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Forord. 
På et tidspunkt for snart meget længe siden fik jeg en lille bog af Vibeke. Den hedder 
”Til mit barnebarn” Jeg har hele tiden haft den stående på min elektroniske kalender som 
en opgave, jeg skulle se at få løst. Nu har jeg besluttet mig for at komme i gang. 
 
Jeg har desværre aldrig skrevet dagbog, så de ting, jeg skriver, er for en stor dels 
vedkommende taget ud fra min erindring. Der kan således forekomme unøjagtigheder  
både hvad angår tider, steder og personer. Endvidere forekommer såvel over- som 
underdrivelser i teksten. 
 

  
 
Fra min første påmønstring og indtil jeg begynder på navigationsskolen bygger mine 
beretninger i meget stor udstrækning på oplysninger fra de mange, mange breve, som jeg 
sendte hjem til Aase og til far og mor. At brevene er blevet gemt skylder jeg Aase og 
min mor en meget stor tak for. 
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Min familie 
 
Mit navn er Erling Østergård og jeg blev født i Gelsted på Fyn den 07.10.1939. Min far 
hed Aksel Harald Østergård født den 27. 05.1915. Min mor var Nelly Kathrine 
Gundertofte Rasmussen født den 22. 06. 1915. 
 

 
 
Billedet:Ungdomsbillede af min far. 

 
Jeg har en lillesøster, som hedder Birgit Østergård. Hun er født den 06.10.1947 også i 
Gelsted. 
 
Min far og mor lærte hinanden at kende medens de begge arbejdede på en større gård 
som hed Overgård i nærheden af Vejle. Mor har med stolthed fortalt, hvor flot en mand 
min far var, og at han havde ikke mindre end 3 sæt skræddersyet tøj i sit klædeskab. 
 

 
 
Billedet:Ungdomsbillede af min mor 
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Min fars familie. 
 

Min farfar hed Anton Østergård og min farmor hed Marie Østergård. De kom begge 
oprindeligt fra Jylland, men de slog sig ned i Bogense, hvor de fik 6 børn, min far 
Aksel, som var ældst, farbror Ove, faster Anna, farbror Børge, faster Lise og farbror 
Henry. 
 

 
 

Billedet: Forrest min farfar og min højt elskede farmor 
     Bagerst faster Lise, farbror Børge, min far, 
     faster Anna, farbror Ove og farbror Henry er ikke 
     med på billedet. 

Min mors familie. 
Min morfar hed Rasmus Rasmussen og min mormor Thea Rasmussen. De var begge to 
fra Fyn. 
 
De havde truffet hinanden på en noget speciel måde, idet min morfar var rejst til 
Amerika for at arbejde. Min morfars søster havde vist en veninde et billede af min 
morfar. Hun syntes så godt om billedet, at hun sendte et billede af sig selv over til ham, 
hvorefter de begyndte at skrive til hinanden. 
 
De mødte hinanden for første gang på Odense banegård, da min morfar efter sit ophold 
på 5 år i Amerika igen vendte hjem til Danmark. 
 
Min mormor har senere fortalt, at hun blev lidt skuffet, da hun så min morfar for første 
gang, for han var en forholdsvis lille mand, og hun var selv en høj flot pige. Hun kom 
sig over skuffelsen og giftede sig med ham. Sammen fik de 6 børn: morbror Peter, 
morbror Gleiser, morbror Iver, moster Ella, min mor Kathrine. Et barn døde som spæd. 
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Billedet:Min mor var ældst og jeg tror, at hun står til højre for sin far. 
 

For at tjene til livets ophold, tog min morfar et kursus i fotografering. 
 
Herefter købte han huset i Gelsted og indrettede den øverste etage som atelier og 
nedsatte sig som fotograf. Der var imidlertid ikke kunder nok til at kunne ernære sig ved 
det, så han fik ansættelse ved Gelsteds vel nok største virksomhed på den tid nemlig   
”R. Nielsens Piske- og Stokkefabrik” beliggende i Lunghøj. 
 
Han fik ansættelse som fyrbøder og arbejdede der, indtil fabrikken gik konkurs i 1935. 
En mere udførlig beskrivelse af min mors familie ses i bilag A. 
 
Efter min fødsel købte min far og mor et lille stråtækte hus i Vissenbjerg. Det er herfra 
jeg har min eneste erindring om min mormor. Jeg lå og kravlede rundt på køkkengulvet 
og hun stod midt på gulvet foran mig.  
 
