vinduet 2 damer der dansede rundt med hver sin fyrbøder samtidig
med vild musik lød i hans øren. Han gik op til skipper Svendsen og fortalte
ham om hans oplevelse. Så blev jeg kaldt på broen i min egenskab af valgt

Afgang Oslo. Dæks, Torben og Helge.

tillidsmand. Der skulle være skibsundersøgelse, for at se om der var flere
”damer” ombord, det var jo strengt forbudt, og jeg skulle med
overstyrmanden rundt på alle kamre på skibet. Vi havde en skøge henne hos
os som ikke nåede at komme i land rettidigt, men de andre havde lugtet
lunten og havde fået hende gemt væk på letmatrosens kammer, hvor hun lå
mellem skottet og køjen, gemt under en hel del beskidt arbejdstøj. Skipper
Svendsen spurgte mig om der fandtes andre damer ombord, hvortil jeg
svarene nej ikke så hvidt jeg ved. Vi gik så fra kammer til kammer, da vi
kom til letmatrosens kammer lå han og læste i en bog og overstyrmanden
konstaterede at heller ikke her var der damer.
De 2 damer der var fundet skulle i land og det skulle være samtidig med vi
smed den Norske hav lods, lodsbåden kom og lodslejderen blev sat, men
damerne turde ikke kravle de 10 til 15 meter ned til den lille lodsbåd der lå
og vippede. Så tog overstyrmanden en strop og lagde rundt om damerne og
så blev de hevet op, svinget ud over siden og firet af ned i lodsbåden med
vores kran mens de hylede og skreg i vilden sky.

Overstyrmanden lægger en strop om livet på en af ”svanerne” og ”spillemanden” er klar ved kranen, til
at hive ”svanen” op og ned i lodsbåden. Jeg mener hende her hed Liv.

Her er den første ”svane” firet ned i havlods båden i udkanten af Oslo fjorden.

På vej til Hamborg stod skipper Svendsen og chifen og talte sammen oppe på
broen, skipperen sagde, se min dæksbesætning kan jeg stole på de gør ikke
noget de ikke må, hvad med din maskinbesætning drillede han. Den
dæksbesætning jeg har nu er den bedste jeg har haft i lang tid og sådan blev
han ved til chifen gik.
I min egenskab af tillidsmand blev jeg dagen efter tilkaldt til søforhør hos
skipperen og her blev de 2 fyrbødere idømt 7 dages lokning af hyre,* dvs. de
mistede 7 dages hyre, og blev smidt i land i Hamborg. Palle fyrbøder
blev dog taget til nåde og blev ikke smidt i land, men kun fordi han var gift
og konen ville jo så opdage hvad han havde lavet.
Efter et par dage i Hamborg fik vi listet ”vores ” dame i land uden nogen
opdagede det, vi var stadig skipperens kæledækker.

Set i et blad og gemt.

I Hamborg skulle vi selvfølgelig op på Reeperbahn, St. Pauli og
Herbertstraße Vi lå i Frihavnen og tog en taxa op i minefeltet for at hygge os
og vi havde en hyggelig og rolig aften, ikke noget vildt. Da vi så skulle
ombord tog vi igen en taxa, men den kørte en stor omvej så da vi kom til
skibet stod taxameteret på over det dobbelte af hvad vi havde givet tidligere.
Vi fortalte ham at vi havde penge ombord, det var han ikke tilfreds med at
høre, han var bange for vi ville stikke af fra regningen, du
kan gå med ombord, så er du sikker. Det gjorde han så, da vi kom ind i
messen sagde vi til ham, nu kunne du selv vælge, enten at få det samme
beløb som vi havde givet tidligere eller ingenting, han valgte klogelig det
første.

Kærlighedsknob.

Herbertstraße. Måske et besøg værd?

Fra Hamborg gik vi til Bremerhaven, en sejltur på ca. 12-15 timer.
På vejen fra Hamborg ud af Elben sejlede man dengang tæt forbi en stor hvid
restaurant med græsplæne helt ned til Elben, midt på plænen stod en stor
flagstang hvor det Tyske flag vajede. Når vi dengang passerede dette sted
blev der i højtalere afspillet det pågældende skibs Nationalsang og skibene
kippede* som tak og hilsen med deres flag. For os var det Kong Kristian der
stod ved den højen mast, der blev spillet.
Ankom Bremerhaven og begyndte at laste til Øst Pakistan, (Bangladesh) Den
eneste der gik i land om aftenen var bådsen Børge, han ville op og se på
byen, han spurgte om jeg gad gå med men det gjorde jeg ikke, Bremerhaven
har aldrig sagt mig ret meget.
Næste morgen tørnede* vi alle til kl. 07,00, selv Børge skønt han var
kommet sent ombord. Vi lastede hele dagen og afgik først på aftenen med
kurs mod Rotterdam. Jeg gik til køjs ved 24 tiden og lå og læste i min bog da
skottet ind til Børge begyndte at vibrere rytmisk, jeg tænkte hvad fanden
foregår der inde hos Børge. Næste dag spurgte jeg ham hvad det var for
rytmiske bevægelser jeg havde mærket. Du må love mig ikke at sige det til
nogen, jeg har en dame inde på kammeret fortalte han. Han havde fundet en
”dame” på et værtshus i Bremerhaven og var blevet forelsket, så forelsket at
han havde inviteret hende med til Antwerpen, hvor han så ville betale
billetten retur til Bremerhaven for hende. Nå ja tænkte jeg det er jo hans eget
problem hvis myndighederne i Rotterdam, Antwerpen eller skipper opdager
det, for gjorde de det var det hjem og en afløser ud for egen regning,
samtidig med man blev blacklistet i rederiet.
Vi ankom Rotterdam og lagde til i Maashaven lige over for Katendrech som
dengang var en gade som Nyhavn i København, fyldt med værtshuse,
luddere og lommetyve. Vi lå lige overfor ”ØK” værtshuset Maries Bar og der
var der gang i den, for en stor del af besætningen kom her og hyggede sig

gevaldigt. Marie som ejede baren havde en papegøje siddende på en pind på
værtshuset. En aften havde vores letmatros fået et par glas eller 10 for meget
og sad og passiarede på et sprog som var en blanding af Dansk og papegøjisk
med papegøjen, pludselig stak han den en, så den drejede 3 gange rundt på
dens pind. Marie blev sur og spurgte ham hvorfor han
gjorde det, den svarede frækt igen sagde han. Siden så vi ikke papegøjen.
Jeg havde ikke noget pænt tøj for det fik jeg ikke med mig fra Malmø og jeg
havde lovet mig selv at jeg skulle købe nyt tøj i Rotterdam for der var det
billigt og jeg havde også taget penge op til det. De andre forsøgte at lokke
mig med i byen, men niks, jeg ville købe tøj først. Jeg fik købt tøjet og det
passede perfekt så jeg beholdt det på og fik forretningen til at smide det
gamle kluns ud. Så gik jeg på Maries Bar til de andre der sad og hyggede sig
med at drikke øl af et stort glas støvle, den der drak anden sidst havde tabt,
men man skulle passe på for når den næsten var tom kom det der var i tåen,
men et plop ud i hovedet på en og man blev våd på maven. Vi dyrkede længe
denne ædle sport og da jeg vågnede om morgenen lå jeg uden en trævl på
kroppen og fandt mit nye tøj hængt pænt på bøjle i klædeskabet, selv
undertrøjen og underhylerne hang pænt op.
Dagen kom da vi skulle afgå til Antwerpen men vi manglede Helge ”Stones”
og Hasse, de sad ovre på Maries Bar stang stive og ville ikke med mere. Det
fortalte jeg 3. styrmanden som var Hollænder, han løb over hos Marie og
satte hende ind i problemet og hun forklarede Helge og Hasse at de godt
kunne smutte for der var lukket for sprutten for dem, så kom de. Sidste havn
i Nordeuropa var Antwerpen og derfra til Genova og laste de sidste 1500
tons før vi var fuldlastet.
Ankomst af Antwerpen forløb planmæssigt og det var min tur til at være
vagtmand. Den sidste aften hjalp jeg Børge med at få hans ”dame” sendt af
sted til Bremerhaven hvor hun kom fra. Da vi skulle ned af gangvejen kom
overstyrmanden og opdagede hende, hvor kommer hun fra spurgte han, det
er min svarede Børge, jeg fandt hende i aftes nede på kajen løj han. Ingen
opdagede at hun havde været med fra Bremerhaven. Næsten fuldlastetforlod
vi Antwerpen med kurs mod Middelhavet og Genova i
Italien.
Vagterne. Dæk & maskine.
3. skifte vagt for dæk og maskine. 08-12-16-20-24. osv. Dæk, 1, navigatør, 1.
rorgænger, 1. udkig, 1. fløjtetørn. Maskine, 1. maskinmester, 1.
maskinassistent, 1. motormand.
Under land når søvagten var brækket. 1. navigatør. 2. fra dækket, der delte
døgnet. Maskine. 1. maskinmester. 1. maskinassistent. 1. motormand.

Frisk vind i den Engelske Kanal.

Dønninger kan også få skibet til at bevæge sig.

Vi kom til Genova en morgnen og startede lastning med det samme for så
kunne vi blive færdig til sidst på eftermiddagen.

Efter udskajning ville jeg lige smage på Thorolfs meget lyse A-vand, Den smagte ikke helt af
grapevand.

Randa.

To af motormændene havde fået fri og var gået op på det første værtshus for
at få slukket tørsten. De sad og nød fridagen da Randa, som var finne kom op
at skændtes med en Italiener, pludselig havde Italieneren pandet Randa en på
låget, så han var røget ned af barstolen. Italieneren stak af ud af døren som
var en 2. fløjet glasdør. Den halvdel af glasdøren der stod åben tog
Italieneren men Randa havde ikke set at den anden halvdel af døren var
lukket, den tog Randa. Døren splintrede og nu rendte Randa ikke efter
Italieneren men løb ombord, med værten lige i hælene. Værten turde ikke gå
ombord men stod og råbte og skreg på Randa som løb ind i deres messe.
Skipperen havde hørt balladen og kom ud i brovingen for at se hvad der
foregik, værten forklarede så hvad der var foregået og truede med at hente
politiet. Skipper syntes de kunne tale om det og så betalte skipperen et beløb
som formildede værten og som Randa senere blev trukket for.

Se det var jo ikke så heldigt, man må lære at se sig for selv i situationer hvor
den sidste øl skulle ha været en cigar.

Oversigtskort Suez-Kanalen.

Vi afsejlede Genova sidst på dagen med kurs mod Port Said og Suez
Kanalen, vi skulle til Aden.

Port Said.

Matros Helge (Stones) med mini dæks.På skødet. Bag ved ham, dæks. Matros Torben og de 2
ungmænd.

Turen gennem Suezkanalen gik godt og uden problemer for jeg havde fjernet
alle messing forskruningerne til pejlehullerne dem kunne araberne skrue af
med tæerne uden nogen opdagede det og i stedet for havde jeg slået stykker
af kosteskafter i. Det siges de er så dygtige til at stjæle at de kan stjæle et 12
personers spisestel ud gennem nøglehullet på en låst dør.

Han ændrede for meget til stb.

Nej han ligger på en vigekanal.

Her ligger vi på en vigekanal.

Aden og en anelse af havnen.

Vi ankom til Aden hvor vi lossede kartofler. En dag spulede vi vejrdækket
rundt på midtskibet. Jeg førte slangen og Bergen gik bagerst, da vi kom rundt
på forparten fik jeg øje på 10 – 15 arabiske havnearbejdere, der lå med
røven lige i vejret og hovederne mod Mekka og bad til Muhammed, eller
hvad faen de nu kalder ham. Jeg fik den skøre ide at tabe spuleslangen så de
fik strålen ned over sig. Sikken et hyleri der blev de var helt vilde, jeg tror de
havde slået os ihjel hvis de havde fået fat i os. Så gik de op til

overstyrmanden og fortalte ham at de nedlagde arbejdet ind til vi var blevet
straffet for at havde krænket Muhammed. Vi blev kaldt op til
overstyrmanden som med meget ”alvorlig” mine på Engelsk fortalte os at vi
ville blive straffet med en bod på 100 Engelske pund for forseelsen, samtidig
blinkede han diskret med øjet. Nu genoptog havnearbejderne igen arbejdet
og vi blev selvfølgelig ikke trukket i hyre.

Der er noget der er sjovere end at få sådan en sø i hovedet. Den gang var det ikke røgvand den tog
over, men en stor beskidt sø.

Vi forlod Aden med kurs mod Karachi i Pakistan. På turen til Karachi løb vi
en søndag ind i en storm. Jeg sad nede i messen og fik en kop kaffe da
telefonen ringede, det var 2. styrmanden der ville have mig til at pejle
forpeaken,* han syntes skibet lå på snuden. Ok sagde jeg men så slår du ned
på maskinen og drejer af for søen så vi ikke tager så meget vand over, det
skulle han nok. Jeg tog så mit olietøj på, fik fat i pejlestokken og gik ud på
fordækket. Jeg gik hen til pejlehullet og begyndte at skrue forskruningen af
da jeg ud af øjenkrogen så en kæmpe sø komme væltende ned over mig, jeg
nåede lige at få fat i en af støtterne på dækshuset for at holde mig fast, da
søen slog ned over mig og forskibet.
Havde jeg ikke fået fat i støtten var jeg røget ad helvede til og måske ud over
siden. Jeg smed pejlestokken og gik op på broen og fortalte fjolset til 2.
styrmand at skulle han have pejlet mere kunne han selv gøre det.
I Karachi, som er en møg beskidt havneby var der ingen der gik i land. Vi
holdt en lille poopfest* en aften. Hvad der egentlig skete ved jeg ikke, men

Børge og Stones var kommet op at skændes og pludselig slår Stones ud efter
Børge. Børge fanger Stones ude ved vores søgelænder og får Stones op mod
det. Børge presser så Stones op ad gelænderet og får presset alt luft ud af
Stones. Børge står bare og holder Stones og nu får jeg øje på at Stones er helt
blå i hovedet. Slip ham Børge råber jeg, men Børge reagerer ikke og nu kan
jeg se den er gal. Jeg løber over til dem og tager fat i Børge i et forsøg på at
få ham til at slippe Stones men det er som at tale til en dør. Jeg ser nu at
benene under Stones ekser, jeg får fat i en hel øl og hamrer den ned i hovedet
på Børge. Flasken smadrer og Børge slipper og så løber han efter mig, men
jeg er meget hurtigere en Børge og han fanger mig ikke. Næste dag kan han
ikke forstå hvorfor han har en bule i nakken og ondt i hovedet.
Næste havn var Bombay, det nuværende Mombai, i Indien. Vi fortøjede i
Indira Dock som lå tæt op ad byen. Næste dag kom en gut fra en Engelsk
sømandskirke ombord og inviterede hele skibet på sightseeing i byen og det
blev en dejlig dag, hvor vi så templer, den Engelske bydel og meget andet.

Prinsesse dok. Fra dengang der var ”steem,ere” i havnene, men det var altså i den dok vi lå.

Jeg fik ikke fortalt at vi inden vi forlod Europa havde startet en skibs klub og
holdt bingo spil, spil på duer, gættede ankomst tider, spillede med i den
turnering i fodbold som foregik mellem skibene og meget andet.
Jeg havde ikke taget penge op til Bombay så jeg var flad da gutterne ville i
land. Der havde været en Inder ombord med nogle visit kort til et ”mondænt”
sted hvor der var levende musik, søde piger og en god bar fortalte han. Det
var jo noget de fleste søfolk kunne bruge og det kunne jeg jo også, så jeg
måtte lave nogle penge i en fart. Vi havde siddet i messen og slukket tørsten
da jeg fik ideen til hvordan jeg skaffede penge. Jeg vidste at der var spiritus

forbud i Bombay på det tidspunkt, så ergo kunne de 6 flasker whisky jeg
havde sælges. Jeg fik surret* flaskerne på ryggen og lånte bådsens store
tykke overfrakke for på den måde at skjule flaskerne. Jeg fik dæksdrengen til
at gå med op til gaten* for når vi var kommet forbi vagten, kunne dæks* tage
overfrakken med ombord igen.
Vi gik, men der var langt op til gaten og med 38 graders varme kommer man
til at svede når man har overfrakke på. Vi kom hen til gaten og vagten kom
ud for at se vores landgang pas. Sveden haglede ned over mig, vagten gloede
noget og spurgte om jeg var syg, nej nej jeg fryser sagde jeg. Så var det ind
til undersøgelse og han fandt selvfølgelig flaskerne. One for you sagde jeg
men den gik heller ikke, han ville have 3, Det forhandlede vi om et stykke
tid. Han fik 2 og jeg gik igennem med 4 og solgte dem til en sortbørs haj for
400 rupi. Det var rigeligt til at have en særdeles god aften/nat.
Jeg tog en taxa og fandt stedet som hed Seven Eleven. Det viste sig det var
en kombineret bar og horekasse, men med levende Indisk orkester der
forsøgte at spille noget på deres ballalejkaer der skulle mindede om
europæisk musik, men mest lød som når man hiver en kat i halen.
Motormanden Randa var med og han kunne en sang på Engelsk, den ville
han gerne synge for hele banden. Han var oppe og instruere orkesteret og de
nikkede alle og sagde at den kunne de sagtens spille. Orkesteret startede og
Randa sang, eller forsøgte, men han kunne i sin tilstand ikke huske halvdelen
af ordene i sangen og orkesteret kunne heller ikke melodien. Så vågnede
Stones som var faldet i søvn ved bordet i sin 12 hestes brandert tog en flaske
sprut og kylede den op efter Randa, men ramte orkesterets stortromme
lignende tingest, som sikkert aldrig kom til at spille mere. Vild ballade, der
blev lukket for sprutten og det var jo skidt. I et forsøg på at få åbnet igen
skillingede vi sammen til ”trommen”, det var ikke nok, så smed vi Stones ud
og så blev der åbnet igen. Hvad der efterfølgende skete? Aner det ikke. Det
viste sig at det vi havde drukket var smugler sprit der blev fremstillet ude i
en spedalskheds lejr, hvor Myndighederne ikke turde komme ud. Vi kaldte
det for Jungle Juice.
Næste havn var Colombo på Ceylon (Sri Lanka) En tur på ca. 9100 sm.
Bergen havde været der før og fortalte det var en god plads. Bergen og jeg
havde fået lukket for sprutten ombord pga. en mindre episode på mit
kammer. En fredag eftermiddag sad vi på mit kammer og nød et par flasker
Gordon Dry Gin, Bergen havde glemt han skulle på vagt kl. 20.00 og ikke
lang tid efter bankede det på døren, det var overstyrmanden der hvæsede
noget med hvad fanden laver i, hvortil Bergen på syngende Norsk sagde, kan
du ikke se vi er på druk overstyrmand. Bang sagde døren da styrmanden

smækkede den i, men sekundet efter blev den flået op igen (nu uden at banke
på) jeg lukker for jer to hylede han. Det var ikke godt, og jeg havde ikke
gjort noget, jeg havde fri. Pyt med det sagde Bergen, de lukkede også på en
Nordmand jeg var ombord på og så lavede vi vores egen sprut, no problems.
Dagen efter var vi henne hos kokken og fik en plastic dunk og fyldte den op
med vand, sukker, gær og nogle appelsiner, det skal jo smage af noget sagde
Bergen. Vi satte så dunken ind i et arbejdstøjs skab og pludselig en dag lød
der et ordentligt brag fra skabet, nu tror jeg den er der sagde Bergen. Havde
vi aldrig været syge blev vi det da vi smagte på varerne, fy faen. Dagen efter
kom overstyrmanden og sagde, jeg åbner sgu for jer 2 igen. Det hjælper jo
ikke at lukke, og så var der åbnet igen. Nogle dage efter
fandt Bergen ud af at overstyrmanden i skibets dagbog havde skrevet ”
matros Thorolf Schjetne er blevet antruffet på tømmermandens kammer
kraftig beruset og kunne derfor ikke passe sin vagt. Den side rykkede Bergen
ud og smed den ud over siden. Vi var alligevel sure på overstyrmanden over
episoden og under et ”muntert” samvær aftalte vi at rømme fra skibet og tage
til Australien på walk away (tage et hvilket som helst skib og arbejde gratis
for at komme med fra punkt A til B). I Australien ville vi anskaffe 2 heste,
telt og rifler og så var det bare der ud af for at finde arbejde vi kunne leve af.
Da pengesedlen om hvor mange penge hver enkelt skulle have i næste havn
kom rundt, skrev vi a.t.g. på. (alt til gode)

.Havnen i Colombo. Vi lå dengang på strømmen (i bøjer) og lossede.

Da vi kom til Colombo fik vi et ordentligt bundt penge hver. I forbindelse
med en weekend tog vi 2 fridage for så var vi ikke savnet før mandag
morgen. Vi pakkede så det tøj vi ville have med og forlod skuden da det var
blevet mørkt. Nu stod vi så midt i Colombo, og hvad nu? Vi tog en taxa og
ville finde et billigt hotel, men den flinke chauffør fortalte om et godt sted for
søfolk der hed Tropicana og der tog vi så hen for at få en øl. I et forsøg på at
undgå vores svage sider aftalte vi at en pils eller 2 ville gå an. Vi ankom til
Tropicana og hvem sad der? En hel del af besætningen som også havde
fundet stedet. Vi kom jo slæbende med vores pik pak og måtte nu forklare de
nysgerrige at det var skiftetøj, for vi ville ikke ombord før mandag morgen til
tiltørning. Nu kom tjeneren, 2 øl bestilte vi, hør her vi har tilbud på Gordon
Gin til 35 rupi (omregnet til kr. ca. 35 kr.) Det var jo lidt af et røverkøb
mente vi og bestilte en flaske. Som aftenen skred frem røg vores Australien
plan mere og mere i baggrunden. Vi havde jo en del penge på lommen og
ville så have de flotteste piger der var der og der var mange og derfor var det
svært at vælge. Tiden gik og det der med at vælge blev ikke lettere, så da
Tropicana lukkede var der ingen af pigerne der ville have noget med os at
gøre, det forstod vi ikke en skid af. Vi tog en drosche og jeg tror nok vi
forsøgte os på 2 hoteller og fik den besked at alt var optaget, (de skulle
sikkert heller ikke nyde noget.) Dagen efter vågnede vi på vores kamre
ombord på det gode skib Mombasa og turen til Australien var hermed
skrinlagt. Tropicana var et godt sted og det besøgte vi meget. En aften vi
kom ind havde vores koksmat på 17 år fået mange smæk af en Græker
besætning der sad ved et bord med deres ”damer” vi gik over og provokerede
dem men de ville ikke noget. På et tidspunkt havde Stones fået nok af at
sidde og tørre blod af ansigtet på koksmaten, han gik over til Grækerne og
rykkede en af deres damer op og dansede rundt med hende, det skete der
heller ikke noget ved. Så dansede han hen til deres bord, prikkede Grækeren
han havde taget damen fra på ryggen og da Grækeren vendte sig om spyttede
Stones ham lige i ansigtet. Nu var festen i gang, Stones greb en stol og
bankede den ned over en af Grækerne. Det føg med stole og borde Stones
hoppede op i en gesims der var sænket lidt ned over dansegulvet men den
kunne ikke holde hans vægt og røg ned over gulvet. Vi kunne ikke klare
Grækerne og blev nu presset op på podiet hvor orkesteret var flygtet fra.
Pludselig gik døren op og en lyshåret råbte på Dansk, kom ind der er gang i
den her. Det viste sig det var en Mærsk båd der lige var kommet ind og ved
fælles hjælp fik Grækerne nu smæk og så smed vi dem ud. Som tak for
hjælpen gav vi et par flasker Gin og hyggede sammen med dem til langt ud

på natten. Hvor længe vi lå i Colombo kan jeg ikke huske, men vi lå der
længe.
I Colombo arrangerede Skibskluppen en tur til en te plantage lige uden for
Colombo, hvor vi også besøgte teplantagens nabo, hvor vi kunne få en tur på
elefanter formedes 5 rupi og en lille tur til Colombos zoologisk have. Den
Engelske sømandspræst inviterede på en sightseeing tur til den gamle
kongeby Kandy med bus, hvor vi besøgte Zahntemplet og den gamle Konge
have, en heldags tur på knapt 200 km.