En høj, slank og statelig dame i en meget mørk, måske sort kjole. Jeg husker kun billedet 
og ikke, om hun sagde noget til mig. 
 

 
 
Billedet:Min mormor med mig som spæd 

Min barndom. 
 



14 
 

 

Mine egne første erindringer stammer fra slutningen af 2. verdenskrig, hvor vi boede i 
det lille stråtækte hus i Vissenbjerg på Fyn. Det lå lidt nede ad en gyde, men havde 
udkørsel direkte til det, der dengang hed hovedvej1. 
 
Selv om det hed hovedvej 1, så var der ikke megen trafik på det tidspunkt.  
 

Dels var der ikke ret mange mennesker, der havde privatbil, og dem, der havde, kunne 
ikke skaffe sig benzin til at køre med dem. Benzinen var forbeholdt alle former for 
krigsmateriel. Mange biler stod faktisk opklodsede i garager og lader og ventede på, at 
der skulle komme bedre tider. 
 
Da man nu stort set ikke kunne købe benzin, så fandt man på et system med at køre på 
gas. 
Man monterede en varmekedel på bilerne og den fyrede man op med træ på en sådan 
måde, at der ved forbrændingen af de små træklodser opstod gas, som man derefter ledte 
hen til motoren for at give den energi. Der blev ikke racerbiler ud af det, men både 
lastbiler, busser og personbiler benyttede sig af systemet. 
 

 
 
Billedet:Chaufføren må fyre på kedlen for at skaffe gas til den videre færd 

 
Jeg havde to legekammerater, som hed Carlo og Kurt. 
 
Carlo boede ned ad den samme gyde hos sin bedstemor, som var gammel og på det 
nærmeste blind. Måske af den grund var han ikke altid lige ren og pæn, så mor måtte en 
gang imellem ordne ham lidt med vand og sæbe. 
 
Kurt boede lidt længere væk i et meget flot nyere grundmuret hus i røde mursten og med 
tegltag. Huset lå helt ud til landevejen. Jeg tror, at hans far var vejmand. Jeg opfattede, at 
de boede finere end os. 
 
Jeg husker, at vi lavede mad sammen alle tre og den bestod mest af forskellige bær fra 
haven, som vi blandede og moste sammen med lidt sukker. Ikke ret meget, for det var 
dyrt, og det var jo også rationeret som så mange andre ting under krigen. 
 
I min barndom havde vi altid dværghøns og de hed Hans og Grethe. 
 
Mor har ofte fortalt, at jeg på et tidspunkt var kommet for tæt på Grethe og hendes rede 
med kyllinger, hvorfor hun skældende og smældende fløj op i håret på mig og hakkede 
mig til blods. Jeg skreg i vilden sky, og mor måtte komme og redde mig. 
 
Dagen efter fortalte jeg om min oplevelse til Carlo, hvorpå han spurgte: ”Grajet du så, 
Erling”. Og jeg kunne kækt svare et afgjort nej til det fjollede spørgsmål. 
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I sine sidste år fortalte min mor ofte den lille historie, og hun morede sig så det 
klukkede, hver gang hun fortalte den. 
 

 
 
Billedet:Det ældste billede, bortset fra det med min mormor, som jeg har kunnet finde af mig selv. 

Jeg husker også, at jeg kunne sidde på trappen ud til baghaven og snitte på en pind og 
samtidig høre støjen af flyvemaskiner. Jeg har senere fået at vide, at støjen stammede fra 
bombardementerne over Kiel. 
 
Mange daglige forbrugsvarer var rationerede, og man skulle aflevere et mærke for at 
kunne købe f. eks en pose kaffe. Der var stort set mangel på alting, så det var også 
umuligt at købe sig et nyt dæk eller slange til sin cykel. 
 
Således har mor fortalt, at en nat, da vi lå og sov i vores senge, lød pludseligt et meget 
højt drøn meget tæt på huset. Far og mor blev begge meget bange, var det fulde tyskere, 
der skød, eller var krigen pludseligt kommet meget nærmere. Da de havde sundet sig 
lidt, så stod far op for at undersøge, hvad der var sket. Da han nåede ud i vaskehuset, 
kunne han konstatere, at en af deres cykler var punkteret, og at det således bare var en 
meget slidt slange i et cykelhjul, der endelig havde givet op og var eksploderet. 
 