Se man godt efter kan man ane en dyrepasser i gabet på elefanten. Han må havde smagt afskyeligt, for
den spyttede ham ud igen, uden så meget som et blåt mærke.

Et papegøje par, de er ikke fra zoologisk have, de fløj frit omkring.

Vi nærmer os te plantagen.

Så er vi nået frem til te plantagen og chifens viv og deres Minidæks har handlet.

Local beauties.

Chifens hustru der, både kunne og ville tale med alle, og det bekom hverken
chifen eller de øvrige officerer særlig godt. Hun varen frisk pige, hun ville
hellere sidde i vores messe og snakke, der følte hun sig mere hjemme en i
officersmessen, de er sgu for fine for mig sagde hun.

Minidæks.

Her er Helge kommet op på en arbejdselefant. Helges elefant ville drille ham lidt og gik ud i floden
med ham, selv om han hylede og skreg. Den stod i vand til bugen og blæste vand ud af snablen. Lidt
efter gik den ind igen, uden Helge havde fået en dråbe vand.

Når Helge turde gjorde vi andre også. Her får John.

Skribenten. Jeg ville give mimidæks en tur, men han turde ikke. Jeg mener en tur kostede 2 rupi,
ca 2 kroner.

We found a private beach close to our ship.

I selve Colombo fandt vi et dejligt sted hvor vi kunne slappe af, når dagens
slid var forbi. På hotellet kunne vi låne alt, lige fra badehåndklæder,
liggestole og parasoller, vi skulle bare spise og drikke der når vi var der. Et
dejligt sted ikke langt fra havnen og skibet.

Et dejligt sted.

Stedet var kun for hvide. Her nyder vi en let brise på ca. 32 grader i skyggen.

En søndag kørte vi til et sted syd for Colombo, hvor vi spiste. Et pragtfuldt sted, som jeg desværre ikke
kan huske navnet på. Vores unge kvindelige gnist spurgte mig hvad vi spiste. Jeg svarede, stegt hund
så var hun færdig med at spise.

Bemærk højtaleren midt i højre side, den var til advarsel om hajer til de evt. badende.

Et kig ud over Laccadive Sea.

Der blev også tid til fodboldt mod et lokalt hold. Vi tabte pga. vores keeper ikke havde det så godt fra
aftenen før selv om han forgæves forsøgte med reperasion med en enkelt lille 1. ltr. Flaske Gin, som vi
andre også måtte bruge til at slukke tørsten med, det var jo varmt.

Zahntemplet i den gamle kongeby Kandy.

Man skulle smide sine sko/sandaler ude foran Templet og gå barfodet på
stengulvet, der er blevet opvarmet af solen. Trappen går op over voldgraven
og indgangen til det indre tempel der var pyntet med guld indgang.
På en sesingtur til den gamle kongeby Kandy fremviste guiden stolt
Zahntemplet og Kongehaven
Lidt om Kongehaven. Der fortælles der i haven er et træ, lægger man sig til
at sove under det, vågner man aldrig mere, så det gjorde vi ikke. Jeg mener at
kunne huske det var et sandeltræ.

Hele området er tilknyttet templet. Et fantastisk smukt sted.

Der fortælles at et træ i haven skulle man ikke lægge sig til at sove under, for så vågnede man ikke
igen. Der var dog ingen der skulle prøve.

Find en af kamæleonerne i haven.

På tilbagevejen fra Kandy var vi blevet sultne og spiste her. Letmatros Siversen er ude og ”botanisere”.

Vi havde nu udlosset i Colombo og sejlede til Madras (nu Chennai) i Indien.
Da vi ankom ankrede vi op ud for havnen og lå og ventede 2-3 dage til der
var plads til os før vi kom ind. En dag kom der en lille jollelignende tingest med 2 mand i og råbte op til os om vi havde noget at sælge,
det havde vi. Dæks havde et billigt ur og Stones havde i Genova købt en lille
tromle revolver, 6 skuds der skulle sælges. Jeg skal lige fortælle at Stones
revolver, blev somme tider brugt til at skyde til måls helt ude agter, vi satte
datidens pornoblad ”Variete” op på en plade, fandt en ”god” side og skød til
måls. Det gjaldt om at komme tættest på ”trekanten”, længst fra var li med
tabt øl.
Børge, Stones, dæks og jeg stod ude agter da de 2 i båden råbte kast uret ned
så vi kan se på det, i skal ikke tage røven på os råbte Børge til dem, så smid
en trosse ned vi kan komme op ad råbte de. Børge smed en trosse ned og
satte den fast og en af de 2 kravlede op og stod nu på ydersiden af sø
gelænderet, lad mig se uret sagde han. Du skal sgu ikke give ham uret før
han er helt ombord sagde jeg til Børge, åh det sker der ikke noget ved sagde
Børge. Børge gav ham så uret og lige som han havde fået det sprang han
baglæns og ned i vandet, satans brølede Børge, ja der kan du se dit store fjols
sagde jeg.

Til anker ud for Madras. (Chennai)

Vi havde holdt en lille sømands fest aftenen før så det flød med tomme
flasker, dem kylede vi efter ham der sprang med uret og hans makker roede
uden for vores rækkevidde. Jeg smed en stor sjækkel efter ham, dog uden at
ramme. Så løb Stones ned på sit kammer og kom op med hans pistol, fik den
ladt og begyndte at skyde efter ham der svømmede væk.

Pistolen lignede denne her

Jeg tror han slog alle verdensrekorder i hurtig svømning. Vi ramte ham ikke,
nok også godt for sikken en ballade der så var blevet, uret så vi aldrig siden.
Børge gav senere dæks en skilling for uret for det var jo ham der havde været
et kvaj.Vi fik i maskinen omdanne en kødkrog af rustfri stål. Den blev lavet
til en stor fiskekrog med modhager og det hele, vi ville fange en haj. Vi
splejsede en tynd, 5 meter lang wirer i krogen og satte en nylon kasteline i
wiren. Så fik vi en stor klump blodigt lever af kokken og satte det på krogen
med en 20 ltr. dunk i som flåd og smed det ud over siden agter. Det gik ca. ½
time så var der bid, vi så dunken blev trukket ned under vandet, kom op for
at forsvinde igen. Vi fik kastelinen over på vores spil og begyndte at trække
den ind. Lige pludselig tog fanden ved den, den kom susende hen mod

AIS redskabet er i dag en af registrerings mulighederne. De runde ringe på kortet er registrerede skibe
for anker med navn, ud for Chennai.

skibet, men så vendte den om og svømmede ud igen. Kastelinen af nylon
sprang som sytråd og vi så den aldrig igen. Hvad der var bidt på aner jeg
ikke, men når den kan springe en nylon kasteline så har den været lidt større
en en lille haj. Nogle mente det måtte være en ubåd.
Om aftenen riggede vi en sol op over gangvejen som vi firede af til ½ meter
over vandet. Den nederste del af en gangvejen kaldes for harpunen og da det
blev mørkt stod vi der og fiskede. Lyset fra solen tiltrak fisk og andre dyr
bl.a. en sø skildpadde som vi forsøgte at fange med en kasteline som lasso,
men det gik heller ikke. Så på et tidspunkt kom der 2 hav slanger, de var ca.
30 til 45 cm. lange, gule med sorte ringe.
Vi fangede den ene og fik den op på dækket hvor vores letmatros tog og
holdt den op i halen så vi kunne fotografere den. Så kom vi den i en klar
flaske og hældte sprit på. Den stod i koøjet ind til vores messe da
havnearbejderne kom, de spurgte hvordan vi havde fanget den og efter vi
havde forklaret hvad vi havde gjort, fortalte de at havde den bit os var det
meget hurtigt til læge, den var skide giftig. Den endte sine dage under dårligt
vejr, hvor den faldt på dørken og flasken smadrede, føj hvor det stank af
sprit.
Lidt om havslanger.
Havslanger er nogle af verdens giftigste slanger - ja ifølge nogle forskere verdens giftigste dyr.
Alle havslanger på nær de tre som spiser fiskeæg er giftslanger. De skal bruge deres gift, når de
jager. De lever af fisk og skal være i stand til at nedlægge bytte i et splitsekund inden fisken
når at svømme væk. Men selvom det lyder noget faretruende, så er de generelt ganske rolige
og angriber ikke uden grund.

Oplysning fra Virtuel GALATHEA 3
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/mere-om-havslanger-1

Sød lille fyr, den bed heller ikke.

Om morgenen var den stadig levende og vi ville havde et billede af den.
Nogle dage senere gik vi til kaj i Madras havn. Vi fik gjort losseklar og så
skulle vi rigge en af vores 2 sværvægts bomme til for at tage et løft på 40
tons. At rigge en sværvægter til er ikke noget let arbejde og man skal have
prøvet det før ellers må man håbe at de andre har prøvet det.
Vi fik rigget den til uden problemer og dagen efter skulle den så rigges af,
men vi skulle også gøre søklar på 5 luger og så mente overstyrmanden ikke
vi kunne nå det inden vi skulle afgå. Ledelsen tog så et gæng fra land som
skulle rigge den af, men de kunne ikke finde ud af det. Nu skulle vi så
overtage det samtidig med vi skulle gøre søklar. Børge gik op til spildet til
sværvægteren og ville toppe* den, (hive den op) så vi kunne sjækle den ud
(gøre den fri) men den stod i frigear og det havde Børge ikke set. Det
resulterede i at den faldt ned og smadrede bagbords spil, gelænderet på
dækshuset og lavede et stort hak i lønningen i bagbords side. Den skar ud af
alle blokkene* så vi ikke kunne hive den op igen, hangerwiren* var for kort.
Sikke noget lort, jeg lavede så en langsplejs ( den er ikke tykkere en selve
wiren) på hangerwiren så den kunne skære* gennem blokkene og på den
måde fik vi den op og på plads. Det tog selvfølgelig noget tid og vi blev også
en del forsinket i afgangen. Overstyrmanden tog aldrig et sjak til det mere.

Sværvægtsbommen på agter masten til 4. lugen.

Inden vi forlod Madras købte vi af en fisker en god pøs languster, de var dyre
og kostede en hel 2 stænger smøger, 20 kr.
Der er sgu da til hele besætningen sagde kokken og tilbød han ville lave dem
som forret dagen efter.

Languster har ikke store klør som hummer, det er kun halen man spise

Så var det Calcuttas (nu Kolkata) tur til at få besøg af os. Føj for en by, den
var et af de ulækreste steder jeg har været, det lugtede fælt uanset hvor du
var, fattige børn i hundrede vis rendte efter en og hvis man gav en lille
forhutlet unge et par rupi blev du revet i stykker af de andre, så det gjorde
man kun en gang. Kloakker var der intet af, det løb ud i rendestenen og så
vrimlede det med rotter og kakerlakker, ja de var så store, at trådte man på 2
kakerlakker på hver fod løb de med en. Når vi gik hjem fra det Inderne
kaldte noble barer tidligt om morgenen, kørte der lastbiler rundt i gaderne
med 2 mand, de gik og sparkede til de Indere der lå og sov på fortovene og
de der ikke vågnede tog de og smed op på ladet, de var døde.

Et lånt foto.

Der var også en gade med ”damer” der kunne man købe alt, gamle, unge,
meget unge, store drenge og små, ja alt var til salg for usselt mammon, det
var lige til at brække sig over. Vi blev så enige om at købe ”damerne” fri fra
den bar vi sad på, men problemet var at vi skulle gennem gaten for at komme
ind på havneområdet og kvinder havde ikke adgang til havneområdet. Det
klarede vi også vi kørte 2 mand op til politistationen og bestak sheriffen og
fik en seddel hvor vi havde tilladelse til at tage 10 ”damer” med ombord. I
tre dage gik det godt, så en morgen hvor de fleste fra det ”fine selskab” sad i
messen og forsøgte at indtage en form for morgenmad, kom vores skipper
ind i messen og brølede, tror i jeg er horekasse bestyre, hvortil Bergen
stilfærdigt udbrød, vi har sgu da betalt for at få dem ombord.
Havnearbejderne kunne jo ikke undgå at se og høre dem, og havde nedlagt
arbejdet til de var væk. Bergen og jeg fulgte dem i land og kom op til gaten
med dem, men nu ville vagten have penge, for som de sagde, i har betalt for
at få dem ind men ikke ud. Bergen som var en ”smule” selskabelig overrislet
blev gal og indtog en ”truende” holdning over for vagterne. En af vagterne
hev sin karabin ned og sigtede på Bergen, resolut tog Bergen fat i løbet og
med et rask træk hev han karabinen fra vagten. Føj for en ballade der blev,
alle sigtede på alle og det kunne man jo dø af. Vi betalte, vendte os om og
gik ombord. Lidt efter genoptog havnearbejderne igen arbejdet og alle var
glade undtagen skipper, vi blev kaldt op på broen og fik en skideballe der
sikkert kunne høres over det meste af Calcutta. Vi lå i en dok sammen med

mange store 10.000 og 15. 000. tonnere, nogle var fortøjet uden på andre
skibe, vi lossede både ind på kajen og ned i lægtere på siden. I disse lægtere
boede der op til 8 mennesker, der levede de og der forrettede de deres
nødtørft direkte ud i dokken og i dokken tog de også vand til at børste tænder

Dokkerne vi lå i, man kan lige skimte Mombasa th. i billedet.

Jeg vil tro der var omkring 100 havnearbejdere ombord hos os om dagen, og
de skulle jo også ind imellem på lokum og til det formål havde jeg lavet et
stativ der hang ud over siden med et forhæng af sejldug og der kunne de
sidde og forrette ned i dokken, vi kaldte den for friskideren.

Friskideren ses bag pigen. Da hun var vores ”gæst” brugte hun vores bad og wc. Vi behandlede vores
gæster med respekt.

Vi havde et dækshus hvor der var 2 toiletter, dem brugte de skam også men
også krogene så der flød mel lort over det hele, ja selv ankerklyssene* brugte
de. Tror i jeg er fuld af løgn?? Nej desværre.
Vi lå i Calcutta i 3 uger og jeg tør godt påstå at alle var glade da vi endelig
forlod Calcutta. Vi havde lods ombord og Stones var lige kommet til rors, da
han henvendt til skipperen sagde, jeg skal på wc capten, nej Nielsen de er
lige kommet til rors, så skulle de have besørget inden, jeg skal sgu skide
sagde Stones. Skipperen ville ikke ringe ned i messen og få en afløser op,
Stones måtte holde sig. Så skider jeg sgu i bukserne sagde Stones, ja gør de
det sagde skipperen. Skipperen og lodsen stod der i deres fine hvide trope
uniformer med guldsnore helt op til albuerne da Stones sked i hans korte
bukserne og det var tyndt, det løb ned af hans ben. Lodsen sprang ud i
brovingen og skipper skreg, NY mand til rors og sprang ud til lodsen. Vi stod
ved luge 5. og fik en svale bajer da Stones på stive ben kom gående hen over
dækket, hvad fanden er der galt Stones spurgte vi, jeg har sgu skidt i
bukserne sagde han og gik i bad. Ud af floden Hoogly River, en biflod til
Ganges begyndte rengøringen af skibet og da vi løb ud i den Bengalske
Havbugt fik vi en storm der vaskede resten af skibet rent, nu kunne vi igen
dufte hav, DEJLIGT.

Agterskibet med pupdækket, dæksbesætningens residens og mit kammer øverst tv. Bådsens th.

Vi var ved at være udlosset for lasten fra Europa og skulle til Khulna, hvor vi
skulle laste jute, noget brandfarligt stads. Når vi lastede/lossede jute var der
altid brandvagt på.
Jute er en tekstil som fås fra juteplantens stilk. Fibrene er grove og stive. På
grund af stivheden bliver fibrene ofte tilsat planteolie (spindeolie) ved
vævningen, og derfor kan vævet jute have en særegen lugt. Vævet jute kaldes
for sækkelærred. I 1960'erne og 1970'erne var jute populært til tapeter, kaldet
hessian. Jute og hamp bruges desuden til at efterligne græs og planter og
bruges endvidere til produktion af tovværk.
Juteplanten er en et-årig, hurtigvoksende plante i Corchorus-slægten.
Planterne vokser i tropiske områder (27-31°C) med megen nedbør (>1500
mm om året), særligt i Asien, men også i Brasilien. Årsproduktionen i verden
er i dag ca. 3,5 mill. Tons.

Stones og røde Svend med hans tyrolerhat, på mit kammer Ser man godt efter er det mit køjegardin tv.
og min ”aircondition” øverst th. bestående af en vifte som blæser den varme luft rundt. Det er mørkt og
koøjet er lukket på grund af moskitoer.

Vi sejlede op af floden mod Chalna og drejede til bb. og lidt efter kom
ordren, lade ankeret gå, vi var ankommet. Mombasa lå nu for anker midt på
floden og der var ikke en by eller hytter at se nogen steder, det var helt fladt
så langt øjet rakte.

Næste morgen var der kommet et hav af små både lastet med jute baller, så
de lige akkurat kunne flyde. Så kom der et hav af kulier og begyndte at laste
fra de små både.
Det var drøn varmt, jeg målte 42 grader på mit kammer og vi havde ikke
aircondition ombord, kun vifter der bare blæste den varme luft rundt på
kamrene. De 2 eneste steder på skibet der var koldt var i kokkens fryserum
og bagerens kølerum, der sad vi ofte og hev et par stifter.

Kort over den Bengalske Bugt og ruten fra Calcutta til Chalna.

Når vi skulle til køjs, riggede vi hængekøjer op og forsøgte at sove ude, men
så lignede vores ryg og baller månelandskaber, forårsaget af moskito bid når
vi vågnede, så det opgav vi hurtigt. Inde på kamrene kom der også moskitoer
ind, dem måtte vi så udrydde med flitsprøjten, lige før vi gik til køjs. Det
lugtede fælt af gift og det var det da også, men jo mere flit jo bedre sov man,
både på den ene og den anden måde. Det rene DDT. :-(

Flitsprøjte. En del af skibets udrustning.

En dag på floden kom jeg til at tale med stevedoren og spurte ham om der
ikke var damer der, jo da, jeg kan godt skaffe nogle men så falder der vel
også noget af til mig, selvfølgelig sagde jeg, hvad er prisen. Vi blev så
enige om et beløb og så ville stevedoren skaffe en båd til om aftenen. Jeg
betalte og fortalte så andre om projektet. Da det var blevet mørkt kom båden
og sejlede Torben, en af maskinassistenterne og mig indtil bredden af floden

og nu måtte vi så vade i land i mudder til knæene. Da vi havde gået lidt
dukkede der en lille hytte op, Der er det sagde kulien, der havde roet båden
ind. Der lå en lille hytte udenfor hytten løb 2 unger og en mand der stod og
gloede på os, hvad nu spurgte vi kulien, gå ind sagde han. Vi kom ind i
hytten og der sad ”damen” og det var hendes børn og mand der stod uden for
og der var kun hende. Gutterne og jeg var jo kommet for en bestemt ting og
nu var gode råd dyre, hvad gør vi, vi klunser da om hvem af os der skal først,
og det gjorde de så, jeg vandt, skide heldig igen.
En 2-3 dage efter måtte jeg op til overstyrmanden og have et hak i røven, jeg
havde pådraget mig erhvervssygdommen der begynder med drengenavnet
Gunner,* mærkeligt da jeg var den første, den efterfølgende og den næste
fejlede intet. Efter nogle dage afgik vi til Chittagong.

Havnen i Chittagong.

Alt havde et ØK logo, man behøvede ikke låsesmed for at få dørene op.

Jeg husker ikke meget fra den havn, men jeg besøgte den på næste rejse,
det vil jeg vende tilbage til.

Efter en uges tid sejlede vi til Rangoon, der nu hedder Yangon i Burma, der i
dag hedder Myanmar.

Stjernen markerer Rangoon, det røde er Burma.

Her var vendepladsen for turen og så var det retur til Danmark.
Vi fik losset det sidste gods fra Europa og lastede igen til det kolde nord. Jeg
husker ikke hvor lang tid vi lå her, men nok en uges tid tror jeg.
Burma var dengang en kommunistisk styret stat og der var begrænsninger på
hvad vi måtte og ikke måtte.

Skønt ser det ud.

Sule Pagoden i centrum af Rangoon

Stemningsbillede fra Rangoon

Bergen og jeg holdt nogle fridage og tog så ud og så de forskellige
attraktioner i byen og fik noget lokal mad, en skøn skøn by, hvad
seværdigheder angik.
En aften ville gutterne i byen og efter at have lagt bunden tog vi richawer der
holdt lige uden for gaten* og kørte efter pedaltrampernes anvisning op til en
bar. Med i byen var dæksfolk, maskinfolk og nogle få fra kabyssen, som man
siger en broget flok. På et tidspunkt ud på de små timer hvor vi stadig
forsøgte at slukke tørsten ”det var jo varmt” råbte værten!
Smid jer ned på dørken* og så slukkede han lyset. Hvad fanden sker her
udbrød Stones og i det samme lød der larm udenfor og så skud. Vi smed os
så ned på dørken og lå et stykke tid, så sagde Stones er der ikke nogen der er
tørstige og kravlede hent til bordet og fik fat i en flaske Gin og den gik så på
omgang nede på dørken. Efter et stykke tid tændte værten igen lyset og på
vores spørgsmål om hvad det var, sagde han banditter, han var ikke så god til
Engelsk.
Da vi næste dag sad og talte om nattens genvordigheder havde de fleste både
fået slukket tørsten og havde haft ”dame selskab”, for på loftet oven over
baren var der indrettet aftrædelses rum, netop til dette formål.
Et par dage efter måtte flere af besætningsmedlemmerne op til ”lægen”
overstyrmanden og have et skud penicillin mod deres knapt så flotte
souvenirs som de havde pådraget sig på loftet, samtidig fortalte
overstyrmanden dem at de skulle til at være mere forsigtige for vores
beholdning af penicillin var ved at slippe op.
Vi afsejlede Rangoon, med kursen igen mod Calcutta og der var ca. gået 10
til 14 dage efter vi besøgte baren i Rangoon da Hasse en morgen kom ned i
messen og fortalte han havde observeret et lille sår på hovedet af hans
”manddom”. Frem med den og lad os se på den sagde Børge. Ganske rigtigt,
der var et lille sår, lige på Carl den blåfrosne, den skal du gå op til
overstyrmanden med sagde vi.
Hasse tog pjorten i hånden og frekventerede overstyrmanden, uha den tør jeg
ikke gøre noget ved, du skal til læge når vi ankommer Calcutta. Hasse kom
ned og fortalte hvad overstyrmanden havde sagt og så troede alle det var
syfilis og det var jo det "Scarface Al" Capone døde af. Vi havde hende hos os
2 toiletter helt ude agter og på styrbords wc blev der nu hængt en seddel på,
hvor der stod Hasses wc, samtidig med at bestik, tallerkner og kopper fik
påmalet en rød plet maling og Hasse fik hans eget bord i messen med besked
på at han selv skulle gøre bakstørn* efter sig. Vi havde jo hørt hvor
smittefarligt syfilis kunne være.

Dem der havde været på ”loftet” i Rangoon gik nu og studerede deres dertil
hørende ”hængeparti” og desværre opdagede jeg en lille prik på min, øv øv,
op til styrmanden med den, ja du kan tage Hasse i hånden når vi kommer til
Calcutta sagde han.
Da vi kom til Calcutta var Hasses hoved, altså det nederste, halvt æt op af
betændelse så køn var den ikke. Vi tog en vogn hen til en læge og Hasse kom
først ind. Jeg sad i venteværelset og ventede på at det blev min tur, da Hasse
begyndte at skrige, han skreg. Jeg blev bange og begyndte at kæderyge. Så
blev det min tur, lægen så på min og smilede, det der, det er slitage sagde
han, py ha tænkte jeg, der var jeg heldig. Hasse fortalte at lægen havde taget
en skalpel og uden bedøvelse skåret det syge væk og så havde han fået nogle
piller og en seddel med til styrmanden, om hvad der efterfølgende skulle
gøres ved Hasses pjort. Da vi kom ombord og var kommet ind i messen,
fortalte Hasse, hvad lægen havde gjort ved ham, og det siger jeg jer sagde
Hasse, når jeg igen kan få den op på ”højkant” gir jeg en kasse øl til messen,
der var 50 stk. i kasserne dengang.
Vi lastede stort set i de samme havne på returvejen, med den ”lille”
undtagelse at vi skulle rundt Afrika, for Suezkanalen var lukket pga. et par
beduiner og jøder var røget i totterne på hinanden. For resten var vi et af de
sidste skibe der slap ud i Rødehavet før den blev lukket og flere skibe, der
var i kanalen blev sænket for at spærre den.
Den sidste havn var Madras før vi sejlede syd om Afrika for at komme til
Europa.
I Madras ville Torben og John i byen for at få dyppet snabelen, også den
nederste, for som de sagde vi skal syd om Afrika med lang tid i søen, ca. 1
måned, ja ja det var jo også lang tid.
Nu havde de ikke ret mange penge at gå i byen for, så de skulle spare hvis de
skulle have til det hele. De var blevet mørkt da de tog en taxa og havde
fortalt chaufføren hvad de ville. Det med damerne skulle han nok klare og de
skulle også få det for en god pris, det sagde de ok til. De kørte og kørte, og
da de stoppede, var de ude i en lille landsby uden for Madras. De fik så
besked på at blive i bilen, for så ville cheffutten hente ”damerne”. Torben og
John var begyndt at tale om de nok blev rullet og hvad de skulle gøre i så
fald og var enige om bare at give det de havde, for at undgå buler i hovedet.
Lidt efter kom cheffutten med ”damerne” 2 stk. de kunne ikke som de var
vant til vælge, kønne var de ikke, de lugtede også fælt af harsk kokosolie og
der var skide mørkt fortalte de senere. De måtte nu betale det hele til
cheffutten, han skulle så ordne det med damerne bag efter. Damerne tog dem

med hen til en lille skrænt hvor der også var vandbøfler, der skulle det så
foregå.
Damerne smed så sarongerne* på skrænten og lagde dem ned. Det var bare
ned med bukserne og i gang.. Da ”kærlighedsakten” var vel overstået gik de
to damer. Torben og John, nu et par gram lettere, gik så hen til taxaen, men
den var kørt.

Den er da en sød lille vandbøffel og storken får også en ”tur”.

Der stod de to helte så, pyt de kunne jo bare finde en taxa. Nu opdagede
John, som havde alle pengene at de penge han troede han havde, var væk.
Hen af morgenstunden kom de ombord, de havde gået det meste af vejen og
var så heldige på et tidspunkt, at få et lift med en lastbil et stykke af vejen.
John fortalte han bare havde trukket bukserne ned og han syntes godt nok det
var mærkeligt, for hans dame havde ligget helt sidelæns, ja ja det var da for
at få fingrene ned i din lomme mand.
Det grinede vi meget af og de to var sikkert blevet lidt klogere.
Jeg har ikke fortalt at Bådsen, Børge havde været på druk i lang tid og når
han ikke tørnede til om morgenen kom overstyrmanden altid til mig, om jeg
ville overtage hans nøgler (hans arbejde) og det ville jeg jo godt for tingene
skulle jo fungere. Jeg tror Børge var oppe på 1 til 2 flasker Gin om dagen.
For at kunne holde sine hænder i ro tog han om morgenen et skud ren Gin, et
ølglas fyldt til randen. Så kom han ned i messen og det første han gjorde var
at ryge en smøg, men han havde aldrig tændstikker, han skulle altid låne og
det irriterede os, du kan sgu da købe tændstikker ved høkeren lige som os
andre sagde vi. Børge var også rædselsslagen for kryb, sagde vi der ligger en
slange inde på dit kammer turde han ikke gå ind og når han var så meget på
sprut som han var, var det helt galt. Jeg glemmer aldrig afgangen fra Madras.

Afgangen var sat til kl. 04.00 og vi blev purret* ud en halv time før, for så
kunne vi nå en kop kaffe, inden der var klar for og agter. Aftenen inden
havde jeg fanget en art fårekylling. Den var så stor den lige kunne være i en
tom æske tændstikker og der havde jeg anbragt den, nu skulle jeg lære Børge
at købe sine tændstikker selv.
Klokken 03.30 kom Børge ned i messen og satte sig på sin plads, min plads
var lige over for ham. Han fik med møje og besvær hældt en slat kaffe i sin
kop og med 2 rystende hænder tog han koppen og forsøgte at undgå at
spilde, det lykkedes næsten. Så tog han en smøg og med hæs stemme, er der
nogen der har ild. Jeg havde fortalt de andre om min plan og diskret anbragt
æsken med fårekyllingen på bordet foran ham. Der Børge, for snuden af dig
sagde jeg lidt påtaget. Børge tog æsken og lukkede den op og så hoppede
kræet jo ud.

Den jeg fangede var grøn

Bådsmand Børge Larsen

Den passede lige.

Børge skreg og vi andre hylede af grin. Efter 5 minutter sad Børge stadig og
hev efter vejret og var meget mere blå i hovedet en han plejede, nu var det
pludselig ikke sjovt mere, Børge kom sig dog, men han døde af dårligt hjerte
nogle år senere. Børge gik op på hans kammer og jeg måtte fortælle
overstyrmanden at det var min skyld Børge igen ikke tørnede* til.
Vi kom dog af sted fra Madras.
Kursen bles sat øst om Ceylon (Sri Lanka) og da vi passerede Ceylon blev
kursen sat SSV for at krydse ækvator og undgå monsunvinden. Dengang var
det kutyme skibe der krydsede ækvator, afholdt ækvator dåb for
”skrællingerne”* der ikke kunne fremvise en dåbsattest eller synliggøre det
på anden vis. Ombord hos os var det skibsklubben der stod for opgaven.

Den geografiske ækvator er latin for storcirklen vinkelret på jordens akse, der løber gennem den geografiske
nordpol og sydpol. Denne storcirkel er den geografiske ækvator, som adskiller den nordlige og den sydlige
halvkugle.

Kong Neptun med hans følge ankommer Mombasa ude fra bakken.

Klokken 13.00 ”ankom” kong Neptun, hans Dronning og følge ude på
bakken.* Så gik de alle kamre igennem for at lede efter skrællingerne og hos
alle de voksne besætningsmedlemmers skulle Kong Neptun og følget have
en lille en og på de kamre hvor der ikke blev serveret blev den pågældende
idømt en form for straf under selve dåben. Telegrafisten var førstegangs
sailor og var derfor en skrælling, da Neptun og følget ikke blev budt en lille
en blev Gnisten hevet ud på dækket hvor han skulle
kysse Kong Neptuns fod. Mens dette foregik smed en fra følget en fisk han
havde fået af kokken ind under gnistens køje. Under køjen var der 2 skuffer i
den ene side, den anden side var der kun et tomt rum, som man
kun kunne få besværlig adgang til ved at fjerne den øverste skuffe, skuffen
tog han ud og smed fisken ind i det tomme rum og satte skuffen på plads
igen. Dagen efter klagede gnisten over det lugtede af fisk på hans kammer,
ha ha, der gik 3 dage inden han fandt ud af at der lå den fisk under hans køje
og da lugtede det kraftigt af rådden fisk, det tog gnisten flere dage at fjerne
lugten.

Bagerens svedne ”pergament” bagt i hans ovn.

Jeg kommer til at forklare lidt om vores skipper Svendsen. For det første var
han ikke særligt talende, det indbefattede alle ombord på nær 1. styrmanden

og til nød chifen, gnisten og de andre styremænd. Samtidig var han yderst
kort for hovedet og havde sin egen meninger om alting.
Afholdelse af ækvatorbåben ville han i første omgang ikke give lov til. Da vi
fik afslaget fra ham, talte jeg med 1. styremand Bøjhus, som ikke havde
noget imod det. Hvad der fik Svendsen til at skifte mening kan jeg ikke
huske, men ækvatordåben blev gennemført og han ville endda underskrive
dåbsattesterne.

Stille og roligt, lige som skipperen ønskede sig. Det blev der hurtigt lavet om på.

Maskinchefens kone får en ”frisering” af mig.

En af knægtene får en omgang. Bemærk spuleslangen under lejderen th. den blev stoppet ned bagfra i
bukserne og lukket op på ful drøn og det var ikke ferskvand.

Om aftenen bliv der holdt fest på 5. lugen og senere forhalet til vores rygesaloon. Letmatros Siversen
donerede lige en kasse øl.

Uddelingen af dåbsattester.

Mit navn som man ser. I skibsklubben havde de givet mig navnet Sprutfisken, det måtte de ikke for
skipper Svendsen, der er ingen fisk der hedder det forklarede han dem. Det blev så som ovenstående.
Min dåbsattest gav ”tilladelse” til besegling af alle have på kloden.

Sikken en fest, den blev der talt længe om og jeg vil ikke gå i detaljer, for
ikke at blive beskyldt for at være fyldt med løgn. Jeg vil dog nævne en lille
”uskyldig” episode. Dessen (stewardessen) Fru Skov, en gammel krage
påover 50. var med til festen og af uransagelige grunde havde Bergen og mig
sat os for at score hende. Vi legede han hunde og krøb rundt på dørken,
logrede med ”halerne” og ”snusede” til hendes fødder og ben. Det kunne
dessen ikke lide og ville forlade vores messe. Så fik jeg den skøre ide at
lægge mig på lur i døren til mit kammer, den skulle hun forbi for at komme
ud på dækket og hen midtskibs til sig selv. Da hun kom forbi lå jeg på alle
fire og forsøgte at få fat i hendes ben, men jeg mistede balancen og planen
mislykkedes. Dagen efter havde hun klaget til skipper over Bergens og min
opførsel. Det eneste hun fik ud af det var et par formanende ord og besked på
at hun ikke havde en skid at gøre hende agter hos matroserne.
Vi var jo kommet ind i Stillehavet og den ene dag gik med den anden skipper
Svendsen var en meget ”snu” skipper. Når vi var i søen ringede han hver
fredag kl. 14.00 ned i vores messe og fortalte at vores selvstyrer var brudt
ned og der skulle en mand til rors. Sjovt nok var den altid repareret til
mandag morgen. Når så man spurgte i maskinen hvad der var galt med
selvstyren fik man det svar at de havde fået ordre fra skipperen om at sige
den var i stykker.

Broen og en vindueskigger. Det kaldte vi styrmændene. Læg mærke til wiren oppe under dækket
(loftet), den var til en lille klokke der hang udenfor. Den blev brugt til, når udkiggen på bakken
varskoede et skib med den store klokke . Et slag betød skib om stb. 2 slag skib om bb. 3 slag skib
midtskibs. Det kvitterede styremanden med ved samme antal slag. Så var udkiggen klar over
styremanden havde hørt det.. Det samme skete ved afgivelse af glads. Tiden hver ½ og hele time.

M/S Mombasa i Stillehavet, ja og stille var det.

Det betød at vagten på hverdage skulle arbejde om dagen på dækket og gå
vagten om natten og i weekenderne, ”meget” besparende for skibets drift.
Over radioen hørte gnisten af og til om ting og sager der skete rundt omkring
på kloden og her er et par eksempler.

M/S Pasadena forsøgte at sejle under en bro i Stockton USA. Lodsen havde hele skylden

Et lokalt tankskib får et brofag ned på fordækket, mange omkom. Broen over Maracaibo bugten i
Venezuela.

Alle søfolks skræk.

Dagene gik med søvagter, arbejde og vedligeholdelse, for der er meget at
holde på et skib der var 16 år gammelt. Stones og jeg skulle lave 20 stropper.
En strop er et stykke tovværk der er splejset sammen i en bestemt længde.
Vores tovværk lå ude under bakken* så der gik vi ud. Vi tog en flaske Gin
med, for så skulle vi ikke hen agter for at slukke tørsten. Vi fandt det
tovværkskvejl* vi skulle bruge og begyndte så at skære de 20 længder af og
satte os ned og begyndte at splejse enderne sammen. Hen sidst på
eftermiddagen var vi færdige og flasken var tom. Vi gik hen i messen og
satte os for at slappe lidt af, da bådsen kom og spurgte om vi var færdige og
om vi havde taget stropperne med hen agter. Vi er færdige, men vi har ikke
taget dem med hen agter, ok sagde bådsen jeg henter dem selv. Der gik vel
15 min. så kom bådsen højrød i kraniet ind igen og råbte - i kan godt gå ud
og lave hele lortet om, i har splejset alle stropper rundt om en støtte. Vi gik
ud og kiggede og ganske rigtigt, alle 20 stropper var splejset rundt om en
støtte og vi måtte skære dem alle op og splejse dem om.
Når man færdes under de varmere himmelstrøg og store have i storm og
blæst, går man sig en tur på fordækket om morgenen og samler flyvefisk op
som kokken får til at lave et eller andet af.

Når man er på udkig på bakken og der er stille vejr kan man tit opleve store
flokke af flyvefisk der springer ud af vandet og svæver 50 til 100 meter over
vandet før de igen lander i det våde element.

Flyvefisk.

Ligeledes når delfiner leger med skibet, de kommer så svømmende på hver
side af skibet, springer ud af vandet og krydser hinanden lige ud for boven
og det kan gentage sig i flere timer og er det om aftenen/natten og der er
morild i vandet, er det kolossalt flot. Delfinerne trækker brede sølvstriber
langt ned under vandet og flyvefisk, når de letter ud af vandet ligner det et
sølvtæppe.

Delfiner leger foran boven

Vi skulle ind og bunkre olie og vand i Durban i Syd Afrika for at gå til
Genova, som var første havn i Europa. Vi ankom Durban sidst på
eftermiddagen og skulle igen afgå den næste dags morgen og så var der jo
lige tid til at se på byens natteliv. Bergen og jeg tog op på et diskotek om
aftenen, vi ville se på neger damer, men ak ak, det var kun for hvide og vi
måtte heller ikke mænge os med de ”sorte”, gjorde vi det kunne det koste op
til 50 piskeslag. Ja du læste rigtigt, sådan var det dengang. Bergen kom i
selskab med en hvid dame, køn var hun ikke og jeg tror hun var over de 50 år

gammel, men det opdagede vi først rigtigt om morgenen, da vi var kommet
lidt til os selv. Jeg vågnede næste morgen og gik ned i messen for at få en
kop kaffe. Bergen kom lidt efter og sagde – hvad fanden er det der ligger i
min køje og ligner et fugleskræmsel, ej sagde jeg så grim er hun da heller
ikke. Vi skulle jo sejle og hun skulle i land, men Bergen ville ikke følge
hende til landgangen, han ville ikke ses sammen med hende og fik så Børge
til at følge hende i land. Pænt sagt, hun var meget meget lidt køn. Nå,
Bergen overlevede og vi forlod Durban med kurs mod Gibraltar strædet til
Genova. En aften i Genova sad jeg inde i fyrbøder messen og hyggede med
fyrbøderne, for jeg gad ikke gå i land. Det bankede på døren og da der blev
sagt kom ind, kom en fyr ind. Han var iført en slidt trøje og forvaskede
cowboybukser. Først troede vi han var en af vin bumserne, dem var der
mange af dengang. Davs sagde han på dansk. Sæt dig ned blev der sagt, han
satte sig og fik en øl. Han fortalte at han var med ØK, s Poona, vi er lige
kommet ind og vi ligger agter for jer. Okay sagde vi. Vi sad så og talte
sammen over 2 – 3 øl, da en af fyrbøderne spurgte ham, hvad han lavede på
Poona, jeg er overstyrmand fortalte han, nå nå sagde vi lidt tvivlende. Vi
passiarede et par timer og så sagde han farvel og gik. Dagen efter kom vi ind
i messen for at holde 10 kaffe og alle spærrede øjnene op da vi fik øje på en
hel kasse øl. Hvem fanden har givet den, vi tænkte og tænkte, ind til et lyst
hoved sagde, det må være Hasse der for første gang siden Rangoon har haft
”jern” på. Ganske rigtigt det var Hasse. Vi forlod Genova og skulle nu til
Nordeuropa.

Ventilerne på toppen af maskinen.

Første havn i Nordeuropa var Antwerpen og nu fik Børge travlt.
Han havde skrevet sammen med ”damen” fra Bremerhaven han fandt på
udrejsen og når han fik brev måtte jeg læse det for ham. Jeg havde sejlet
sammen med en tyske maskinchef ombord på Carl Fridolf, som havde lært
mig Tysk og jeg havde lært ham Dansk, så jeg forstod det meste af hvad hun
skrev. Jo nærmere vi kom Nordeuropa jo mere forelsket var Børge, ja til sidst
talte han ikke om andet. Han havde endda fået lov af skipperen til at få hende
ombord i Antwerpen og så sejle med til København. Han havde bildt
skipperen ind de skulle giftes når vi kom hjem. To dage før vi ankom
Antwerpen ringede Børge via Lyngby Radio til det værtshus i Bremerhaven
hvor hun holdt til, for at fortælle hende hvornår vi ankom Antwerpen og
hvad hans plan var. ”Stakkels” Børge, han fik at vide hun ville skide ham et
stykke og det var så det.
Børge blev så ked af det at han gik ind på sit kammer og drak sammen med
sit knuste hjerte et par flasker Gin, vi så ikke Børge ædru siden. Den første
aften i Antwerpen ville gutterne på Copenhagen Bar, den var Dansk ejet og et
godt sted. Jeg kan ikke huske hvorfor jeg ikke kunne gå med de andre men
jeg kørte der op et par timer efter.

Børge havde rundt på rejsen købt en del souvenirs til gimben.

Da jeg kom ind på Copenhagen Bar var festen godt i gang, Børge sad
sammen med de andre, han var stadig ked af det og sad og små snøftede. Jeg
syntes jo det var synd for Børge, jeg klappede ham på ryggen samtidig med
jeg sagde, nu skal du ikke være så ked af det Børge, nu giver jeg en omgang
øl og så skal vi have noget godt musik, så skal det nok gå fortalte jeg ham.
Jeg gik op til baren og fik en omgang øl, satte dem på bordet og jokkede de
byttepenge i musikboksen som jeg lige havde fået retur og trykkede på nogle
uvilkårlige numre. Den første melodi den satans boks spillede, var ” Nu
betyder den lille gyldne ring ingenting” Børge hylede nu højlydt og de andre
skulede ondt, jeg gik op til baren og bandede over mit ”uheld”.
Fra Antwerpen gik turen til Rotterdam, Hamborg, Oslo, Gøteborg forbi
Kronborg til København.

Kronborg om styrbord er altid et rart syn, så er vi hjemme.

Jeg var ikke i land i de havne for jeg havde brugt mange penge på turen og
NU skulle der spares. Det lykkedes da også, for ved afmønstring i
København fik jeg den ”nette” sum af 419,00 kroner i afregning. Den aftalte
tur til Mexico som Bergen og jeg havde planlagt var hermed droppet.
Vi fortøjede ved Orientkajen og var hjemme igen.

Vi sad i messen da overstyrmanden kom ind og spurgte om nogen af os
skulle med på næste rejse. Børge var den første der sagde ja, nej nej
bådsmand den går ikke, du trænger til at finde et andet rederi og et nyt skib.
Mombasa blev sejlet til Nakskov for at gå i dok.

Der var kun John Sundstrøm, (Smiley), Helge Nielsen (Stones) og mig der
sagde ja og kunne komme med på næste rejse, Thorolf Schjetne, (Bergen)
ville ikke med.
Ved afmønstring er det kutyme at give afmønstrings øl og derfor bookede vi
ind på Mindehotellet, som er ejet af Sømændenes Forbund, (det er det stadig)
og så skulle der festes for at fejre hjemkomsten. Jeg husker vi senere på
aftenen gik på 41 i Nyhavn, det var et dansested og her spillede The rocking
ghost bl.a. Belinda og Sir Henry and his Butlers spillede bl.a. Lets Go. Der
var rock i synagogen. Jeg husker igen noget, da vi dagen efter om
formiddagen igen gik ind på 41. Der var kun os og en stang stiv pige, der sad
lidt for sig selv, så vi ikke fra baren kunne se hende. Vi plantede os oppe i
baren sammen med servitricen. På et tidspunkt kom der en svensker og
bestilte en øl og gik så ind til den fulde pige. Lidt efter skulle Stones (Helge
Nielsen) på wc og gik der ind. Da han igen kom sagde han, nu skal i fanme
høre, ham svenskeren sidder sgu med pjorten fremme og forsøger at få hende
den fulde pige til at give et blowjob og det vil hun ikke. Vi for derind og
ganske rigtigt, svinet sad og pressede hendes hoved ned mod hans skød. Vi
slog ham kun lidt og så tog John og mig ham, Stones åbnede døren og så
smed vi ham ud over trappen og ned på fortovet med pjorten hængende ud af
bukserne. Han landede lige foran 2 gadebetjente. Sikken en ballade der blev,
ambulancen kom og de 2 betjente kom ind til os. Hvad fanden laver i spurgte
de. Så forklarede vi sagens rette sammenhæng. Betjentene forklarede at det
måtte man ikke, men de kunne nu godt forstå vores reaktion. Svenskeren
havde slået sig meget ved mødet med fortovet, hvor blev vi ikke klar over,
jeg håber det var ”hovedet” så han aldrig gør den slags svinestreger igen, de
2 betjente gik og vi fik en øl af servitricen for vores besvær.
Dagen efter sad jeg i et tog til Horsens, tog bussen og var hjemme igen.