Efter krigens afslutning kom der mange, mange forhutlede tyskere soldater gående forbi 
oppe på hovedlandevejen på vej hjemad, og de havde det med at smide tunge ting fra sig 
på turen. 
 
Jeg husker at Carlo, Kurt og jeg fandt en håndgranat i vejgrøften. Den var af den her 
type med et langt skaft af træ Vi skilte den ad og opdagede, at der inden i den var mange 
forskellige runde metalplader med huller i forskellige størrelser, og dem kunne vi 
sagtens bruge til at sigte grus med. 
 
Vi var heldige, at granaten sikkert ikke var armeret. Havde den været det, så havde der 
måske ikke været nogen børnebørn, at fortælle om sit liv til. 
 
Tænk på alle de børn, der nu til dags kommer til slemt skade med klyngebomber og 
andet krigsmateriel, der er lavet, så det ligner legetøj af plastic. 
 
Ved en anden lejlighed fandt jeg et lille gipsportræt af Hitler (vel 20 x 30 cm). Jeg 
afleverede det troskyldigt til en af de forbipasserende tyske soldater. Han så hvast på 
mig og brølede så ”Hitler kaput” og kylede det lille gipsbillede ned i landevejen, 
hvorved det splintredes i tusindvis af små stykker. 
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Jeg har fået fortalt, at far netop den 9. april 1945 havde købt en radio. Den blev stillet op 
inde i stue, hvor den kunne få strøm. Den blev rigget til med en god lang antenne, og 
umiddelbart efter, at de åbnede den for første gang, lød fredsbudskabet om, at tyskerne 
havde overgivet sig. 
 
Det blev min egen sidste erindring fra det lille hus i Vissenbjerg. Den ellevilde glæde, 
der bredte sig i hele det lille samfund, har gjort et dybt indtryk på mig, selv om jeg på 
det tidspunkt næppe havde forstået sammenhængen. 

Fars og mors arbejde under krigen. 
 

Under krigen arbejdede både far og mor i omegnens tørvemoser. Far, som var stor og 
stærk, gravede den våde tørvemasse op, læssede den på en trillebør, kørte hen til de 
udlagte trærammer med små rum, der dannede tørvene. Her blev tørvemassen jævnet ud, 
så den flugtede overkanten af trærammerne. 
 
Når tørvemassen efter nogle dage var tørret ind, så den kunne beholde sin form, blev 
rammerne fjernet, og nu var det typisk, at kvinderne, herunder min mor, kom til. De 
samlede tørvene sammen og stablede dem i små pyramider med afstand imellem 
stykkerne, så tørvene rigtigt kunne tørre af solen og vinden. 
 
Jeg var ofte med i min barnevogn og stod i et hjørne af moseområdet, men undertiden 
blev det lidt for besværligt at have mig med, og så blev jeg sendt ned til min farmor og 
farfar i Bogense. 
 
Disse procedurer kan jeg ikke huske fra tiden under krigen, men senere var jeg ofte med 
de lastbiler, der i årene lige efter krigen kørte til tørvemoser i Jylland og hentede tørv til 
borgerne i Gelsted, og der så jeg med egne øjne, hvordan tørvene blev produceret.  

Kelstrup Østergård. 

 
Umiddelbart efter krigen solgte far og mor det lille stråtækte hus i Vissenbjerg og tog 
plads på en gård på den modsatte side af hovedvejen. 
 
Far arbejde i stalden og i marken medens mor arbejdede i huset. 
 
Jeg mener, at far trivedes med arbejdet, men mor havde ikke noget godt samarbejde med 
fruen i huset. 
 
Det er begrænset, hvad jeg husker om tiden på gården, men dog kan jeg huske, at det var 
festligt og dejligt, når kornet blev kørt hjem til gården. Far tog mig med på vognen, hvor 
der var lagt nogle brede rammer hen over ladet på vognen, så der kunne stables korn i 
passende bredde og højde, så den lige netop kunne køres ind i laden, hvor kornet skulle 
forkes op på kornloftet. Senere på året, når man ikke mere kunne arbejde i marken, blev 
kornet tærsket i loen. 
 