Bjarne Skov Poulsen. Korsør d. 15. oktober 2019.

Copyright.

M/S Mombasa 2. rejse. Nu med EAC i skorstenen. 10. november 1967.
Sygeafmønstret den 27. februar 1968 i Chittagong.

Mombasa

Jeg havde gået hjemme en lille måneds tid da der dumpede et brev fra ØK
ind af døren. I brevet stod jeg igen skulle mønstre Mombasa, denne gang
fredag den 10.11.1967, i Nakskov. Dagen før tog jeg så toget til Nakskov
og indlogerede mig på Hotel Harmonien, der havde jeg overnattet sammen
med min mor, far og lillebror da jeg som dreng boede på Vejrø, når vi
skulle på juleferie hos min mormor og bedstefar i Jylland. Jeg ankom
Nakskov sent på eftermiddagen og da jeg havde booket ind på Hotellet gik
jeg ud for at se på byen. Lige ved siden af hotellet lå der et værtshus og der
kom jeg i selskab med en flok roe bønder, ellers fine gutter. Vi raflede i
flere timer og så ville de på danserestaurant og jeg gik med. Vi hyggede os
rigtig indtil der kom en gut og begyndte at prale med han var sømand og
skulle mønstre en ØK båd næste dag. Jeg holdt min kæft med hvad jeg
skulle næste dag og stillede ham nogle ”dumme” spørgsmål. På et
tidspunkt blev han ret grov og fortalte mig at jeg var en stor bondekarl som
ikke forstod en skid af det hele. Sikkert pga. rigelig mængder af
væskeindtagelse blev jeg sur og sagde til ham at han kunne vælge enten at
forhale* eller få en røvfuld, han valgte heldigt for ham det første. Jeg
husker ikke mere fra den aften før jeg vågnede på hotellet, ved der lå en og
snorkede på min sofa. Ham kendte jeg, det var John Sundstrøm (Smiling),
som også skulle mønstre Mombasa.

Matros John Sundstrøm, kaldet Smiling.

Jeg fik ham purret ud og da han var vågen fortalte han at han havde taget
det sidste tog fra København og havde fundet en danserestaurant og der
havde han mødt mig og på det tidspunkt var jeg i færd med at blive
uvenner med hele bulen og han havde fået mig ud og hen på hotellet. Han
havde ikke hotelværelse, så det var fint han kunne låne min sofa. Ja ja
sagde jeg søfolk hjælper søfolk, ja da sagde han og grinede. Vi fik
morgenmad og gik så ned til værftet og ombord på Mombasa. Hvem er
båds spurgte jeg da vi kom ind i messen, det er jeg sagde en der kaldte sig
Fido. Lige ved siden af ham sad ”Baronen”.

Bådsen Fido med pibe. Desv. kan billedet ikke blive bedre.

Det var ham jeg om natten på danserestauranten havde budt op til ”dans”.
Nå det er dig snerrede han, ja det er mig du kaldte en bondekarl, helt dum
er du ikke for du valgte det rigtige i aftes, hvad mener du med det spurgte
han, jo du valgte rigtig og forsvandt ellers havde du fået et par flade, men
du kan stadig nå det hvis du skulle få lyst. Det fik han aldrig. Bådsmanden
Fido blev også kaldt ekspresrytteren fordi han i en brandert havde ligget på
taget af toget fra Nykøbing til Nakskov, han havde drukket alle sine penge
op og skulle hjem til ”Nakkesakki City”. Nå, ud over Helge, John og mig
var det Nakskovitter for resten, nogle rigtige røvhuller, på nær en der hed
Svend (Røde Svend) han var nu god nok. Vagterne var fordelt da vi kom så
jeg fik 12 – 4 vagten og ”Baronen”, som havde fået hans øgenavn fordi
han var et stort blærerøv, havde fået jobbet som tømrer, mit gamle job. Så
kom skipperen ind i messen og sagde goddag, jeg skal være skipper på
denne rejse, Stones, Smiling og jeg sad og måbede.

Skipper Hjalte Hjaltason.

Nå i troede ikke på hvad jeg fortalte i fyrbødermessen i Genova, at jeg var
overstyrmand i Poona, nej det gjorde vi ikke. Jo sagde han og så lang tid
jeg er skipper kan i købe det sprut i vil, men den første der brænder den af
lukker jeg permanent for. Det var helt ok, så havde man noget at forholde
sig til. Vi gik efterfølgende op til overstyrmanden som igen var Boyhus fra
første rejse. Han gav os hånden og sagde velkommen igen. Vi talte lidt
sammen og så spurgte han om vi havde fordelt vagterne mellem os det
havde vi jo, skal du så gå tømrer igen, nej det blev ikke mig denne gang
fortalte jeg. Vil du så ikke gøre mig den tjeneste at stå for ankrene når vi
skal ankre for det er du jo skrap til, jo da svarede jeg. Vi kom ud af dokken
og sejlede næste dag til Kotka i Finland, vi skulle op og laste papir til
Karachi. Så tilbage til København, og Århus. Jeg ringede til min mor og
far og fortalte vi kom til Århus om morgenen og skulle sejle igen til aften.
De ville så se om de kunne nå at komme til Århus og sige farvel og
samtidig kunne jeg få den julegave de havde købt til mig. De kom sent, vi
var ved at afgå, slæbebådene der skulle trække os ud var klar og vi var ved
at bjærge faldrebet. Jeg var på bakken ude for og vi havde kortet trosserne
op. Min mor kom ud af bilen og stod og vinkede med min julegave. Jeg
kunne ikke gøre noget vi var i gang med at afgå, så lød det i højtaleren er
det dine forældre Bjarne, der står inde på kajen og vifter med en pakke, ja
svarede jeg. Skipper gav nu ordre til at fire gangvejen igen og bad en af
dem der stod der om at gå ned og hente gaven, den fik jeg. Jeg fik ikke
sagt farvel men vinkede farvel. Jeg var nu ikke længe væk, den 16.3.1967
var jeg hjemme igen.
Vi lastede en stor gravemaskine i Hamburg til Calcutta, den lå på både for
og agterdækket og den surrede vi selv.

Her fordækket.

Agterdækket.

Surringerne på fordækket. Datidens kameraer for amatørfotografer var ikke gode. Beklager.

Det gibber lidt i mig da jeg fandt dette foto af Gibraltarklippen.

Vi anløb de gængse havne, Göteborg, Oslo, Hamborg, Rotterdam,
Antwerpen, Genova og så ud af Gibraltarstrædet, syd om Afrika og ind til
Cape Town i syd Afrika for at bunkre. Allerede i Europa var der murren i
geledderne hos os, vi var jo kun 3 fra den gamle besætning, resten var
Nakskov bønder, selv bådsen var Nakskovit og han gav alt det gode
arbejde til hans venner, medens vi 3 Københavner matroser fik alt lortet.
En dag til 10 kaffen i messen havde jeg fået nok og fortalte Fido hvad jeg
syntes om hans fordeling af arbejdet, ”Baronen” begyndte at blande sig i
samtalen og det var lige det der satte prikken over i-et. Kan du ikke finde
en metode, så vi 3 ikke får alt lortearbejdet, kan du tage Baronen med ud
på 5. lugen og så kan i få en omgang tæsk begge to. Der blev helt stille i
messen, ingen sagde noget, før Fido åbnede ædespalten og sagde vi snart
skulle ud igen og vi kunne tale om det senere. Efter 10 kaffen kom Fido
hen til mig og det viste sig at det faktisk var Baronen der var ”båds” fordi
Fido var bange for ham, for han havde engang givet Fido en ordentlig
røvfuld. Det skal jeg nok ordne for dig, fortalte jeg ham. En dag havde jeg
Baronen på tomandshånd og fortalte ham hvad jeg syntes om hans måde at
spille båds på og hvad han kunne forvente hvis det fortsatte. Det oprettede
idyllen og fordelingen af arbejdet og efterfølgende var der ro i lejren.
Der arbejdes med afrigning af trosser på bakken. Jumbo,
ungmanden”Maria” med front mod kameraet. Vi 3 Københavnere matroser
kom meget hende hos fyrbøderne, for de var de samme som havde været
med på rejsen før, der var Randa, Palle, New Orleans (kan ikke huske hans
rigtige navn) og gamle Johannes som var donkeymand.

Donkeymand Johannes i bagbord side ud for fyrbødermessen.

Johannes havde haft Mombasa i mange år og holdt ”ferie” når Mombasa
var i dok.

Motormand Randa, hende hos os på poopdækket.

Hver fredag efter udskejning var der ”dagmandsmøde” ud for
fyrbødermessen, der havde indgang på agterkanten af midtskibsbygningen
i bagbord side. Her blev der holdt nogle fede fester der som regel startede
med dagmandsmødet.

Start på dagmandsmødet. Fra venstre, Palle fyrbøder, mig i midten og en af drengene. De 2 med
ryggen til er i midten en fyrbøder og røde Svend.

Når dagmandsmøderne blev udvidet til en dagmandsfest kunne der deltage
helt op til 3 guitarer og jo længere tid festen varede jo bedre lød guitarerne
og vi andre, der ”kun” kunne spille på alt andet sang med, festligt. Vores
telegrafist var blevet syg og overstyrmand Boyhus valgte at få ham sendt
hjem sammen med elektrikeren som skulle hjem pga. dødsfald i familien.

I syd atlanten mødte vi et andet ØK skib. Så blev der hilst ved at kippe med flaget fra bække skibe.

Julen 1967 blev afholdt i søen på vej sydpå ned langs Afrikas vestkyst på
vej til Cape Town, for at bunkre olie. Nu viste det sig at vores beholdning
af spiritus, som af rederiet var beregnet til 6 måneder, allerede var væk
efter ca. 2 måneder og ingen havde brændt den af, så alle kunne fortsat
købe, dog ikke personer under 18 år.

Stones og Røde Svend på mit kammer. Svend havde tit en fjer på.

Juleaften fik vi andesteg og flæskesteg med det hele afsluttende med
risalamande med kirsebærsovs. Hertil gav rederiet en ½ flaske rødvin pr.
mand og en flaske sherry og portvin til messen, resten supplerede vi selv.
Efterfølgende andestegen, var vi inviteret op i passager salonen, der var
pyntet op til lejligheden, ja selv med et ”ægte” juletræ vi havde med fra
København, det havde ligget i bagerens for rum hvor der var køligt. Da vi
skulle hen i salonen var det svært for Røde Svend at sætte den ene fod
foran den anden, vi støttede ham så hele vejen. Oppe i salonen var hele
besætningen samlet, undtagen vagterne. Efter skipperen havde sagt et par
bevingede ord, var der gaveuddeling af skipper fra velmenende Danske
Sømlandsforeninger. Da det var overstået skulle vi synge et par julesange.
Da skipper bad om forslag råbte Røde Svend ”Kapitalismen” skipper, nej
Svend det skal være en julesang, hvortil Svend svarede, dem kan jeg ikke.
Derefter serverede min gamle ”veninde” fru Skov drinks og da det var
ovre gik vi hen i vores messe. Røde Svend lod vi ligge, han var kæntret på
en sofa.

Røde Svend.

Med flag sat ind til Cape Town.

Nytårsaftensdag ankrede vi op ud for Cape Town og skulle først ind
nytårsdags morgen kl. 06.00. Nytårsfesten gik allerede i gang før de sidste
fik spist deres spejlæg om morgenen. Vi fik igen festmiddag, hvad husker
jeg ikke. Her er lidt billeder fra festen.

KL. 00.00.

Vores ryge salon først på aftenen. fv. 3. mester , Telegrafisten, Stones stående og ved at skænke.
For bordenden Stones, Smiling, vores 2. mester, en af matroserne som jeg ikke husker navnet på.

For bordenden Stones, Smiling, vores 2. mester, en af matroserne som jeg ikke husker navnet på

Skippers og chifens ”lune and”,serveres” på sølvfad i vores rygesalon og holdt her af en glad
fyrbøder.

Fyrbøder Palle, fik lige lyst til en dans om juletræet, men det var ikke p.g.a. dårligt vejr, han havde
svært ved at holde balancen.

Palle ville havde en vinge, men han var bange for den ville flyve fra ham, så vi bandt en snor i som
han kunne holder i højre hånd.

Her siger Palle så godnat til det tilbageværende ”mindre”selskab.

Sidst på aftenen og efter Palle havde forladt de sidste rester af det ”pæne
selskab” og var kravlet til køjs, rejses der sig et forslag om vi skulle lave
sailorgrog.
Ved du hvad det er? – Ja dig der læser min beretning. Nå ikke, så kommer
opskriften her.:
OPSKRIFT: Man tager med højre hånds tommel og pegefinger en stor
suppe terrin og en stor suppe ske. Nu henter hver mand sine sprutslatter, alt
i sjatter er velegnet. Alle slatter hældes nu i terrinen og der røres stille
rundt til alt har blandet sig, der kan kommes kakaomælk og andet
blandestof i, til sidst kommes isterninger nænsomt i og der røres sagte
igen. Den skal ikke tilsmages. Nu er groggen færdig og SKAL ”nydes”
samme dag. (dagen efter er der ingen der gider drikke det.) Hvordan den
smager? Ja det kan jeg ved gud aldrig huske, men en ting er sikkert, de 6
første er de værste, de efterfølgende smager bedre og bedre.
Jeg lå fuld påklædt med sko og strømper i min køje. Pludselig var det som
om noget eksploderede i mit hoved. Jeg lå lidt og forsøgte at komme ud af
søvnen da det eksploderede igen. Nu fornemmede jeg der var en eller
anden på mit kammer der stod og slog i mit bord og brølede, jeg tænkte
gør han det igen så!! Han gjorde det igen. Jeg for op greb ham i slipset og

skubbede ham ud af min dør, men den var lukket, så han røg gennem
moskitonettet* i døren og tog ramme, net og hele molevitten med ud. Nu
fik jeg øje på en kasket der lå på min dørk og så hørte jeg overstyrmand
Bøjhus mumle vi skal have krogen op tømrer.

For neden i dørene ser man moskitonettet, hos os var de noget større og her røg overstyrmanden
igennem.

Satans, jeg havde sovet for længe, jeg skulle jo hive det skide anker op så
vi kunne komme ind. Jeg gik ud på dækket og der mødte jeg trikkeren der
listede rundt og holdt sig på hovedet og mumlede aldrig aldrig mer, han
havde også været med til nattens fest.
Nu var jeg helt vågen og skyndte mig ud på bakken hvor de andre inkl.
overstyrmanden stod og ventede på mig. Jeg fik hevet krogen op og vi
sejlede ind. Da vi var færdige med at fortøje og skulle hen agter sagde
overstyrmanden henvendt til de andre, jeg vil gerne give en nytårspils
hende i styrbord sidegang, så vendte han sig mod mig og sagde, det gælder
trods alt også dig tømrer. Der farede lige et par dårlige samvittigheder
gennem mig. Efterfølgende fik han en forklaring og en undskyldning, han
sagde ja tømrer du skal jo selv reparere døren og sagen var glemt. Vi
ankom Cape Town og hvad ser vi, der står et par på kajen og vinker til os.
Det viser sig det er den nye trikker og en pige telegrafist, 22 år gammel, og
Mombasa var hendes første skib, waw. Alle skibets 15 officerer rendte nu
rundt med ”tungen” hængene langt ud af ”bukserne”, de troede de havde
første ret til denne lille søde telegrafist, vi andre nøjedes med at tænke
tanker. Vi havde regnet med vores julepost lå i Cape Town, men det gjorde
den ikke. Vi forlod Capen fuld bunkret op med olie, men også med sprut.
Jeg tror vi havde sejlet et par dage da fyrbøderen Randa en nat kom op på
broen til 2. styrmanden og mig der var rorgænger og spurgte hvor
skipperen var. Han er vel inde hos sig selv og sover, sagde 2. styrmanden.
Randa for forbi os, gennem bestiklukafet, ind til skipperen og purrede ham
ud. Skibet synker skipper men jeg har gjort stb. redningsbåden klar sagde

han. Straks stod skipperen i underhylere og bare tæer på broen, hvad sker
her brølede han. Vi anede jo ikke noget, det hele kørte jo stille og roligt,
ingen problemer. Da Randa fornemmede at han ikke skulle i livbåden gik
han amok, han truede alt og alle og ville på et tidspunkt springe ud over
siden. Skipper tilkaldte udkiggen og fløjtetørnen, så vi var 5 til at holde
ham. Han blev lagt i håndjern og lænket til steam røret på sit kammer.
Randa havde fået delirium. Det viste sig at han havde gjort den forreste
redningsbåd klar til at køre ud over siden, bare ved at løfte en håndtag, selv
presenningen var væk. Skipperen lukkede nu for sprutten for Randa og
sagde at den der evt. gav ham, blev der også lukket for.

D.Ø.K. (Drik Øl Kammerater.)

Slingre ned af Vestergade. Det øverste koøje tv. er mit kammer.

Vi nærmede os Karachi og fik at vide vi skulle ligge på strømmen (for
anker uden kontakt til land) for at vente til der var plads til os. Vi lå i 14
dage og ventede og endelig fik vi ordre om at gå ind. Lodsen kom ombord
og vi begyndte indsejlingen. Lige da vi er tværs af molerne får vi med ca.
6 knobs fart og fuld lastet skib besked på at smide styrbord anker for vi
havde mistet styringen. Jeg lader ankeret falde og stopper ved 3 sjækler (1

sjækkel er 15 meter) ude og bremser så kæden, men den bliver ved med at
løbe ud, jeg bremser så alt det jeg kunne, så bremsen bliver rødglødende.
Overstyrmanden prøver også at bremse den, men trak hans arm af led. Vi
har 5 sjækler ude da kæden springer og maskinen kører fuld kraft bak, vi
stopper uden at der sker yderligere. Da vi så ligger stille siger lodsen til
skipper, nu kan i gå hårdt styrbord og sejle ud og smide bagbords anker og
så sige til når i er klar til at gå ind. Det måtte vi så gøre. Det viser sig det
var den nyt elektriker der var skyld i miseren, han havde ved en fejl taget
strømmen til styremaskinen. Om han var populær? Nej. Vi havde haft 5
uger i søen uden at være i land og vores julepost havde vi selvfølgelig
heller ikke fået, det var bare øv. Der gik 5 dage så havde vi fået vores
anker igen, fået det sat fast og kom ind, denne gang uden problemer.

For uvidende er dette her et patent anker og ca. samme størrelse som vores.

Det var min tur til at gå vagtmand under land og jeg skulle gå til kl. 20.00
før jeg blev afløst. Da jeg havde spist kl. 18.00 gik jeg mig en tur rundt på
skibet for at se efter fortøjningerne og om alt var i orden. Jeg kom forbi
landgangen og der stod vores søde telegrafist og kiggede længselsfuldt ind
over byen. Skal du i land spørge jeg, ja det ville jeg gerne men jeg kender
jo ikke Karachi og jeg tør ikke gå alene, jeg har ingen at følges med sagde
hun. De andre af hendes officers kolleger var jo strøget op for at få dyppet
deres ”snabler”. Hør her jeg bliver afløst kl. 20.00 så tager jeg et hurtigt
bad og får noget andet tøj på, så kan vi gå en tur hvis du har lyst sagde jeg.
Det ville hun meget gerne, det gjorde vi så. Vi havde en dejlig aften hvor
vi var inde og få noget dejligt mad, spadserede en lang tur, var inde og fik
en drinks, jeg fik 2 og gik så ombord igen. På vejen til skibet spurgte jeg
om hun havde lyst til at se hvordan jeg boede og så kunne vi slutte af med
en ting til halsen. Det ville hun gerne men hun ville hellere have en kop te
og det kunne jeg godt lave nede i messen. Vi sad og hyggede os til langt ud
på natten og jo mere vi talte sammen jo mere varm blev jeg. Det gjorde
hun også for næste dag var det jo ude over hele skibet, at gnisten havde
været l æ n g e på mit kammer, det var vagtmanden der havde set os. Vi
spiste jo i hver vores messe, hun i officersmessen og jeg i matrosmessen.

Telegrafist Kirsten. (opdigtet navn)

I officersmessen havde man sagt til hende at officerer og menige ikke
plejede at omgås på den måde. Hun var blevet tosset og havde fortalt at det
var der ingen der skulle blande sig i og hun sagtens kunne passe på sig
selv, skulle det knibe var hun sikker på at jeg ville hjælpe hende. Denne
samtale hørte kokken og gengav den til mig, samtidig med han ønskede
mig tillykke, du har scoret gnisten tror jeg, hun lynede da hun sagde det i
messen fortalte han. Ja jeg havde scoret og vi havde det pragtfuldt resten af
min tid ombord i Mombasa. Slut med vild druk og letlevende damer. I
matrosmessen kom det også til små skærmydsler. Baronen greb jo enhver
lejlighed til at forsøge at vende stemningen imod mig. En dag hvor de
fortalte mig de ikke ville purre mig hos gnisten når jeg skulle på vagt, faldt
Baronen i med at sige at det heller ikke lignede noget at officerer rendte
rundt hende agter hos os under land. Det var nok, jeg kiggede på ham og
lavede et kast med hovedet ud mod 5. lugen da han havde sagt det. Så
holdt han kæft. Når vi var i søen kom gnisten aldrig hen og overnattede
hos mig, det kunne hun ikke for hun havde jo hendes vagt på
radiostationen og den skulle jo passes og under land heller ikke for min
køje var en del smallere en hendes. Fra den øvrige del af besætningen kom
der daglig små syle farende men dem overlevede vi også. Efter Karachi
var der var det Bombay, Colombo, Madras, Calcutta og så gik turen til
Chittagong i Øst Pakistan (Bangladesh) I Madras ville gutterne i land en
aften, Stones kom og spurgte om jeg ville med, jeg sagde nej, nå du må
ikke for gnisten grinede han, selvfølgelig må jeg det men jeg gider ikke.
Uden jeg vidste det gik han op til gnisten og spurgte om jeg måtte komme
med dem i land, det bestemmer han selv forklarede hun. Han vil ikke, han
tror du bliver ked af det, men det er længe siden han har været med os
andre i byen og tro det eller lad være, vi savner hans selskab, vil du så ikke
sige til ham at du syntes han skal gå med. Det gjorde hun, hun sagde, er
det ikke snart på tide du går med de andre, jeg tror de savner dig og der er
mange andre havne vi to kan gå ture og hygge os i. Hun havde jo ret og jeg
sagde ok til at gå med. Efter at havde lagt bunden ombord tog vi i land 2

fyrbødere tog med. Vi fandt en bar der var gang i og gik ind og hvilket
sted. Det viste sig det var en kombineret bar og horekasse. Det opdagede
jeg først ud på de små timer. Jeg sad og lænede mig mod skottet og kunne
tydelig mærke rytmiske bevægelser inde bag skottet, jeg tænkte hvad
fanden sker her. Jeg kravlede op på stolen jeg sad på, for så kunne jeg se
over skottet og ind ved siden af. Og hvad ser jeg—fyrbøderen Palles hvide
røv der hoppede op og ned i en takt der helt var hans egen. Det kunne jeg
jo ikke stå og glo på så jeg ville ned af stolen, ser ned og der får jeg øje på
en kattekilling.

Sød lille mis.

Den fangede jeg og fortalte de andre hvad jeg ville. Dem der var plads til
kravlede nu op på stolene så de også kunne se. Kattekillingen løftede jeg
over og sigtede på Palles hvide røv der stadig hoppede op og ned og slap
killingen lige over den. Palle udstødte et HYL da katten satte kløerne i
hans røvballer, aldrig før har jeg set en der kom så hurtigt af såret. For
satan hvor blev han gal på mig, ja vi talte ikke sammen i flere minutter.
Senere fortalte han at det skete lige inden han fik den store fornøjelse, så
du skylder mig 50 rupi grinede han.

På vej ind til Chittagong kom vi forbi dette vrag. Den var forlist i en orkan hvor hele besætningen
omkom fortalte lodsen. Bemærk at agterskibet er brækket af og står længere ind mod land.

Gnisten som hed Kirsten var en utrolig sød pige og jeg tror jeg var
forelsket, ja det var jeg. Vi gik meget i land, gik lange ture, spiste lokalt
mad, så på seværdigheder, var i zoo, kørte ud til strandene hvor vi badede
og tog solbad og enkelt gang var vi i biografen, det var en skøn tid. Vi
ankom Chittagong omkring den 20.2.1968. Jeg skulle smide ankeret ude i
floden og slække på kæden når vi blev skubbet ind til kajen af 2
bugserbåde, derved kunne vi spare slæberne når vi igen skulle sejle, for så
var det bare at hive på det anker der nu lå midt i floden for at få stævnen
ud, smide trosserne og sejle. Vi skulle afgå onsdag den 27.2.1968 om
eftermiddagen. Vi kortede trosserne op så der kun var 2 for tosser, 2 agter
trosser og 2 spring tilbage. Jeg halede i kæden til vi kunne mærke trækket i
trosserne og stoppede ankerspillet, så lod vi den ene for trosserne og alle
spring og de 2 agter trosser gå. Vi havde nu kun en for trosse inde og
ankeret ude midt i floden. Fortrossen skulle holdes fordi der var stærk
modstrøm og for at strømmen ikke skulle tage skibet inden vi fik styrefart
og svajede for hurtigt rundt. Jeg hev igen på spillet og skulle så slække
med på for trossen men den ville ikke skranse (slække) med.

Gadeparti fra Chittagong.

Jeg opdagede nu at en af roeklapperne havde sat 2 tørner neden under
stopper øjet og det er noget man ALDRIG må. Jeg tog en halvtørn af, det
hjalp ikke, så en til, jeg forsøgte at sparke på den, somme tider hjælper det,
men ikke her. Nu havde strømmen rigtig fået fat i skibet og der var nu så
meget træk på for trossen at den ikke var tykkere en mit

Det er ikke vores ankerspil men det var ved sådan et jeg fik smadret mine knæ.

håndled, så sprang den med et brag og jeg blev ramt tværs over mine knæ.
Jeg fik en flyvetur på ca. 6 meter og landede i kvejlet (resten af trossen)
der rovsede ud af klysset, havde jeg fået en kinke om benene havde jeg
helt sikkert mistet en eller måske dem bække 2, men en af roeklapperne
var hurtig og fik mig hevet væk. Det gjorde forbandet ondt og jeg kunne
ikke rette mit højre ben ud. Overstyrmanden som var der bad over
samtaleanlægget 3. styrmanden som var på broen, sammen med skipper
om at hente noget morfin og gav mig et skud.

Den Bengalske havbugt, så er der sgu lang vej hjem for en på 23 år.

Hvordan de fik Mombasa til kaj igen aner jeg ikke, men det gjorde de og
jeg blev båret hen til 4. lugen på en båre og af vores kran løftet i land til en
ventende ”ambulance”. Vores landgang blev sat og Stones og Smiley
havde pakket en køjesæk med noget af mit tøj, 3 kartonner smøger og 3
flasker whisky, som de på en eller anden måde havde fået fat i. Til sidst
kom overstyrmanden og skipper, gav mig mine papirer og et

telefonnummer til agenten og sagde pænt farvel. Det var sidste gang jeg så
M/S Mombasa og desværre også Kirsten. Vi skrev sammen et stykke tid,
men så stoppede det eventyr. Jeg blev kørt hen på et hospital USA havde
foræret Øst Pakistan, det var 4 år gammelt. Jeg kom ind i en gang der flød
med alt muligt lort og det stank fælt. Så kom jeg ind hvor der var en masse
Pakistanere og dem der kørte mig måtte tale med store bogstaver før de
gad flytte sig så vi kunne komme frem. Endelig kom jeg ind til en læge,
han fortalte i hvert fald han var læge, han var også beskidt.

Oversigtskort over indsejling til floden Karnaphuli River.

Han stillede mig en masse spørgsmål, da han var færdig med det blev jeg
kørt ind på en stue hvor der lå 10 til 12 personer og var der beskidt før, var
det dobbelt beskidt og jeg besluttede her ville jeg ikke være. Da der var
gået ca. 2 timer kom der en gut i pænt tøj og spurgte om jeg hed Poulsen,
ja sagde jeg. Han præsenterede sig og sagde han var agent for det Danske
rederi ØK. Jeg var glad for at se ham og fortalte ham at han godt kunne
køre mig væk fra hospitalet, her vil jeg ikke være. Vi har ikke andre
forsøgte han sig med og jeg fortalte så at så måtte han sende mig hjem med
det samme. Han tænkte sig lidt om og så sagde han, jeg komme tilbage
inden en time og væk var han. Jeg tror der gik knapt 2 timer så kom han,
han fortalte at han havde talt med et lille hospital og der skulle jeg hen.

Fint tænkte jeg det kan ikke blive værre en det jeg var kommet på. Jeg blev
så kørt af sted igen og kom til en stor villa med en stor have til og der gik
en mand og ordnede bedene. Han kom hen til bilen og nu blev jeg båret
ind. Her kom der en læge, han fortalte at han var Englænder og var ansat
af et olieselskab til at hjælpe mandskaberne på oliefelterne i området og
jeg var den eneste patient lige
pt. Jeg må indrømme jeg var en smule skeptisk, men jeg skulle snart
opdage det var helt ok.

Jeg fik en af de 2 sygeplejersker til at tage dette foto af det Engelske hospital. Det var hun faktisk
ret god til.

Huset var en stor gammel velholdt Engelsk ville, der var 4 stuer med
plads til 4 senge i hver. Besætningen bestod af en læge 2 Pakistanske
sygeplejersker en Pakistansk kok og en havemand, i alt 5 personer, men
der var rent og pænt. Jeg blev lagt ind på en af stuerne og alle kom og
hilste på. Lægen begyndte så og spørge om en hel masse lægelige
spørgsmål og da han var færdig med det blev jeg undersøgt. Han fortalte at
de ikke kunne røntgenfotografere, det skulle jeg have gjort på det hospital
jeg kom fra, for det er det eneste sted de kan gøre det forklarede han. For
mig var det også ok bare jeg ikke skulle blive der. Næste dag blev jeg kørt
til røntgen og kom tilbage med det samme. Efter lægen havde studeret
billederne længe kom han ind på stuen og fortalte han kunne se brud på
begge knæskaller men inde i knæene kunne han ikke se. Mit højre ben lå

stadig i 90 grader og det var umuligt for mig at rette det ud. Lægen
fortalte, han næste dag ville bedøve mig og så ville han forsøge at rette det
ud. Næste dag gik han så i gang og jeg var sgu en lille smule nervøs. Det
havde han åbenbart fornemmet, for han kaldte på den sødeste af
sygeplejerskerne og hun holdt mig i hånden og strøg mig på kinderne indtil
bedøvelsen begyndte at virke. Hvor lang tid det tog aner jeg ikke men hun
stod der også da jeg kom til mig selv. Da jeg vågnede var mit ben rettet
helt ud og højre ben lagt i gips fra skridtet og ned til hælen, men havde jeg
ikke haft undt i det før, havde jeg det nu, for satan hvor gjorde det ondt.
Lægen kom med det same og gav mig et skud morfin og så lå jeg bare og
glanede, da det efter et stykke tid begyndte at gøre ondt igen fik jeg en
omgang morfin til. Sådan gik der ca. en lille uges tid og en dag kom lægen
og sagde at nu ville han trappe mig ned og jeg skulle over på piller, det gik
også fint. Da jeg havde været der i et par dage spurgte en af sygeplejerske
om jeg ville låne hendes transistorradio, det ville jeg jo gerne, men jeg
måtte love at passe godt på den. En dag lægen så radioen spurgte han om
jeg havde lånt den, ja sagde jeg, du er nok kommet i kridthuset hos hende
for hun er meget øm over den radio. Så en dag fik jeg en medpatient, han
var Tysker og fra Kiel. Vi talte meget sammen, i øvrigt var han også
sygeafmønstret. Pudsigt nok kendte han godt Hans Müller jeg havde sejlet
sammen med på Carl Fridolf. Hans var fra en lille by der hed Möln der lå
ikke langt fra Kiel. På et tidspunkt forsøgte Tyskeren og jeg at drikke en af
de 3 flasker whisky jeg havde med fra Mombasa. Det lykkedes næsten
men det fik jeg igen ondt i benet af og så fik Tyskeren resten, de andre 2
fik lægen og den søde sygeplejerske. En dag kom der en ny patient, han
var også sømand og Porturikaner. Han kom fra en Yankee damper,
(Amerikaner) den var sejlet med hans papirer. To dage efter han var
kommet var han rask. Han kunne ikke komme af med afføringen. Dagens
højdepunkt var maden og lige som vi en middag havde fået serveret den,
lød der flere høje drøn fra hans køje* og så lød der et ååååhhhh så stank
det af lort, vi var helt færdige med at spise, og han var rask. På grund af
hans manglende papirer måtte han ikke forlade hospitalets grund og da jeg
rejste hjem gik han stadig og hjalp havemanden, jeg tror han går derude
endnu. Jeg skulle snart hjem og derfor fik lægen tilkaldt en carpender
(tømre/snedker) han skulle tage mål til et par krykker. Dagen efter kom
han med krykkerne for at se om de passede mig, det gjorde de. De var
lavet af bambusstokke der var flækket et stykke ned så han kunne montere
rundingerne til armhulerne. De var polstrede og overtrukket med læder der
sirligt var sømmet på, til sidst var de blevet lakeret. De var sgu flotte og

anvendelige. Om eftermiddagen 2 dagen før jeg skulle flyve hjem bankede
det på døren og en dame kom ind, goddag jeg er Dansker sagde hun, det
kan jeg høre, ja jeg havde hørt i klubben der lå en Dansker her og så ville
jeg da lige sige goddag fortalte hun. Vi fik rigtig talt sammen, hun fortalte
hun var gift med en Englænder
der arbejdede for et olieselskab og hun var fra Skanderborg, jeg var fra
Horsens, set i betragtning af distancen var vi jo næsten naboer. Hun
spurgte så om jeg havde lyst til at komme og besøge dem dagen efter. Det
ville jeg gerne men måtte lige spørge lægen først men han sagde nej, han
ville ikke tage ansvaret for som han sagde, falder du og der sker noget med
gipsen og benet er det mig der hænger på den. Det kunne jeg jo godt
forstå. Er der så ikke noget jeg kan gøre for dig i stedet for spurgte hun, det
var der jo ikke. Drikker du øl, ja det gør jeg, så kommer jeg med nogen til
dig. Hun sagde farvel og et par timer efter kom hun med 4 ltr. Tiger beer
de havde købt under et besøg i Burma. Hun var en sød og sjov dame,
hende glemmer jeg aldrig. Øllet delte Tyskeren og jeg, Porturikaneren drak
ikke øl, de smagte dejligt og min ven Tyskeren og jeg fik en lille bem
bemmerlem på, lige sådan en til husbehov. Dagen før jeg skulle flyve kom
agenten, jeg sagde til ham at han måtte skaffe nogle penge, for jeg var helt
flad også smøgerne var ved at slippe op. Det kunne han ikke for valuta
måtte ikke udføres af landet forklarede han, det vil jeg skide på, kommer
du ikke med penge før jeg tager af sted bliver jeg her til jeg får nogle
forklarede jeg. Dagen efter kom han og hentede mig, han var sent på den
og det kunne kun gå for langsomt. Jeg havde sagt farvel og tak for god
behandling til dem alle, specielt til den søde sygeplejerske der ved samme
lejlighed fik sin radio igen og jeg nåede lige at vinke til Porturikaneren der
gik og slog græs. Nu susede vi til lufthavnen og kom hen til flyet, jeg
sagde har du de penge til mig eller skal jeg blive her, han hev så nogle
rejsecheck frem og gav mig, jeg så der stod 100 dollar på og gik op i flyet.

Flyet var en gammel spand, 2 motorer propel fly til 12 passagerer og træsæder,

flyet var malet over, for man kunne se der havde stået Boac, Indian
Airways, Pakistan Airways og nu East Pakistan Airways. Vi skulle flyve til
Dacca hvor jeg skulle skifte for at flyve over Indien til Karachi og derfra
direkte hjem med SAS, det stod der i de papirer jeg havde fået af agenten.
Vi fløj. Piloten havde 2 drenge med, jeg tror det var hans egne for de sad
og pillede ved alle knapperne, jeg kom til at tænke på dengang vi mistede
strømmen på vores styremaskine i indsejlingen til Karachi, dengang var
det vores trikke der pillede og da var det nær gået galt. Pludselig lød det
som om lortet gik i stå og vi tabte højde. Jeg så ned og der nede var der
kun jungle at se, men så kunne jeg høre at piloten gassede op, nå tænkte
jeg drengene har sluppet knappen. Men vi skulle lande, og nu så jeg et
stykke græs som piloten landede på. Sikkert nede rullede vi
hen til en tank med en vrikkepumpe på, piloten hoppede ud og fik tanket
op. Flyet kom i luften igen og efter et stykke tid landede vi sikkert i
Daccas lufthavn, py ha.
Det var et fly af denne type, noget gammelt lort. Her var der 2 timers
ventetid før jeg igen skulle flyve. Jeg forsøgte at finde en bank hvor jeg
kunne få vekslet, men jeg fandt ingen banker. Jeg fandt mit fly til Karachi
og gik ombord. I guder der var fuldt hus, ja mere end det der var overlæs.
Nogle af passagererne havde høns i bure med, andre slæbte på bananklaser
og andet godt. Jeg er sikker på piloterne lige akkurat fik flyet klar af
trætoppene da vi lettede, men vi nåede Karachi og landede sikkert. I
lufthavnen gik jeg hen til skranken for at forhøre mig om maskinen til
København, den er da fløjet for en time siden fortalte de mig. Nu var jeg
gal, jeg viste hende min billet og hun kunne godt se der var noget galt, hun
fortalte om 24 timer gik der en maskine til Zürich og der kunne jeg komme
med et SAS fly hjem. Den var jeg jo tvungen til at tage, men hvad så med
overnatning, det er ikke mig der har lavet fejlen, nej det er korrekt, vi
sørger for du får et hotel og vi betaler. Jeg fik en taxa og kørte nok en halv
time før vi var ved hotellet. Jeg gik ind og fik mit værelse og spurgte så om
de kunne veksle nogle rejsechecks for mig. Det kunne de ikke men lige
over gaden ligger der en bank. Jeg gik over og spurgte om de ville veksle,
hun kiggede på checkene og sagde nej det kan
vi ikke for her på bagsiden står der, kan kun veksles i Danmark. Det havde
jeg jo ikke set og blev klar over at agenten havde taget røven på mig, det
var derfor at alt skulle gå så stærkt i Chittagong. Bonderøv, nu var jeg
rigtig på røven. At stå i Karachi med smadrede knæ, uden penge og
smøger, så er man sgu lost. Jeg fik en forfærdelig lyst til at drikke mig
stjerne stiv og sove fra det hele, men for hvad. Jeg humpede over til

hotellet igen og forklarede dem min situation. Tænke tænke, så sagde den
ene af portiererne hvad med den Danske Ambassade, for fanden da, ja
selvfølgelig, det havde jeg slet ikke tænkt på. De fandt telefon nummeret
og jeg ringede. En flink fyr sagde Hallo, jeg sagde hvem jeg var og så
sagde han ja men så goddag. Jeg forklarede ham problemet og spurgte om
han kunne veksle de famøse checks, det kunne han ikke når der stod at de
kun kunne veksles i Danmark. Hvor meget skal du bruge, er det ikke ret
meget kommer du ikke til at betale dem tilbage. Hvor meget er for meget
tænkte jeg. Jeg fortalte at jeg kun havde et par skjorter og Cowboybukser
og jeg kom jo fra 38 graders varme til minusgrader når jeg kom hjem og
var derfor nød til at købe noget tøj. Det kunne han godt se og sagde, så jeg
sørger for 50. pund og smøger er det ok, jeg skyndte at sige ja. Der gik en
times tid så kom der et bud fra Ambassaden med pengene og 5 pakker
Phillip Morris, med venlig hilsen fra den Danske Ambassade. Jeg har
aldrig fået en opkrævning. Nu havde jeg penge på lommen og nerverne var
faldet til ro, jeg spiste på hotellet og sad og tænkte på hvordan jeg skulle få
tiden at gå til næste morgen. Jeg skulle købe noget varmt tøj, jeg forsøgte
flere steder, men til sidst opgav jeg for det er ikke muligt at købe vintertøj
et sted hvor der er 30 til 40 graders varme. Jeg ville blive afhentet kl. 8.00
næste morgen så derfor fik jeg kun et par enkelte drinks på et par bare i
nærheden af hotellet. Næste morgen kl. 8.00 blev jeg afhentet af en lille
bus fra lufthavnen, da jeg kom ind i bussen sad der en fyr, good morning
sagde jeg. Hvad er der sket med dig spurgte han, han fik historien og så var
vi i lufthavnen, efterhånden var historien jo blevet ret lang. Vi fandt flyet,
det var et Swiss air fly og jeg skal lige love for der var service. For det
første var de klar over at jeg havde besvær ved at komme rundt, så jeg fik
3 sæder jeg kunne brede mig på. De kom med puder og tæpper, aviser og
blade og små souvenirs fra Swiss Air. De troede også at ham jeg var
kommet sammen med var en jeg kendte, for han fik pladsen over for mig
på den anden side af midtergangen.

Caravellen fra Swissair. På vej hjem.

Vi genoptog samtalen på Engelsk, men på et tidspunkt spurgte han hvor
jeg var fra, jeg er Dansker, nå ok, jeg er Svensker fortsatte han. Kan du li

whisky, ja hvem kan ikke det svarede jeg. Han bestilte 2 med top og det
blev han ved med et stykke tid. Nu må det være min tur til at gi, nej jeg
giver for du er handikappet grinede han og så fortsatte han med det. Han
fortalte at han var ansat i et Svensk krydderi firma og havde været i Østen
for at købe krydderier. Han gav mange whiskyer og vi havde det ret sjovt.
Det var så sjovt at han begyndte at tale Dansk og jeg Svensk, om vi derved
bedre forstod hinanden husker jeg ikke. Så hørte jeg der blev sagt noget i
flyets højtalere, men hvad det var hæftede jeg mig ikke ved. Vi landede
men ingen skulle åbenbart af og efter et stykke tid rullede flyet ud til start
og landingsbanen igen og nu så jeg et skilt der stod Zürich på, satans, jeg
skulle havde været af her. Det var for sent og i stedet for at ærgre sig
glædede jeg mig over det snart ikke kunne gå galt mere. Vi landede i Basel
og jeg fik sagt farvel til den whisky drikkende Svensker og humpede ind
til skranken og forelå problemet. Hun kiggede på mig og krykkerne og
sagde så bliv her jeg kommer tilbage. Få minutter efter kom hun susende
med en kørestol og en gut rullede mig ud af lufthavnen og fik mig ind i en
bil og så susede han ud af en startbane, samtidig med han talte i sin radio.
Ude for enden af startbanen holdt der et lille fly der var ved at varme op,
jeg blev kørt helt hen til flyet og en dør i flyet blev åbnet samtidig med en
trappe kom ud. Jeg blev hjulpet op i flyet og blev så fløjet tilbage til Zürich
U/B, det var service. I Zürich nåede jeg SAS maskinen til København og
landede i 4 graders frost sidst på eftermiddagen. Jeg blev hjulpet ned fra
maskinen og der holdt en ambulance, jeg tænkte om der var nogen af de
andre passagerer der var blevet syge, men det var der ikke den var til mig.
Så fik jeg øje på min mor og far, min onkel og tante og en gut jeg ikke
kendte. Jeg fik først en ordentlig krammer af min mor og far, så min tante
og onkel og så kom ham gutten jeg ikke kendte og
sagde goddag og velkommen hjem, jeg er rederi læge og skal undersøge
dig. Vi kører ind til lufthavnsbygningen, der er der et værelse hvor jeg kan
undersøge dig. Vi kørte og lidt efter var jeg i ”forhør”. Han stillede en
masse spørgsmål og så på mine ben. Ja ja min ven du har været heldig, det
du har været ude for kan man dø af, ellers plejer det at koste et ben eller 2,
men dig skal vi nok få på højkant igen. Nu bliver du fløjet til Billund og
afhentet af Falck og kørt på Horsens Sygehus. Audiensen var forbi, han
sagde farvel og god bedring. Jeg nåede lige at få en kort samtale med min
familie før jeg igen blev afhentet og sat på flyet til Billund. I Billund blev
jeg afhentet af en ambulance der kørte mig til Horsens Sygehus, jeg var
”næsten” hjemme. Jeg var hjemme fra hospitalet den. 22. marts 1968 og
efter ca. 3 ugers genoptræning var jeg klar til en ny udmønstring.