Om efteråret skulle møddingen ryddes og køres ud på markerne som gødning, inden 
markerne skulle pløjes. Det var tungt arbejde og far stod i sine gummistøvler og læssede 
møget på vognen. 
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Jeg fulgtes med far og medens han stod der og gravede i møgbunken, fik jeg øje på en 
fin ting, der lå og skinnede i efterårssolen. Jeg samlede tingen op, og det viste sig, at det 
var en flot fyldepen, som bondemanden havde tabt i forbindelse med sit mugearbejde i 
stalden. Bondemanden blev meget glad for at gense sit fine skriveværktøj, da jeg 
afleverede fyldepennen til ham, men mor var skuffet på mine vegne over, at der ikke 
tilfaldt mig nogen former for dusør. 

Tobak 

 
Under krigen var det ikke muligt at få tobak fra Amerika, hvorfra de bedste sorter ellers 
kom. Derfor kom der for alvor gang i den danske produktion af tobak. Planten trivedes 
udmærket i Danmark, og blev vel et par meter høj. 
 
Jeg mener, at det var fra arbejdet her på Kelstrup Østergård, at jeg husker lidt om 
produktion af dansk tobak 
 
Far og mor var med i behandlingen af bladene før de kunne anvendes til tobak. 
 
Først blev de ret store blade plukket fra planten. Herefter blev de kørt hen til et stort 
tremmehus bygget til formålet. Der var masser af gennemtræk af frisk vind. 
 
Inde i huset blev bladene syet på lange snore med nogle specielle lange synåle og 
herefter hængt til tørre inde i huset. Når bladene havde nået den rigtige tørhed blev de 
igen taget ned og fragtet til en egentlig fabrik for videre bearbejdning. 

Den lokale smed. 

 
Ikke langt fra gården lå den lokale smed, hvor jeg godt kunne lide at komme og se på 
arbejdet ved essen. Smedens kone var meget sød ved mig og inviterede mig ind i 
køkkenet til nogle flade kager med glasur i alle regnbuens farver. De smagte godt og jeg 
var meget fascineret af farverne. 

Min første cykel. 

 
Det var også i denne periode, at jeg fik min første cykel. Den var selvfølgelig brugt, den 
var sort, og det var en pigecykel. Den var købt i rigelig størrelse, så jeg kunne have den i 
lang tid. 
 
For at jeg kunne træde cyklen, var der spændt nogle store træklodser på pedalerne og 
lige bag sadlen var der monteret et kosteskaft, så far kunne løbe med mig, indtil jeg efter 
de sædvanlige adskillige vælteture endelig fik lært at cykle selv. 

Flytning til Gelsted. 
 
Medens vi boede på gården havde min mormor været alvorligt syg, og hun døde af sin 
sygdom. Det husker jeg egentlig ikke noget om, men konsekvensen blev, at vi skulle 
flytte fra gården og til Gelsted, fordi far og mor havde indgået en aftale med morfar om, 
at de skulle flytte ind hos ham i hans store hus, som hed ”MUIR” 
 
Da vi skulle flytte, lånte min far en fjællevogn og et par heste af sin arbejdsgiver. Alt 
familiens jordiske gods blev læsset på vognen, og jeg fik lov til at sidde ved siden af min 
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far der øverst oppe på læsset. Jeg husker, at vejret var godt, og at jeg nød turen sammen 
med min far. 
 
Min far havde fået arbejde på byens møbelfabrik, som hed ”Tårnhøj”. 
 
Fabrikken købte selv tømmer hjem fra skoven, og det skulle naturligvis saves op og 
lagres, før det kunne bruges til møbelfabrikation. Det var i savværket far fik arbejde. 
 
Her fik han brug for sine mange kræfter, når træstammerne skulle bakses på plads. I 
skolen drillede mine kammerater mig med, at man kaldte ham for ”Jens Lyn”, en kendt 
helteagtig tegneseriefigur, så det var jeg lidt stolt over. 

Min morfars hus. 
 
Min morfars hus havde både stueetage og 1.sal. Huset var opkaldt efter den lille by i 
USA, hvor han boede under sit ophold derovre. Byen og dermed huset hed ”MUIR”. Det 
stod at læse øverst på facaden. 
 
Se en længere beskrivelse af min morfars i bilag A. 
Husets facade var helt dækket af en meget storbladet vinart, der igennem året skiftede 
farve fra løsegrønt til mørkegrønt og om efteråret havde den de flotteste flammede farver 
spændende fra gult til meget mørkerødt. 
 