Sådan så Horsens Sygehus ud dengang. Fotograferet fra Strandvejen.
At rejse i 2 døgn med to smadrede knæ og på krykker er hård kost selv for
en på 23 år, så det varede ikke længe før jeg lå i en seng og sov. Om
morgenen da jeg vågnede var der DANSK morgenmad på ”sengen” skønt
skønt, det havde jeg jo ikke fået i lang tid, jeg åd og åd ind til en
sygehjælper spurgte, hvad gør du af det. Om formiddagen kom lægerne og
noget af det første de gjorde var at klippe gipsen af, det var dejligt for det
kløede af helvede til. Ude i Chittagong fik jeg havemanden til at finde
kviste jeg kunne stoppe ned under gipsen og klø med. Efter lægerne havde
fjernet gipsen blev jeg røntgenfotograferet og nu viste det sig at mit højre
knæskal var flækket i 4 stykker og det venstre var flækket tværs over, de
kunne også fortælle at den yderste menisk også havde fået et skrub, men
var næsten helet helt op og derfor ville de i første omgang ikke gøre noget
ved det. Det indvendige i knæene havde ikke taget skade. Så fik jeg igen
gips på højre benet, denne gang kom lægerne dog gazebind på først for at
undgå at gipsen hang i hårene, det havde de ikke gjort ude i Østen. Venstre
knæskal var helingen godt i gang så der fik jeg ”kun” en forbinding på. Jeg
tror der gik 10 til 14 dage før jeg blev udskrevet og kom hjem til mine
forældre og lillebror. I den tid jeg lå på Horsens Sygehus var der flere
sjove oplevelser. En af dem var da en af sygeplejerskerne fik øje på mine
hjemmelavede krykker, sådan nogen havde hun aldrig set, hvis nu jeg
kommer med et helt nyt par må jeg så ikke godt få dem spurgte hun. Hun

var en af de søde så hun fik dem mod jeg fik et knus, jeg fik knuset og hun
krykkerne. En anden gang kom en sygeplejerske som jeg ikke havde set
før ind på stuen, da hun ser mig siger hun, gud hvor er du brun, så brun vil
jeg gerne være, hvordan bliver man det spurgte hun. I forhold til de
vinterblege Danskere var jeg ”sort”. Jo ser du, du mønstre en damper der
sejler ud på Østen, så sejler du lidt rundt der og så er du brun. Jeg fik
besøg næsten hver dag af familien og mine gamle venner og det var jo rart.
En af vennerne, Jørgen Kær kom en dag med en pose øl ”uopfordret” den
delte købmanden, Jørgen og jeg. Efterfølgende kom Jørgen tit med en pose
og da ingen sagde noget til det, blev poserne større og større. Flere af
sygeplejerskerne vidste godt hvad der foregik på stuen, men de sagde
ingen ting og de 2 andre medpatienter var ligeglade, de hyggede sig også.
Men en dag opdagede oversygeplejersken det og så var det slut. Hun
opdagede det ved at Jørgen kom med 2 poser i en brandert. Han fik besked
på at lade være eller ikke komme mere. På den stue jeg lå på var vi 4 mand
og ikke nogen af os var ”rigtig” syge, jeg husker ikke de 2 af dem, men
den 3. var købmanden fra Endelave, han lå der for at få høvlet åreknuder
og han var skide nervøs for operationen. Den dag det skulle foregå kom de
og gjorde ham klar, dvs. han blev vasket og strøget, fik hvid hue og
strømper på og lå så og ventede på at blive kørt til operationsstuen. Nu
kørte vi sengene hen til ham og sagde andægtigt farvel. Hæ hæ, man kunne
se han rystede af skræk. Da skeletsnedkerne var færdig med at skære i ham
blev han kørt op på stuen. Han var ved bevidsthed men ikke helt vågen og
han havde en slange i næsen. Da han vågnede lidt mere, spurgte han mig
hvad det var han havde i næsen, det er en slange svarede jeg. Hvad er den
til, ja det ved jeg ikke svarede jeg. Så trak han slangen ud og sagde sådan
noget ville han ikke ligge med. Han
overlevede. Jeg blev udskrevet og hoppede så rundt i ca. 2 måneder, fik
fjernet gipsen og så begyndte genoptræningen. Jeg kunne ikke bøje højre
ben helt tilbage, kun ca. 90 grader. Da jeg blev udskrevet var det jo muligt
for mig at komme omkring og så besøgte jeg vores ”stam værtshus,”
Stensballe kro. Her var der lige startet en ny servitrice som hed Inger, en
rigtig sød pige. Hun havde taget jobbet for at tjene lidt ekstra i
weekenderne. På hverdage læste hun til lærer på Elbæk Fri Lærerskole.

Billedet er fra 1930, men Stensballe Kro var stadig den samme. Øgenavnet var Krokodillen.

Jørgen var varm på hende, men jeg kunne godt fornemme hun ikke havde
de samme følelser for ham og da jeg også syntes hun var en sød og dejlig
pige, begyndte jeg godmodigt at drille Jørgen og måske derfor blev jeg
selv mere lun på hende. Hvordan der startede, kan jeg ikke huske, men jeg
tror det var engang jeg havde inviteret hende med i byen. Jeg syntes der
gik evigheder før jeg fik lov at besøge hende på hendes værelse på skolen.
På et senere tidspunkt skete det jeg overnattede hos hende. Det måtte
skolen jo ikke vide så jeg listede ned af trappen før skolen vågnede. Min
bil, ja jeg havde købt bil, en ”Hitler slæde”, den holdt parkeret ude ved
vejen så man på skolen ikke kunne høre den blev startet. En tidlig morgen
da jeg listede ned af trappen gled jeg på et af de nederste trin og landede
neden for trappen med et ordentligt brag. Jeg landede på mit dårlige ben
som ved faldet blev bøjet helt bagover. Det gav et knald i knæet og jeg
tænkte nu var det galt igen, men nej og siden kunne jeg bøje det helt, det
gjorde ikke engang ondt. Ved det brag vågnede skolen og jeg måtte
forklare hvor jeg kom fra. Jeg måtte alligevel have gjort et godt indtryk,
for efterfølgende havde vi ikke problemer med overnatningen, som også
blev tiere og tiere Vi lærte hinanden rigtig godt at kende og jeg var nu
blevet dybt dybt forelsket, det var gengældt, for da jeg friede til Inger
sagde hun ja. Nu var det slut med langfart og– hvad skulle jeg så? Jeg

havde ikke set noget til mit tøj og grej fra Mombasa. Jeg ringede til ØK og
spurgte dem om de vidste noget om det og fortalte jeg skulle bruge det.
Det aner jeg ikke men jeg skal forsøge at finde ud af det og så kontakter
jeg dig sagde han. Det gik ikke mange dage før der kom et brev fra ØK og
i brevet beklagede de at der var sket en fejl, men det var ombord på et
andet af rederiets skib og på vej hjem. Vi vedlægger en check kr. 2.500,00
for din ulejlighed og håber du igen tager et af rederiets skibe. Med venlig
hilsen. Der gik ca. en måned så kom mit kluns.

Bjarne Skov Poulsen. Korsør d. 10 november 2019.

Copyright.

M/F Helsingborg. Engang i midten af 1968.
Efter sygeafmønstringen i Chittagong fra ØK,s Mombasa og
udskrivningen fra Horsens sygehus, var jeg igen fit for fight. Jeg havde
jo fundet en dejlig sød pige, lige efter min udskrivning fra Horsens
sygehus (Se Mombasa 2. rejse.) og vi var enige om at gifte os, så
derfor ville jeg stoppe med at sejle langfart. Det var min mor også
glad for, for vi havde mistet en onkel den 23.12.1954, da S/S Gerda
Toft forliste i en orkan, ca. 45 sømil fra Kielerkanalen, hvor de var
på vej til. Dette forlis kostede hele besætningen på 31 mand livet og
kun 3 blev efterfølgende fundet. Derfor var hun også ivrig for at jeg
skulle søge ind til DSB (den evige hvile). Det var faktisk hendes ide.
Jeg sendte DSB et ansøgning og kort tid efter fik jeg brev om at møde i
Helsingør og gå ombord i M/F Helsingborg som ”matrosaspirant”.

M/F Helsingborg.

Skibsføre Kærsgård ”kaptajn” Det må pine ham der kun er 3 striber på hans uniform. (Klip fra en
film og derfor er det desværre uskarpt.)

Hvornår jeg tog til Helsingør kan jeg ikke huske, jeg mener det var
omkring september – oktober 1968. Hvorfor ikke en eksagt dato, er fordi i
DSB blev vi ikke mønstret og derfor kan jeg ikke få oplysningerne fra min
søfartsbog.
Jeg havde i forvejen søgt efter et værelse med køkken og bad, men jeg
kunne kun finde et værelse, hvor jeg skulle dele bad og toilet med 3 andre.
Nå pyt tænkte jeg, Inger var jo snart færdig på lærerskolen og så skulle vi
finde på noget andet.
Den første dag ombord på M/F Helsingborg traf jeg bl.a. Lars, han var
også startet som matrosaspirant i ”Etaten” og ham og mig havde fået
Helsingborg som fast skib og skulle afløse i M/F Helsingør, når der var
behov for det. Vores skipper hed Kærsgård, han skulle havde været jæger,
for han var enormt god til at jagte, specielt Lars og mig, vi var lette ofre
må han havde ment. Der var ikke det han jagtede os, det var måden han
gjorde det på, intet kunne vi gøre godt nok og selv de mindste bagateller
blev påtalt. Når vi mødte ind efter fridage startede vagten altid med
dagvagt i 12 timer, derefter mødte vi næste dags aften og sejlede 12 timer
nat, derefter var det hvil og dagen efter fri og så startede det forfra igen.
Lige før nattevagten på de 12 timer var ovre, var der altid et eller andet
Kærsgård fandt på vi skulle lave. Om natten var det kun Lars og jeg der
skulle gå udkig og det var i alt slags vejr, vi var ikke ”uddannet” til at styre
det lille badekar, nej de havde tjenestemands matroser der ikke lavede
andet og de sad jo godt og varmt inde i styrehuset og intet andet. Lars og
jeg lastede og lossede og gik udkig. På overfarten var det første gang jeg
stiftede bekendtskab med begrebet ”overmatros”. En af de 2 vi havde, blev
”udnævnt”,. En 2 – 3 måneder efter jeg var startet. Før udnævnelsen stod
der matros Hans Larsen på hans hoveddør, dagen efter den famøse
udnævnelse stod der Hr. Overmatros, ja det var lige før vi skulle sige de til
ham.
Jeg mener jeg holdt Kærsgård ud godt et halvt år. Det der slog hovedet på
sømmet var 3 episoder med 14 dages mellemrum. Den ene var en dag jeg
sad og spiste i messen, da skipperen ringede og ville have jeg skulle feje
stb. sidegang, NU, sagde han, da jeg sagde jeg spiste. Jeg gik op og fejede,
satte mig igen i messen for at spise færdig. Telefonen ringede og det var
Kærsgård igen, her de fejet sidegangen spurgte han, hvortil jeg svarede ja,
så væd så venlig at komme op i sidegangen nu. Jeg gik op i gangen og der
stod han ”stor og mægtig”, har de fejet her, ja det har jeg sagde jeg igen,
hvad er så det der ligger der og pegede på en tændstik der lå på dækket,
kan de få den samlet op. Jeg kiggede på ham og sagde hr. Kærsgård, jeg

tror ikke jeg kan løfte den, kan de ikke tage fat i den den anden ende, jeg
tror ikke jeg kan løfte den. Han flejnede helt ud, sagde en hel masse og
forsvandt op i styrehuset. Vi skulle også stå ved landgangen ved ank.
Afgang og en aften opdagede jeg en passager der stod ude for og pissede
på dækket. Jeg råbte han an og fik fat i ham og gav ham vores spuleslange,
så han selv kunne gøre rent. Han stillede så en indkøbspose fra sig og
glemte den da han var færdig med spuleriet. Han hentede den ikke og så
tog jeg den. Der var vel en 8-10 pils i og dem delte vi i messen. Da han
skulle i land i Gøteborg stod jeg ved gangvejen. Da han så mig ville han
havde sin pose. Jeg fortalte ham jeg havde taget fordi han havde pisset på
dækket og det var os der skulle havde fingrene ned i ringene på dækket når
vi satte togene fast. Da han ikke kunne få posen, trak han en kniv og stak
ud efter mig. Jeg klappede til ham og smed ham ned på kajen og så kom
det svenske politi og ordnede resten. Det hørte skipper Kærsgård var tosset
fordi jeg havde klasket ham en på låget. Jeg fik en skideballe med besked
på at det gjorde man ikke hvis man ville ind i etaten. Næste gang den var
gal var vi lige sejlet fra Helsingør, han var på vej ind af en dør på
hoveddækket og det var vigtigt jeg lige fik talt med ham. Hej Kærsgård
råbte jeg, han vendte sig mod mig, er de ikke klar over hvordan man
tiltaler sin Kaptajn sagde han temmelig højt og gloede ondt på mig, – jo
svarede jeg, næste gang jeg tiltaler dem bliver det hr. skibsfører Kærsgård
og gik. Det er kun i Søværnet man uddanner kaptajner og de får ikke lov at
sejle i handelsskibe eller små færger som vores med deres uddannelse,
ergo, han var kun et simpelt fjols af en skibsfører. Jeg gik godt og vel
rasende ned i messen. Det var jo at jogge på folk det fjolset praktiserede.
Jeg havde lige sat mig, da telefonen ringede, det var ham. Vil de
øjeblikkelig komme op til mig brølede han i røret.
Jeg gik op til idioten og blev overfuset, på et tidspunkt sagde han ”og de
vil ansættes i Etaten, det kommer de ikke med deres opførsel brølede han.
Da han, for at trække vejret gjorde et ophold i hans udgydelser, sagde jeg
er de færdig Hr. skibsfører Kærsgård og inden han kunne svare fortsatte
jeg. Når vi kommer til Helsingør får de et problem, hvad mener de med det
brølede han. Stille og roligt fortalte jeg ham, han kom til at mangle en
mand, hvad mener de med det, jo jeg går i land når vi kommer til
Helsingør, jeg gider ikke sejle sammen med et fjols som dem, det kan de
ikke brølede han, så gik jeg.
Da vi ca. 20 minutter senere kom ind til Helsingør gik jeg. Færgen måtte
ikke sejle uden fuld besætning og da vi kun lå inde i en halv time fik han
det lovede problem.

Inger havde søgt nogle lærerstillinger og havde valget, enten Herning eller
Korsør og da Korsør var en færge by hvor jeg kunne finde arbejde, tog hun
først til Korsør for at se Helms Skole og tale med forstander Mogens Haar.
Hun fik jobbet og vi flyttede til Korsør.
Jeg havde talt med Niels Hansen, Sømændenes Forbund og han havde sagt
der var nok at lave i Korsør, for både færgefarten Korsør – Lohals, DSB og
i Kalundborg, Juelsminde – Kalundborg og Kalundborg – Samsø
overfarten og hvis jeg gad også Mols Linjen på Odden, brugte folk fra
Korsør afdeling, så han så ingen problemer ved vi flyttede til Korsør.
Vi flyttede til Korsør i 1969, og jeg startede i DSB og min første færge var
gamle M/F Korsør.
Så en dag hørte jeg i avisen, at min gamle skipper fra min sidste rejse
ombord på Mombasa var røget i luften med sit skib M/S Poona i Göteborg
havn.

Skibsføre Hjalte Helge Hjaltason

M/S Poona i Århus. (Billedet fra snesejler.dk)

Ved branden omkom Poona,s overstyrmand Ole Kragh Hansen.

Ligeledes omkom 3 svenske havnearbejdere. Jeg husker Poona brændte i
mere en 4 døgn, inden det lykkedes at få bugt med ilden.
Her kommer nogle uhyggelige billeder.

Det før så flotte og stolte skib, M/S Poona. ØK. (Billedet fra snesejler.dk)

Brand i 1. 2. og 3. lasten. (Billedet fra snesejler.dk)

Ilden har bredt sig til midtskibsbygningen. (Billedet fra snesejler.dk)

Midtskibsbygningen. (Billedet fra snesejler.dk)

Udbrændt og næsten sunket. (Billedet fra snesejler.dk)

Et trøstesløst syn. . (Billedet fra snesejler.dk)

Bemærk dækkets hældning. Fordækket med 1. 2. og 3. lasten. (Billedet fra snesejler.dk)

Broen raseret til ukendelighed. Fotoet er taget mod stb. side. .(Billedet fra snesejler.dk)

Poona flager stadig.(Billedet fra snesejler.dk)

1971: Solgt til Sten A. Olsen, Gøteborg for ophugning.

Avisartikel.

I dag ved vi mere om fragt af farligt gods en man åbenbart gjorde i 1971.

Jeg mødte Hjaltason første gang i Genova i 1967. Vi var homeward-going.
Han kom ind i Mombasa,s fyrbødermesse, hvor vi sad og trak et par stifter.
Vi troede han var en af datidens vin bumser, der når de var sultne og
tørstige kom ombord i skibene. Vi delte et par øl med ham og på et
tidspunkt kom spørgsmål om hvem han var og hvor han kom fra. Han
fortalte han var overstyrmand og kom fra Poona, der lige var kommet ind
og lå agten for os. At han kom fra Poona kunne godt passe, men at han var
overstyrmand troede vi ikke på men uanset virkede han som en fin fyr.
Efter en dok tur i Nakskov, fik vi ham som skipper rejse efter. Jeg kan også
forsikre om vi fik øjne så store som tekopper.
Hjaltason var en dygtig sømand og en god skipper, væligt af alle ombord.

Fhv. skibsføre Hjalte Helge Hjaltason.

Nekrolog. (ØK Bladet.)
Æret været skibsføre Hjalte Hjaltason,s minde.
Bjarne Skov Poulsen. Den 15. oktober, 2019.
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Efter M/F Helsingborg flyttede vi til Korsør i 1969.
Jeg meldte mig til på Sømændenes Forbunds Korsør afdeling hos Niels
Hansen ”spyt Niels” og gik på understøttelse til der kom noget at lave.
Ikke mange dage efter fik jeg job ved DSB overfarten og startede i den
gamle færge M/F Korsør som ekstramatros.

M/F Korsør var bygget som steamer, men fik ny hovedieselmotor i 1967.

M/F Korsørs data.

For at forstå begrebet ekstramatros, kræver det en forklaring. Sådan en var
en alm. matros der ikke havde nogen former for tilhørsforhold til DSB.
Dengang var der ekstramatroser, månedslønnede matroser, DSB ansatte
matroser (tjenestemænd) overmatroser (tjenestemænd) og bådsmænd også
(tjenestemænd). Disse tjenestemænd kunne ikke blive medlemmer af
Sømændenes Forbund, da de var ansat af Staten.
Når man dengang sejlede som ekstramatros, kom DSB, s kontorfolk ud
med sedler hvor der stod man skulle møde og sejle eksempelvis dag, nat,
hvil og var det alt, stod der til sidst, slut og afsked. Det betød vi ca. 500
ekstramatroser altid rendte rundt med en fyreseddel i baglommen og aldrig
kunne planlægge fritiden. Ud over det slap DSB for at betale os 8 dages
opsigelse, for vi var altid sagt op. Det var ikke altid der var noget at lave,
men i jul og nytår, påske og pinse og i sommerferieperioden var der
rigeligt, for der ”gad” tjenestemands matroserne ikke sejle. Det kunne godt
være en kamp for tilværelsen og når der ikke var noget at sejle med røg vi
på understøttelse. Pludselig en dag dukkede manden fra DSB op med en
seddel og sagde du skal sejle der og der, slut og afsked. Sådan gik tiden.
Lørdag den 6. marts 1971 fik vi vores førstefødte lille guldklump, en dejlig
pige som bærer navnet Rikke.
I oktober, november og det meste af december 1971 var der meget småt
med arbejde i færgerne, for tjenestemændene manglede åbenbart penge til
julegaver. Så en dag, jeg mener det var omkring den 20. december kom
Knud fra DSB kontoret med en seddel og fortalte jeg skulle sejle dag den
24.12 nat, den 25.12 hvil og fri, slut og afsked og så sejle igen, nat den.
31.12. hvil den 1.1.72. slut og afsked.
Jeg tror nok jeg sagde, du kan rende mig hvor jeg er højest når jeg plukker
jordbær. Jeg ville sgu også holde jul og nytår sammen med min familie, se
om du kan få andre til at sejle den tørn. Efter hånden kunne jeg ikke holde
færgefarten ud og besluttede mig for at tale med Inger om det og måske
prøve langfart igen. Inger var jo klar over jeg var sømand, og hun havde
længe følt jeg måtte finde på noget andet.
På forbundet var Niels også klar over det. Han skaffede mig en hyre som
ferieafløser, for så vidste han at jeg snart var hjemme hos familien igen.
Jeg fik M/T Sørine Thorstrup, en gastanker og skulle mønstre i Cagliari på
Sardinien.

M/T Sørine Thorstrup. Fra nybygning fik den navnet M/T Niels Henrik Abel, hjemmehørende i
Oslo.

Sørines data og historie.

Søndag morgen den 19.2.1972. kørte Inger og vores lille guldklump Rikke
mig til Kastrup lufthavn. Jeg havde lovet rederiet at mødes med en
letmatros og dæksdreng i lufthavnen og sørge for at de kom med. De var
der på det aftalte sted, men det var ikke 2 knægte som det plejede at være.
Det viste sig at dæks var 21 og letmatrosen 34 år.
Vi gik alle hen og ville drikke morgenkaffe. Inger hviskede mig i øret om
vi ikke kunne gå et andet sted hen, for letmatrosen stank af kogesprit. Jeg
undersøgte sagen og ganske rigtigt han stank langt væk. Jeg fortalte dem vi
havde noget privat at tale om og aftalte vi skulle mødes ved boarding
kontrollen på et givent tidspunkt. Inger, Rikke og jeg gik fra dem og fik
kaffen et andet sted. Da tiden nærmede sig sagde jeg farvel til Inger og
Rikke og gik gennem Security check ud til boarding kontrollen. De 2 kom
ikke og jeg forklarede personalet at de var i lufthavnen og om man ikke
kunne kalde dem ud over højtalerne. De blev kaldt ud og ca. 10 minutter
over afgang kom de løbende og kom ombord i flyet til Rom. De fortalte de
var gået til den forkerte gate og havde stået i en kø og ventet på at gå
ombord i et andet fly. Et ældre par havde stået og talt sammen om hvor
dejligt det blev når de kom til Paris, Paris udbrød de, vi skal sgu ikke til
Paris og i det samme blev de kaldt ud over højtalerne. Vi skulle
mellemlande i München. Lige før landing fortalte piloten at flyet havde
fået teknik og vi skulle henvende os ved skranken når vi var landet. Ved
skranke fortalte de at vi fik ca. 4 timers ventetid før vi kunne komme
videre. Vi fik 3 billetter til mad, men de 2 var ikke sultne og sagde de ville
gå en tur. Jeg gik hen for at få noget mad og da de ca. 4 timer var gået kom
de 2 igen. Letmatrosen var nu synligt beruset og havde også købt 2 flasker
sprut. Vi kom ombord på flyet igen og landede i Roms internationale
lufthavn. Da vi var landet blev vi kørt over til indenrigs lufthavnen og her
var der 2 timers ventetid før vi kunne tage flyet til Caglriari. Her i
indenrigs lufthavnen traf vi en Norsk tankskibs besætning og de var heller
ikke nævneværdige ædru. Det lykkedes letmatrosen og den Norske
besætning at få lukket for sprutten i baren. Skide værre med det sagde han
jeg har 2 flasker i bagagen. I det samme blev de passagerer der skulle til
Caglriari kaldt til en sal hvor også flybesætningen var samlet. Letmatrosen
fandt en flaske snaps frem og den gik nu på omgang mellem den Norske
besætning og ham. Letmatrosen var nu kraftig påvirket og klovnede rundt,
jeg kunne også se at flybesætningen havde fået øje på ham og jeg
fornemmede de talte om ham indbyrdes. Jeg forsøgte at få letmatrosen til
at falde til ro og fortalte ham at flybesætningen havde fået øje på ham, men
det sked han på. En af piloterne kom over til os og fortalte, hvis ikke han

stoppede sit drikkeri med det samme ville de ikke have ham med i flyet.
Det fes heller ikke ind på lystavlen, han fortsatte. Jeg havde jo lovet
rederiet at få de 2 ombord, så jeg tog nu flasken fra ham og gav den til
flybesætningen og i det samme blev vi kaldt ud til flyet. Dæksdrengen
havde længe fornemmet at der kunne opstå problemer og havde holdt sig
på måtten. Vi kom alle med flyet. Letmatrosen blev placeret mellem 2 fra
besætningen og på et tidspunkt siger han til dem at han skal på wc, de
hiver så brækposer frem hvortil han fornærmet på Engelsk siger, flyt det
lort, jeg skal kun pisse. Vi landede i Caglriari og sammen med den Norske
besætning kom vi ind i en bus som skulle køre os hen til et hotel. Vi kørte
hen til en smal lurvet gade inde i selve byen og stoppede ved et
tilsyneladende lige så lurvet hotel, men her skulle vi ikke af, det var kun
den Norske besætning. Vi blev kørt hen til Hotel Miramare, et flot hotel
med udsigt ud over Caglriari Bugten og havnen.
Her overnattede piloter og besætning fra Alitalia og dem traf jeg i baren
om aftenen. Sørine Tholstrup var 3 døgn forsinket bl.a. på grund af dårligt
vejr, så det blev til adskillige bar besøg, dog uden let og dæks, jeg fortalte
dem jeg ville være mig selv og det blev de nød til at respektere.
Letmatrosen så jeg ikke om dagen for han stod tidligt op og gik ned til
havnen til vin bumserne og stod og drak sammen med dem.

Hotel Miramare, Via Roma, 59, 09124 Cagliari CA, Italien.

Udsigten fra mit hotelværelse.
Efter 3 døgn kom Sørine Tholstrup og jeg bad hotellet om alle bilag så jeg
kunne afregne med skibet. Fy for en regning, den var jeg sgu ikke
synderlig stolt af den var stor. Vi kom ombord og jeg gik op til skipperen
og sagde goddag og gav ham bilagene, tja sagde han da han havde skannet
dem, det er jo et anseeligt beløb, jeg ved ikke hvad rederiet vil sige til dem.
Jeg hørte aldrig noget.
Ved mønstringen fortalte skipperen om skibets rygepolitik. Det var tilladt
at ryge under dæk og på broen og her stod der en pøs med vand. Den
skulle bruges til at slukke pibe-udkrads og skodder. Alle former for brug af
ild og gnister på dækket, var øjeblikkeligt fyringsgrund. En søndag
eftermiddag på vej til Alexandria i dejligt vejr, så og hørte vi den 4.
Amerikanske flåde komme sejlende med følgeskab af helikopterne i luften,
på begge sider af konvojen. Skipperen som sad og læste, kom styrtene ud i
bb. sidegang ved lyden af helikopterne. Kokken stod derude og nød synet
da skipper kom farende ud med en smøg i munden. Klare du selv
underskriften på side 3, (afsked) råbte han til skipperen. For satan sagde
skipper og kylede smøgen ud over siden. Vi fik ikke en ny skipper.

Den 4. amerikanske flåde i Middelhavet.
M/T Sørine Tholstrup var en gas tanker på ca. 2000 tons og med en
besætning på 15 mand. Vi slæbte metan og butan gas rundt i Middelhavet
med enkelte afstikkere til Sortehavet og Porto i Portugal og kom aldrig til
Dansk havn. Typisk lastede vi gassen i Caglriari til Alexandria i Egypten.
Når vi tog lodsen ind til Alexandria skulle skibet ud over normal betaling
give lodsen en boks (50 kartoner) smøger før de ville tage os ind, så det fik
de.

En del af havnen i Alexandria, hvor vi lå og lossede og altid det samme sted.

Jeg var til rors en dag vi havde taget lods til Alex. Skipperen og lodsen
stod og talte om korruption og tyveri i Egypten. Lodsen havde lige fået 50

kartonner Marlboro og nu stod han gud hjælpe mig og fortalte at det
Egyptiske folk var et folk der havde mistet respekten for sig selv. Der var
urolighed mellem Israel og Egypten og det fik vi krigsrisikotillæg, hyren +
130 % for, samtidig måtte der ikke ligge andre tankere i havnen når vi
kom. De tankere der lå inde forhalede så ud på 3 sømils grænsen og om
aftenen blev der slæbt ubådspærring for havneindsejlingen. Om natten lå
det Egyptiske Militær i små både og droppede håndgranater rundt om os.
De påstod de kunne dræbe frømænd, der evt. ville placere sprængstof på
skibet inden for en radius på 328,08 feet (100 m.)ved trykket. Det betød
når de smed en granat der eksploderede, gav det et stort brag i skibet af
resonansen og det var svært at sove fra. Vi lossede gassen over i tankbiler
og det tog jo lang tid at losse.

Det Svenske konsulat og Sømandshjem.

Når vi fik weekend i Alexandria lånte vi tit den Svenske
Konsul/Sømandspræsts sommerhus, der lå helt ud til Middelhavet. Vi tog
så kokken med, samt fede bøffer, rødvin, salat og kram og sager. Så stod
kokken i fuld kokke ornat med høj hat og det hele og grillede bøffer på
grillen, så fik vi grill bøf og drak rødvin til.
En gang vi havde spist så vi ikke kunne rokke med ørerne, havde vi lagt os
ned til stranden for at solbade, da der kom der 2 piger med en fyr mellem
sig gående på stranden. Styrmanden udbrød, ej, har i set de to piger, skal vi
ikke snuppe en hver, jo det kan vi godt svarede jeg, hvortil kokken sagde,
ok, så snupper jeg den lille mand. Vi hylede af grin og da vi var færdig
med det havde kokken fået nyt øgenavn fra Hr. Fauersborg til Frk.
Fauersborg, ja selv skipperen kaldte ham efterfølgende Frøken. Vi anede
ikke kokken var på det ”forkerte” hold, men det var han og det var så hans

måde at fortælle det på. Han var helt sikkert den bedste kok jeg har sejlet
sammen med. Den mad han lavede, kunne ikke fås bedre på nogen
restaurant. Han kom altid ind i messen og spurgte, hvad vil have og spise i
morgen og sagde vi helstegt oksefilet med bagte kartofler lavede han det
uanset om det var torsdag eller søndag. Om aftenen når skipperen var
blevet lækkersulten, det var han tit, kom han gerne ind i messen og spurgte
os andre om vi ikke også var lækkersultne og det var vi altid, så gik han
ned til Frk. Fauersborg og sagde gutterne er lækkersultne kok, gider du. Så
gik kokken i gang med at forberede dej til pandekager, samtidig med han
smeltede margarine og hældte det på en kande. Så havde han 7 pander som
stod på række på komfuret, hældte margarine og dej på, rystede panderne
og vendte pandekagerne med fingrene. Så rullede han is i pandekagerne,
lagde dem på panden igen og et stort skvæt Grand Marnier på og antændte
det med en tændstik, voilä, flamberede pandekager, som vi kaldte
pandekager med ild i. Jeg tog 5 kg. på, på 3 måneder.

Ilden her er desværre gået ud. Men det ligner godt.

Vi havde fået en last til en lille plads i Grækenland der hedder Aspropyrgos
NV for Pirærus, inde i Gulf af Elefsina. Her lå en destroyeren U.S.S.
Vogelgesang i dok. Dagen efter vi var kommet ind, fik vi besøg at 3 mand
fra destroyeren, som spurgte om vi havde lyst til at spille fodbold mod
dem, ville de arrangere alt til dagen efter kl. 14 og så komme og hente os.
Selv om vi var et lille skib kunne vi stille med et 7 mands hold og vi havde
alle rekvisitter som ikke havde været brugt ret meget, så vi glædede os til
at komme til at spille så vi kunne se hvor ”stærke” vi var. Næste dag var
alt klart til at yde den store indsats for at forsvare skibet og fædrelandet.
Præcis kl. 14.00 kom Yankierne og vi kørte ud til et sportsanlæg de havde
fået lov at låne. Det var først i omklædningsrummet vi begyndte at fatte
mistanke til hvad vi havde sagt ja til. Vi så nu deres målmand stå med visir
på og alle de andre rendte rundt mere eller mindre polstrede og iført knæ
og albuebeskyttelse. Vi troede vi skulle spille Europæisk fodbold og
fortalte dem vi ikke kendte reglerne for Amerikansk fodbold. Vi spillede så

en mellemting, det var nu meget sjovt. De 3 fyre der havde stået for
arrangementet var nogle fine fyre så dem inviterede vi over og se vores
skib og da det næste dag var påskefrokost ombord på Sørine Tholstrup
blev de også inviteret med til det. Det var Frk. Fauersborg der selv kom
med forslaget. Næste dag arriverede de 3, kl. 11.00 som aftalt og vi var
rundt og de så skibet. Klokken 12 startede påskefrokosten. Fauersborg
havde rigtig disket op, der var a l t. Til et ægte Dansk koldt bord hører der
øl og snaps og det manglede vi heller ikke, vi startede med silden og dertil
en snaps. Vi fortalte vores Amerikanske venner det var Dansk Nationaldrik
og de skulle smage. Efter den 6. snaps var deres modvilje væk, nu kaldte
de snapsen for firewater og bad ”selv om one more firwater og vi var jo
flinke og ville gøre det så godt som muligt og snapsen gik rundt igen. Jeg
tror de fik en 10 til 12 ”voksne” snaps og så gik den første tapre
Amerikanske kriger i dørken og ret hurtigt efter var det lukketid for de
andre 2, så vi fulgte dem over til destroyeren og overgav dem til deres
artsfæller.

U.S.S. Vogelgesang.

Dagen efter kom de igen for at sige tak for en oplevelsesrig dag og
inviterede os over for at se destroyeren, som de var meget stolte af, det var
også en gammel velholdt dame. De afslog høfligt vores tilbud om en lille
brændevin til halsen og sagde spøgende at vi i Danmark ikke behøvede
krudt og kugler for at overvinde et angreb fra Russerne, vi kunne bare give
dem snaps. Vi var så ovre og se deres skib, ja endda oppe i deres 0-rum,
som er det aller helligste sted på et krigsskib og normalt et sted man ikke

må se. Da vi havde set alt og fået forklaret skibets funktion, fortalte de at
de ingen Amerikansk firewater havde, for der var ingen spiritus ombord.
Til gengæld havde de en lille gave til os og vi fik en Zippo lighter med
deres skibs navn på. Det er nu knapt 50 år siden og jeg har min fuld
funktionsdygtig endnu.

Zippoen.
I mange år har den tændt ca. 3 kt. om måneden og den virker den endnu.
Vi havde 2 afstikkere uden for Middelhavet, en til Oporto i Portugal og en
til en lille plads i Rumænien oppe i Sortehavet nord for Constanta, som jeg
ikke husker navnet på bægge rejser med butangas fra Cagliari.
Vi var ca. et døgns sejlads fra Caglriari da hele skibet blev purret ud kl. ca.
00.30, vagten som skulle afløses kl. 24 kunne ikke finde ”Olsen”,(navn
opdigtet) en matros fra Fredericia, han skulle på vagt kl. 24 til 04.00, men
han var væk. Alle mand fik en afdeling i skibet som skulle undersøges og
da den heller ikke gav resultat vendte vi rundt og sejlede tilbage i vores
”fodspor”. Alle var på udkig med alle projektører tændt og med
radiokontakt til det Italienske Redningsvæsen og andre skibe i området. Vi
havde sejlet tilbage i ca. 2 timer da Frk. Fauersborg kom op på broen og
fortalte han havde fundet ”Olsen”. Han havde i en godyl stor 12 hestes
brandert lagt sig ind i ”kluderummet” og boret sig ned i det beskidte

vasketøj som kokken og vi andre brugte, når vi skulle have skiftet vores
køjetøj, håndklæder, karklude og duge mm. Når det så passede med ligge
tiden i havn, røg det i land og blev vasket. Her havde idioten lagt sig ind
og var faldet i søvn.
Jeg behøver vel ikke fortælle han fik sækken ved ankomst til Caglriari. Nå
men det gjorde han.
Vi sejlede så en mand for kort i 14 dage, før vi fik en ny matros og
samtidig fik vi en ny letmatros. På vej til Alexandria havde letmatrosen
fået ondt i maven og der var blod i hans afføring, samtidig kastede han
blod op og havde store mavesmerter. Han blev sendt til læge i Alexandria
og blev indlagt der, vi så ham ikke mere.
For mit eget vedkommende var det heller ikke for godt. Jeg havde været
ombord 10, 14 dage og savnede Inger og Rikke frygteligt meget, men jeg
tænkte at da jeg havde taget Sørine som ferieafløser var det jo ”kun” 3
uger til en måned før jeg blev afløst, men nej, der kom ingen. Efter 2
måneder talte jeg med skipperen om det og han ville rykke rederiet for en
afløser til mig. Ved næste anløb Caglriari lå der besked fra rederiet
Tholstrup, at næste gang vi kom til Caglriari ville der være en afløser til
mig. Samtidig lå der et brev fra rederiet til kokken. Kokken læste brevet og
tog det med op til skipperen og sagde, jeg vil gerne skrive under på side 3.
(Når man skriver under på side 3, som er ens afregningsbog opsiger man
sin stilling) Hvad fanden er der galt med dig Frk. Fauersborg? Galt og galt
sagde kokken, jeg har fået brev fra rederiet som skriver jeg ligger for højt
med kostpengene og skal sætte dem ned, kan jeg ikke få de penge jeg skal
bruge til at lave mad for gider jeg ikke være her. Skipperen plagede ham
om at blive, men der var intet at gøre. Vi lastede så til Alexandria igen. Jeg
har glemt at fortælle vi havde en hund i Alexandria. Vi lå altid ved den
samme kaj og lossede og der levede en hund som vi fodrede når vi var der
og for enden af kajen ca. 15 – 20 meter fra skibet yderst på nokken, lå en
maskingevær rede der var bemandet med 3 soldater. Det må have været en
hun hund for en dag var den rumle tyk og næste gang vi kom havde den
fået 5 søde små hvalpe, som den stolt kom og viste os. Da vi så ankom på
den sidste tur for mig til Alexandria og vi var færdige med at fortøje og
havde sat landgangen, kom hundene løbende hen mod skibet. De løb tæt
forbi de 3 soldater og den ene soldat sparkede en af hvalpene så den røg et
par meter hen af kajen, det så skipper. Han farede ned til de 3 og sparkede
ham soldaten der havde sparket til hvalpen lige i røven og sagde en hel
masse hurtigt efter hinanden til ham.
Jeg havde bestemt mig for at købe noget til Inger og Rikke, men hvad?

Jeg satte den Svenske Konsul/Sømandspræst på problemet og han kom
med forslaget om et smykke eller ring til Inger og en sød lille Egyptisk
dragt til Rikke og fortalte mig vejen til Basaren hvor der var en guldsmed
han kendte og for ikke at blive snydt, skulle jeg hilse guldsmeden fra ham,
dragten kunne jeg også købe i basaren.
Jeg fik købt en ring af hvidguld med en safir sten i (det sagde guldsmeden
det var) der var også stempel i den. Jeg fandt også en sød lille dragt til
Rikke. Vi fik senere vurderet ringen af en guldsmed i Slagelse, som
fortalte det aldrig havde været hvidguld og stenen var en industri safir,
svindel, men den var nu sød.
Så tilbage til Caglriari, hvor jeg sammen med kokken og 3 andre
afmønstrede Sørine Tholstrup torsdag den 18.5.1972.
Vi kunne ikke få et fly til Rom samme dag så vi blev kørt ud til et hotel
langt uden for byen og der skete der intet, der var ikke engang en bar. Vi
sad inde hos styrmanden som var Færing og snakkede om aftenen.
Pludselig kunne vi svagt høre musik i det fjerne. Der er nok nogen der
holder fest eller det er måske en bar der spiller højt musik. Vi blev enige
om at undersøge sagen og gik efter lyden. Da vi havde gået en god halv
time kom vi til en masse små huse og det var her musikken kom fra. Det
viste sig at være et rejseselskab fra USA der havde lejet husene og nu var
de i gang med et grillparty. Vi fortalte hvem vi var og hvor vi kom fra og
hvad vi havde håbet at finde. Er dette her ikke godt nok for nogle
Danskere som jer spurgte de, bare tag for jer, i er velkommen. Vi havde en
rigtig hyggelig og sjov aften/nat og da vi ville tilbage til hotellet ved 3
tiden og ville betale for det vi havde nyt, sagde de nej, når vi en dag
kommer til Danmark er det jeres tur. Vi takkede mange gange for en
hyggelig aften og gik tilbage til vores hotel. Vi var lige begyndt at gå da
det begyndte at styrte ned og vi kom til hotellet helt gennemblødte, ja det
løb fra os. Vi havde kun det tøj vi gik i og en tandbørste, alt anden bagage
var kørt til lufthavnen. Vores tøj var lige færdigt med at dryppe af da vi
blev purret kl. 7 og afhentet kl. 8 til lufthavnen. Klokken 10 sad vi i flyet
til Rom og lignede druknede mus. I Rom kom vi med et direkte fly til
København. I flyet fik jeg fortalt jeg havde 3 fasaner i fryseren. Frk.
Fauersborg kom med et forslag. Jeg laver forret og fasan i enebær sauce og
dessert hvis du giver fasanerne og så holder vi en lille fest, ok sagde jeg på
betingelse af at Inger kommer med, det var helt i orden. Vi aftalte en dato
og udvekslede telefon numre, den eneste der ikke ville med var
styrmanden for han skulle videre til Thorshavn. Senere havde vi 6 en
fantastisk dag med fantastisk mad, forret det var laks, hovedret fasan i

enebær sauce og en yderst delikat dessert. Under dineren ringede det på
døren, Fauersborg gik ud og lukkede op og så kunne vi høre hvisken, lidt
efter kom han ind med en fyr og lidt genert fortalte han det var hans
”fætter” der var kommet. Efter dineren gik vi alle i Tivoli og havde en
fantastisk sjov aften, en aften Inger stadig husker.
Jeg fik ikke fortalt at Inger kørte forbi mig 3 gange i Kastrup Lufthavn,
inden hun blev klar over det var mig der stod og vinkede som en gal, jeg
havde også fået fuldskæg og taget 5 kg. på.
Jeg havde savnet dem derhjemme meget og aftalte derfor med mig selv, at
slutte med at sejle langfart.
Nu var det så færgefart igen.

DSB.

Bjarne Skov Poulsen. Den 17 august, 2019.

Copyright.

DSB og M/F Prinsesse Benedikte. Fra den 1. juni 1972.
Efter M/T Sørine Tholstrup var det igen DSB der stod for skud og igen
som ”almindelig” ekstramatros, hvor jeg afløste i alle færgerne på
Storebælt.

.

M/F Prinsesse Benedikte

I 1975 blev jeg tilbudt et fast hold på F/M Prinsesse Benedikte som
månedslønnet matros. Det betød det var slut med slut og afskeds sedlerne
og jeg fik en fast vagtplan, der igen betød familien og jeg kunne planlægge
vores tid langt ud i fremtiden.
Ombord i Prinsessens 2. hold sejlede sammen med farbror- Åge,
Promillen, taxa Ib, Grammofonen, Storken og Preben Kjellerup. En herlig
forsamling. Vi ”stjal” fra hinanden og ranede fra kabyssen, forklaring
kommer her. Vi spillede meget poker og når vi bluffede en pot hjem, sagde
vi man stjal. Angående kabyssen, det har altid været tilladt at stjæle fra
høkeren hvis man kunne, uden det blev opdaget og det var vi eksperter til.
Efter afgang Korsør gik vi ned i messen, som lå under dæk. Vi havde fået
gang i kortene og i puljen lå der ca. 2 til 3oo kr. Taxaen havde forhøjet
med 50 kr. da alarmen lød, mand overbord. Vi smed kortene og skulle
skynde os op til bådene, så den ”røv” til farbror Åge sagde, nå i har smidt
kortene, så er potte min. I det samme kunne vi mærke at maskinen blev
slået fuld kraft bak. Så tog han pengene og løb efter os andre. Vi kom op til
bådene og fik at hvide vad det var, en passager var sprunget ud over siden.
Der var kastet en redningskrans ud, så vi kunne se ca. hvor han lå. Vi fik
en båd i vandet og var hende ved stedet på 10 minutter fra alarmen lød. Vi
søgte rundt på stedet hvor redningskransen lå og pludselig fik jeg øje på
ham 8 – 10 meter væk og jeg kunne se han var på vej ned. Jeg tænkte ikke,
jeg sprang bare og sparkede skoene af da jeg var i vandet. Et øjeblik efter
var jeg hende ved ham, men nu kunne jeg ikke se ham.. Jeg dykkede ned
og der fik jeg øje få ham og fik ham halet op. Han var livløs og jeg lå bare
og holdt hans hoved over vandet. De andre havde fået vendt og var roet
hen hvor vi lå og de fik ham halet op i båden. Toldkrydseren Høgen var
kommet til og vi råbte over til dem de skulle smide en trosse over og slæbe
os ind til Korsør. Det skulle de først spørge Toldvæsenet om og inden de
havde fået kontakt over deres VHF var der gået kostbar tid. Imens var
Promillen gået i gang med at give livgivende førstehjælp i form af kunstigt
åndedræt. Så fik vi endelig en trosse over fra Toldkrydseren og blev slæbt
mod Korsør. På vejen kaldte Prinsesse Benedikte Toldkrydseren for at høre
hvor de landede os, men fik det svar, at det kunne de jo se i kikkerten. Det
resulterede i at Ambulancen holdt i fiskerihavnen og vi blev landet ved
Lohals lejet. Det tog igen tid før Ambulancen, som nu måtte køre over
broen kom og samtidig kom Politiet. Vores Overfartsleder Johansen var
også kommet. Er de blevet våd spurgte han mig, ja det er sgu ikke sved der
driver af mig svarede jeg, så kører de bare hjem og få skiftet, så kan de
møder næste tur. Nej sagde politiet han skal med os, han skal på

Hospitalet. Henvendt til mig sagde Politiet vi er i november, det blæser og
er koldt, du skal på Korsør Sygehus for om ikke andet skal du i varmt bad.
Politiet kørte mig på Korsør Sygehus, hvor jeg kom i et meget varmt bad,
fik varmen og fik smørebrød med 2 snaps til, jeg skulle også have den
indvendige varme sagde den venlige sygeplejerske der ”skrubbede” mig på
ryggen. Politiet havde ringet til Inger og fortalt de havde kørt mig på
Korsør sygehus og jeg havde ”overlevet” og var i gode hænder.