Min morfar, der var en pertentlig ordensmand, begyndte alle dage i vækstsæsonen med 
at feje blade fra vinen op fra fortovet foran huset. 
 
Vi flyttede ind i underetagen i huset. Til vores rådighed havde vi en stue, et soveværelse 
og et stort køkken 
 
Min morfar boede på husets 1. sal, hvor der var en stor meget lys stue, der tidligere 
havde været hans fotoatelier og et meget mindre værelse, der udgjorde hans daglige 
beboelse. 
 
Når far og mor skulle i byen uden mig, så blev jeg passet af min morfar. 
 
Hver gang jeg var hos ham, og han skulle have den mad, som mor havde sat frem til 
ham, så gav han mig sin sædvanlige lektion i engelsk. Han tog sin gaffel, rakte den frem 
mod mig og sagde ” a foork”, derpå tog han kniven på samme vis og sagde ”a knife”. 
 
I dag ved jeg, at sprogtonen var langt mere fynsk end engelsk. Men med denne lille 
gennemgang slap jeg for videre tiltale vedrørende det engelske sprog. 
 
I hans store lyse stue på 1. salen var der for enden en meget stor reol fyldt med bøger. 
Heraf mange årgange af indbundne årgange af ugebladet Familie Journalen. Selve 
indbindingen havde min morfar selv foretaget. 
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Billedet:Morfar i sin store stue det tidligere fotoatelier 

 
Jeg måtte tage en enkelt årgang ud af reolen ad gangen, og jeg havde stor fornøjelse af at 
sidde og kigge i den. 
 
På den tid var der i mange af ugebladene beskrivelser og skitser af ting, som man selv 
kunne fremstille, og der var ofte kolorerede tegninger af kendte bygninger, som man 
kunne klippe ud montere med pap og derefter samle, så de fik fysisk form. Det blev der 
aldrig tale om, men jeg nød bare at se på tegningerne og jeg forestillede mig, hvor flotte 
tingene kunne blive. 
I denne stue havde han også en meget flot mahognikasse med glaslåg, hvori han 
opbevarede ting, som han havde haft med hjem fra USA. 
 
Specielt var jeg meget fascineret af hans samling af mønter, heriblandt var der en enkelt 
rigtig sølvdollarmønt. I kassen lå også et meget smukt lommeur af guld, som han gik 
med ved særlige lejligheder. 
 
Af andre ting fra den store stue husker jeg, at jeg kunne gyse lidt ved synet af den 
hugorm, som han opbevarede i en flaske med sprit. 
 
Inde i hans lille værelse, som var hans egentlige daglige opholdsrum, var der en helt 
særlig atmosfære. Den lille kakkelovn sørgede for, at der altid var meget varmt hos ham, 
han har vel vænnet sig til at have meget varme gennem sit arbejde som fyrbøder. 
 
Der var også en helt særlig duft oppe hos ham, dels af brænderøg men også af hans 
piberøg. 
 
I rummet havde han sin store seng, som altid var dækket af et pænt sengetæppe. Han 
havde også et meget flot chatol i noget lyst træ. Her havde han sine skrivesager. I 
chatollet var der et stort antal små skuffer, og når han åbnede en af dem, var det altid 
spændende at se, hvad der gemte sig i den.  
 
Blandt hans skriveting var der en helt speciel amerikansk skrueblyant, som jeg var meget 
betaget af. Det har han vel lagt mærke til, for på et tidspunkt forærede han mig den. 
Ingen andre i skolen havde så flot en skrueblyant, og jeg var meget stolt af den. 
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Bag døren ind til værelset havde han et pibebrædt med sine store piber. Jeg tror der var 4 
– 5 halvlange piber med flot dekorerede glashoveder, og så var der en pibe, som han 
holdt meget af, og den var lavet af merskum. Modellen lignede grangiveligt den pibe, 
som Sherlock Holmes var kendt for at ryge på. 
 

 
 
Billedet:Min morfar med sin elskede merskumspibe i hånden og sit flotte pibebræt. 
 
Den 05-07-1953 bragte Fyns Tidende et interview med ham og på det indsatte billede 
ryger han på netop denne pibe 
 
Min morfar læste meget og noget specielt for ham var, at han hviskede ganske sagte den 
tekst, som han sad og læste. 
 
Jeg syntes, at det var spændende at komme på besøg hos min morfar. 
 