Bemærk distancen for Falck.

Da vi mødte ind næste dags og skulle sejle nat, fik vi at vide passageren
var død på vej til Slagelse Sygehus. Det var også dig din idiot der pustede
alle de promiller i ham sagde taxa Ib til Promillen, ja du er sgu da et fjols
tilføjede Grammofonen, samtidig med han gav mig øgenavnet
”frisvømmeren”.
Vi havde i de gamle færger et begreb vi kalde rulning. På de gamle færger
var der ikke meget plads i de spor der var i bække sider. De spor i siderne
var farlige, for når vi kom op fra matrosmessen, som lå under dæk i bb.
side og man skulle op/ned kunne problemet opstå. Der var ingen plads,
skulle man være der, skulle man stå med ryggen op mod skottet og trække
maven ind. Man kunne ikke være der med siden til. Det kostede som regel
et brækkede ribben, kraveben eller skuldre og det var der flere der havde
prøvet, jeg slap. En anden farlig ting var når der skulle køres i land med en
stamme, det hed det eller togstammen. Når lokomotivet kørte til skulle
man bukke sig ned for at komme under togets og lokomotivers puffer, for
at koble til/fra og det gik også fint for det meste. Men når det blev rutine

og man var træt efter 12 timers vagt kunne det blive farligt og kom man
mellem pufferne på vognen og lokomotivet, når lokomotivet kørte til, var
det yderst farligt. I de år jeg var på Storebælt var der 2 kolleger der
mistede livet ved det. Det var en farlig arbejdsplads og det havde helt
sikkert ikke gået i dag.

Pufferne er fjedre belastede, det minimere pladsen når der køres sammen.

Men der foregik også ”sjove” ting. En af dem var da vi en eftermiddag der
hjemme fik besøg at en fyrbøder på holdet, Georg Groth og hans nye dame
Lis. Giver i eftermiddags kaffen spurgte han, og selvfølgelig gjorde vi det.
Vi fik kaffen og på et tidspunkt spurgte Georg om vi havde noget imod de
fyrede en fed, nej før løs, bare vi slipper for det. De fyrede så en bønne.
Efter de var gået fandt jeg et lille skod i askebægret de havde glemt. Jeg
tænkte de ville komme efter det og lagde det op i en lille vase der stod på
fjernsynet, men de kom ikke og jeg glemte alt om det. Hvor lang tid der
gik, kan jeg ikke huske, men en morgen jeg skulle møde kl.05.00 var jeg
løbet tør for smøger og susede rundt i huset for at finde noget at ryge på.
Jeg fandt det lille skod i vasen og da jeg havde travlt tænkte jeg ikke mere
over det. Ombord på færgen fik vi altid morgenkaffe før vi tørnede til og
jeg gemte skoddet til kaffen. Jeg fik tændt skoddet og syntes jo nok det
smagte mærkeligt, jeg tænkte det var fordi det var gammelt og tog nogle
ordentlige hvæs. Da jeg lidt efter kom op på dækket og skulle i arbejde,
kørte det hele rundt for mig og jeg måtte gå ned og lægge mig. Da jeg
bagefter tænkte over det kunne jeg jo godt huske hvad det var for et skod
jeg havde fundet.

Der sker altid noget på så stor en arbejdsplads. En dag jeg kom forbi
dametoilettet på vej op på broe og skulle til rors, kom en af pigerne fra
kabyssen farende ud fra toilettet og sagde, der er noget galt der inde. Hun
fortalte der løb blod ud fra et af toiletterne og der var en der sagde noget på
udenlandsk, som hun ikke forstod. Jeg gik ind og kunne også se blodet, jeg
spurgte hvad der foregik, men fik kun en jamren ud af det. Så sparkede jeg
døren op og så en dame sidde på tønden og pressede hendes hænder mod
hendes skød, der var rødt af blod. Broen blev varskoet og vi fik damen ud
fra toilettet og lagt hende ned på dørken. Samtidig hørte vi at færgen kaldte
en evt. læge blandt passagererne. Straks efter kom en læge og
sygeplejerske og lægen undersøgte nu damen, han bad om rene
håndklæder (der var kun papir på toilettet) og da han fik dem, pressede han
dem op i damens skød. Overstyrmanden var kommet til, lægen sagde
henvendt til ham, vi skal ind og det kan kun kunne gå for langsomt.
Samtidig med en helikopter blev tilkaldt fik maskinen ordre om fuld kraft
frem. Jeg tror aldrig Prinsesse Benedikte har sejlet så hurtigt, men det
kostede også 2 brænde ventiler på hovedmaskinen. Senere fik vi at vide
det var en fransk dame, der havde fået en blodstyrtning, men havde
overlevet. Så skide værre med de 50.000 kr. de 2 ventiler kostede sagde
overstyrmanden.
Jeg var dengang meget faglig interesseret og havde fået en tillidsmand
uddannelse gennem Sømændenes Forbund i København og da vores gamle
fællestillidsmand Helge Birk ikke ville mere, havde Forbundet indkaldt til
møde og der blev jeg, blandt 3 ”kandidater” med stort flertal valgt som
fællestillidsmand, for færgerne på Storebælt samt Syd Fynske
Dampskibsselskab, der besejlede Korsør Lohals. Som fællestillidsmand på
så stor en arbejdsplads havde jeg 6 tillidsmænd ”under” mig og fik nu en
hel del med DSB, s ledelse at gøre. K. Y. Lassen var ny Overfartsleder og
ham fik jeg meget at gøre med, samt tæt kontakt til Forbund og Preben
Møller Hansen. P.M.H. var jo gammel ”betonkommunist” og gjorde
mange forsøg på at få os tillidsfolk over i Danmarks Kommunistiske Parti.
Det lykkedes ikke for ham at få mig ”lokket” over og derfor mente han jeg
havde den forkerte parti bog i baglommen, så vi var både en slags ”ven og
fjende”. P.M.H. var en god Formand for os færgematroser og især for
søfolkene i de private færgerederier, som lå 15 til 20 % over hvad vi fik i
hyre i DSB og det var vi mange der var utilfredse med. Problemet var at
løftede vi vores hyre, var DSB nød til at forhøje Tjenestemændene over
hele landet, i de tilsvarende lønrammer. Jeg tog et møde med Dansk
Jernbane forbunds Formand. Min pointe var at nu da broen var vedtaget i

Folketinget, ville det være en fordel for alle os matroser ved overfarten, at
stå sammen om bl.a. løn og arbejdsforhold. Jeg forsøgte at overtale dem til
at melde sig ud af Dansk Jernbane Forbund og over i Sømændene og
derved få strejkeretten. Derved ville det være forholdsvis nemt at løfte
overenskomsten med 15 – 20 %, op til det de fik i de private færgerederier,
men det ville de ikke, pga. deres tjenestemandspension. Efterfølgende har
det vist sig, at da Scan line overtog færgerne, var det ganske få af
tjenestemændene der fik noget ud af det, mange fik tilbud om andet
arbejde bl.a. som banearbejdere og rangerfolk hos DSB og det i alle
afkroge af landet. Dem der sagde nej til det, mistede deres pension. Det
havde været bedre vi havde stået sammen og derved havde vi muligheden
for en anstændig hyre på lige fod med de private rederier, men sådan blev
det ikke.

M/F Lohals.

Historie:
Leveret som M/F LOHALS i maj 1967 til Sydfynske D/S A/S, Svendborg.
1967: Skulle have været indsat på ruten Korsør – Lohals, men der var ikke
penge til at færdiggøre færge- lejet i Lohals. I stedet blev færgen udchartret
i perioden 26-05 - 04-09 til sejlads på ruten Nakskov – Kiel. Senere oplagt
i Svendborg, mens man ventede på, at der skulle blive råd til at færdiggøre
lejet i Lohals.
05-1970: Indsat på ruten Korsør – Lohals.
01-06-1974: Indgår i en "byttehandel" med Øernes Dampskibsselskab,
som afstod færgen "Ærøpilen" til SFDS.

1974: Omdøbt til ÆRØ-PILEN. Indsat på ruten Søby – Faaborg.
01-05-1975: Overtagetaf D/S Ærø. Navn og rutefart uændret.
1979: Overført til Ærøskøbing – Svendborg ruten. Omdøbt til ÆRØ.
1985: Solgt til Hou-Samsø ruten Aps. Omdøbt til SAM-SON.
13-04-1985: Indsat på ruten Hou – Sælvig.
23-06-1995: Sidste tur på ruten.
1996: Solgt til Marine Service Inc. Geneve, (et belgisk - schweizisk
selskab) - Nyt Navn: SAMSON.
1997: Registreret for Joulette Aziz Goulam, Mahajanga. Indsat på rutet
mellem Moroni på Comoro øerne og Mahajanga på Madagaskar.
07-03-2004: Forlist under kraftig storm, undervejs fra Mahajanga til
Moroni. Mindst 120 mennesker frygtes omkommet.
Som fortalt, var jeg også fællestillidsmand for Sydfynske
Dampskibsselskab, SFDS. der sejlede mellem Korsør og Lohals. Her var
matros Poul Erik Poulsen tillidsmand. Til en overenskomstforhandling
kom PMH, Poul Erik Poulsen og jeg ind på rederikontoret. Der sad 4
mand, rederen, en advokat, en fra arbejdsgiverforeningen og en sekretær,
værsgo og tag plads sagde rederen, PMH svarede tak, men er i blevet enige
om at give os det vi har forlangt. Preben Møller, det er jo det vi skal
forhandle om sagde rederen. Jeg mente vi skulle underskrive aftalen sagde
PMH og fortsatte, vi går igen så kan i ringe når i er klar til at underskrive.
Vi sagde farvel og gik. Vi havde ikke engang været der i 2 minutter.
.
Vi havde i 70,erne fået en VKR Regering som vi i Sømændenes Forbund
var godt og grundig træt af. En aften ringede PMH til mig og sagde, i
morgen tidlig skal færgerne stoppes, de skal ikke af sted efter kl. 07.00 og
48 timer frem og det skal være en spontan arbejdsnedlæggelse, i protest
mod Regeringen. Vi aftalte det fornødne og nu fik jeg travlt med at
kontakte de andre tillidsfolk og sætte dem ind i situationen. Vi delte
færgerne mellem os og kørte ud og varskoede medlemmerne der var på
arbejde og fik dem til at ringe rundt til kollegerne og give beskeden videre.
Klokken 07.15 dagen efter ringede min telefon. Det er K.Y. Lassen, kan de
ikke komme over på mit kontor med det samme sagde han, færgerne ligger
stille. Jeg kørte over til ham på kontoret og da jeg kom ind udbrød han,
hvad fanden er det for noget, hvordan fanden skulle jeg vide det svarede
jeg. Vi talte om det og jeg sagde til ham om vi kunne låne den store sal på
Banegården, så ville jeg indkalde mine medlemmer til møde kl. 10. Det
var i orden og jeg indkaldte til mødet. På mødet fortalte jeg medlemmerne

at vi kunne nedlægge arbejdet i 2 x 24 timer i protest mod Regeringen og
indprentede dem at det var en spontan reaktion. Ved sådan en
arbejdsnedlæggelse kunne vi ikke blive idømt bod gennem det fagretslige
system.
Da vi kom ud fra mødet, som var holdt for lukkede døre, stod pressen og
ville have interview. Jeg fortalte det var en spontan arbejdsnedlæggelse i
protest mod den siddende Regering og det samme fortalte jeg til
områdechef K.Y. Lassen. Tror de vi får færgerne ud og sejle i dag. Nej det
gør de ikke, vi har aftalt et nyt møde kl. 10 i morgen og efter det møde har
jeg nok et svar. K.Y. Lassen tog det ellers roligt, men det gjorde
passagererne på perronerne ikke, de ville over bæltet og det nu. Der blev
ved hjælp af tjenestemands officererne og tjenestemandsmatroser etableret
2 afgange, en i hver retning og så var det slut, for tjenestemændene var
meget ”syge” i de dage. Dagen efter kl. 10 afholdt vi mødet og der var der

Formand for Sømændenes Forbund Preben Møller Hansen under ”angreb” fra Folketingets talerstol.

utilfredshed med de 2 færgeafgange dagen før. Vi blev ”enige” om at gå i
arbejde dagen efter kl. 7, mod der ikke kom flere færger af sted inden. Jeg
overbragte K.Y. Lassen vores afgørelse og sådan blev det.
Arbejdsnedlæggelsen varede 2 x 24 timer og vi røg ikke i Arbejdsretten.
Efterfølgende var der megen ballade med hyren i de 2 dage
arbejdsnedlæggelsen varede og jeg måtte have hjælp fra forbundet. Det
blev Preben Møller jeg fik i røret. Jeg forelå problemerne for ham, hvortil
han svarede at han ikke var blandet ind i den arbejdsnedlæggelse, så det
måtte jeg selv klare. Jeg blev tosset og sagde til ham at han så kunne se sig
om efter en ny fællestillidsmand. Årsagen til den manglende opbakning
var måske at jeg ikke ville melde mig ind i Fælles Kurs Klubben og derved
ikke støtte PMH (også kendt som manden med papkassen) i dannelse af
partiet Fælles Kurs. Alligevel kom partiet senere i Folketinget med 4
mandater.
På næste generalforsamling og efter 4 år trak jeg mig fra
fællestillidsmands posten og man valgte matros Preben Kjellerup som ny
fællestillidsmand på Storebælt. Dette job bestred Preben godt i mange år.

Preben Kjellerup. Her 35 år senere. Desværre ankrede Preben op for sidste gang i 2014, R.I.P.
sømand.

Jeg tror jeg har haft samtlige færger, siden M/F Korsør som arbejdsplads.
Hov jeg har glemt en færge jeg en vinter havde som afløser. M/F
Kalundborg, ex. Broen. Årsagen til den ekstra tørn var jeg skulle tjene til
en Blaupunkt båndoptager til bilen.

M/F Kalundborg. (m/f Broen) Fotograf Thomas Noergaard Olsen.

Jeg var nu godt og grundig træt at frem og tilbage over Storebælt og sagde
mit job op. Jeg startede i JKL, Jysk Færgefart på Kalundborg Juelsminde
ruten umiddelbart efter som afløser matros.
Det var noget helt andet.

Bjarne Skov Poulsen. Den. 18. juni 2019.

Copyright.

Jysk Færgefart fra omkring midt 1978.
Jeg startede i JKL, Jysk Færgefart på Kalundborg Juelsminde ruten
umiddelbart efter DSB, som afløser matros. Det var noget helt andet.

M/F Julle.

For det første sejlede vi 24 timers vagter og overfart tog 2 ½ time, med
Rorvagter og kun udkig om natten, og i dårlig sigt. Jeg var afløser og
skulle afløse i alle færger.

Der gik ca. ½ år før jeg fik en fast færge og det var M/F Julle. Her sejlede
jeg sammen med matros Tommy Dinesen, der senere blev valgt ind i
Folketinget og blev Borgmester i Kalundborg. Et job han bestred i mange
år, indtil han, pga. sygdom valgte at gå af.
Vi havde også en 2. styrmand der hed Houmøller, en rar gut, men noget
forvirret, han havde været skipper ved rederiet Skou men en
hjernebetændelse gjorde, han mistede sine skipperpapirer og kun måtte
sejle styrmand på dispensation.

Lejet og JKL,s område i Kalundborg.

Vores lampemand John var ved at gøre bakstørn i vores messe, da han
pludselig lugtede røg. Han ringede op på broen og fortalte det. 2. styrmand
Houmøller som havde taget imod opringningen, for ud af broen uden at
fortælle skipper som også opholdt sig på broen, hvad det drejede sig om.
Houmøller for ned i gangen og kom straks op. Det brænder ad helvede til
brølede han, det er umuligt at komme derned. Da havde John slukket
branden med en pøs vand han havde stående, til at vaske dørken i messen
med. Branden var opstået i et passagerkammer og der skete ikke
yderligere. En anden gang vinkede han et ældre ægtepar ind under vores
hængedæk. De kom i en personbil med et skab på taget, de var stoppet og
så noget desorienteret ud, styrmanden vinkede dem ind under
hængedækket og gjorde dem med kraftige armbevægelser klart, at de
skulle skynde sig. De kørte så frem under styrmandens anvisning og ind
under hængedækket, BANG sagde det og så lå skabet smadret nede på
dækket. Han lavede flere af den slags fejl og mistede til sidst hans job.

Under overfarten gik vi også brandvagt på bildækket. Brandvagten var
udstyret med en lille handy skumslukker som han kunne slukke en mindre
brand med. En dag kom brandvagten hen til en stor dyr Mercedes, i den
sad en meget distingveret herrer og røg cigar. Vagten bad ham slukke, for
rygning og brug af åben ild var strengt forbudt på vogndækket. Det ville
den distingverede herre ikke hvorefter brandvagten fyrede brandslukkeren
af i hovedet på ham. Cigaren gik ud og den distingverede herrer gik op og
klagede på broen over brandvagtens opførsel, han mente direktører som
han godt kunne passe på der ikke gik ild i bilen. En anden gang så vagten
en bilist tømme askebægeret ud på bildækket og lige før bil rækken hvor
bilisten holdt, skulle til at køre i land gik han over og fejede aske og
skodderne op, åbnede bagerste dør og med ordene, de tabte noget, smed
han opfejningen ind på bagsædet. Der skete mange små og store episoder,
sjove og mindre sjove i den tid, men alt i alt havde vi det godt i de færger
og tjente også en hel del mere end ved DSB. Rederiet købte så en ny færge
der fik navnet M/F Mille. Hele vores hold blev nu flyttet over i Mille og
det var så den vi skulle sejle for fremtiden. Mille var en større og mere
moderne færge en de gamle Julle og Kalle. Vi havde vandtætte skodder,
redningsflåder og sænke dæk i stedet for hængedæk og det var noget
lettere en de gamle hængedæk i Julle og Kalle.

M/F Mille.

Navnet snyder lidt det er Mille.

Vi kom ud for en ulykke da vi afholdte rutinemæssig båd og
brandmanøvre. En af gutterne, en matros fra Slagelse havde fået lov til at
tage sin søn på 11 år med en tur. På denne tur blev der netop holdt båd og
brandmanøvre hvor de hydrauliske døre også blev afprøvet. Disse døre
blev lukket fra broen og afgav ved det pågældende sted en høj alarm tone.
Under lukningen kom drengen i klemme med den ene arm, men pga.
alarmen kunne vi ikke høre ham, først da alarmen stoppede, kunne vi høre
han skreg, men da var døren helt lukket. Vi fik døren op og tilkaldte
overstyrmanden som over skibets højtaler anmodede en eventuel læge om
at melde sig, straks efter kom en læge og fra skibets beholdning af morfin
fik han et skud. Da vi efter en lille times tid med klampen i bund, anløb
Kalundborg holdt der en ambulance på kajen. Drengen mistede desværre
sin arm.

Men der var også sjove episoder, som dengang 2 motormænd stjal fra
kokken. Et af vinduerne til kabyssen stod altid åben i sikkerhedsstilling
dvs. der var en lille sprække, men ved at sætte en lille snor om det rigtige
sted kunne man åbne vinduet ude fra. Det var lykkedes de 2 motormænd at
anbringe snoren uden det var blevet opdaget. Om natten var kabyssen låst
af og nu var der fri bane for de 2, de fik åbnet vinduet og kom ind. Inde i
kabyssen var der fred og ro, men pludselig hørte de en nøgle der blev sat i
døren og nu var det med at komme ud i en fart. Da kokken kom ind
opdagede han ”indbruddet” og gik op på broen for at fortælle det.
Skipperen spurgte om han så hvem det var, men det gjorde han ikke, jeg
så deres røv i vinduet og det var maskinfolk, for de havde blå bukser på
forklarede han. Ja men så må vi ha sat nummer på røvbalderne af
maskinfolkene svarede skipperen.

Den lange mole der indkranser lystbådehavnen var der ikke dengang.

Jeg havde længe gået med tanken om at skifte erhverv og en dag blev jeg
enig med mig selv om at gøre forsøget. Jeg begyndte at læse
søndagsavisernes job annoncer og en søndag læste jeg at Dansk

Køkkenelementfabrik (DKE) i Horsens søgte sælger, den søgte jeg og fik
den.
Jeg stoppede i Jysk Færgefart i 1981.

Skorstensmærket.

Omstændighederne gjorde dog det ikke var stop for langfart og nogle år
efter ville jeg havde dybt vand under kølen igen. Jeg vidste godt mine
papirer ikke var helt op to date. Mine matros ”færdigheder” kunne ikke
bruges mere. Så måtte jeg bruge ½ år på Martec i Frederikshavn for at
lære det samme som jeg skulle kunne som matros og det eneste jeg lærde
de 3 måneder vi havde på værkstedet var at ”snuse” til de forskellige
former for svejsning, bl.a. autogen, elektrode, TIG, punkt svejsning og
lodning. Det kan man ikke lære på 3 måneder. Med andre ord, ½ år var
mere eller mindre spildt. Men selv om, bestod jeg og fik endda papir på
det. Jeg ville dog betakke mig for gå i masten, hvis jeg havde svejset et
løst mastetrin fast.
Omstændighederne gjorde jeg i 2002, fik hyre i Mols Linjen i færgerne
Maren Mols og hurtigfærgen Mie Mols.
Efterfølgende blev det m/s Lady of Chichester, hjemehørende i Kingstown.
Tug Norsund.
Mit sidste skib blev m/s Sine Bres i 2008. Hvorefter det blev pensionist
tid. :-(
Slut på et dejligt liv som sømand, som jeg altid vil savne.

Bjarne Skov Poulsen. Den 10. oktober. 2019.
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