Sammenbygget med huset var et udhus, hvori der var et gammeldags das og et lille 
værksted. 
 
Værkstedet bar tydeligt præg af min morfars ordenssans. Der var rigtig meget værktøj, 
og det var ophængt efter størrelse og anvendelse, og under den lille høvlebænk var der 
mange skuffer med samlinger af søm, skruer, bolte, beslag og meget mere. Her var 
virkeligt spændende at gå på opdagelse for en lille dreng, men jeg måtte jo ikke efterlade 
spor der viste, at jeg havde været der. 
 
Hans have var også noget helt for sig selv med mange blomsterbede, og en stenhøj med 
flagstang. Alle havegange var revet fint, og jeg tror ikke der var et eneste stykke ukrudt i 
hans have. 

Mine legekammerater i Gelsted. 

 
I huset ved siden af min morfars hus boede én af byens frisører (i daglig tale: barber) 
Conrad, hans kone Lilly, som var én af mors veninder og deres søn Poul. 
 
Poul var et år yngre end mig, men vi fandt hurtigt ud af at lege med hinanden. 
 
Vi legede lidt på skift hos hinanden, men jeg husker, at Pouls hjem var lidt fint, for de 
havde f. eks centralvarme og dermed varme i alle rum, og så havde de et flot uldent 
grønligt gulvtæppe i stuen, og det var dejligt, når vi ofte legede på gulvet med vores 
biler. 
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Når der blev serveret pandekager eller æbleskiver hos én af familierne, så var det en 
selvfølge, at den anden af os blev inviteret med til middagsmad. 
 
I Pouls have havde de et gammelt skovfogedæbletræ og et meget stort kirsebær- eller 
moreltræ. Pouls far var lidt øm over æblerne, som var meget tidlige og derfor også 
meget eftertragtede, men vi fik jo altid tildelt nogle stykker. Kirsebærrene kunne vi 
simpelthen ikke spise os ud af, så dem var der ingen restriktioner på. 
 
Vi besøgte lejlighedsvis en dreng, der hed Kurt. Han boede et par huse længere nede ad 
gaden. Det specielle ved ham, som jeg husker det, var, at han havde et lager af bolde i 
mange forskellige farver og størrelser. 
 
Venskabet med Poul fortsatte i rigtig mange år og ophørte vel først helt, da vi flyttede 
over til Korsør, mens han altid blev boende i sine forældres hus i Gelsted. 

Min lillesøster Birgit. 

 
Medens vi boede hos min morfar fik jeg en fødselsdagsgave, som jeg længe havde 
ønsket mig. Jeg havde selv bidraget ved, over en lang periode og på opfordring fra min 
mor, at have lagt sukkerknalder i vindueskarmen i soveværelset, for at storken skulle 
komme med en lillesøster. Underet skete, og storken kom på besøg dagen før min 8 års 
fødselsdag, nemlig den 06-10-1947,hvor jeg fik en lillesøster i fødselsdagsgave. 
 
Vi boede ikke så længe hos min morfar, for det viste sig, at temperamenterne mellem 
mine forældre og min morfar slog lige rigeligt med gnister, så der blev undertiden talt 
med meget store bogstaver. 
 
Far og mor tog konsekvensen og lejede sig ind i et hus, der lå i en lille samling huse, 
som hedder Holme, en lille kilometer længere ude ad Søndergade i Gelsted. 

Skole og fritid. 
Skolestart 1946     Til Ejby Folke- og Realskole 1952 

 
Skolen var fysisk beliggende midt i byen på hver sin side af hovedgaden Søndergade og 
bestod af fire bygninger. 
 
Skolestuen for 1.- og 2. kl. fungerede samtidig som bolig for lærerinden fru Nielsen, 
hendes mand og deres to børn, 2 drenge, som var et par år yngre end mig. 
 
På modsat side af Søndergade lå først på højre hånd, når man så ind mod skolegården, 
privatbolig for 1. lærer Eriksen og hans kone samt en lidt større skolestue til 5.-6.- og 7. 
klasse. 
 
Gik man videre tværs over den ret store skolegård lå et hus kun indeholdende 
klasseværelset for 3.- og 4. klasse. Her var ingen beboelse og lærer Nielsen, som 
underviste her, boede i sin private bolig lidt længere ude ad Søndergade end min morfars 
hus. 
 
Til venstre for de to skolestuer lå skolens store gymnastiksal. Her lavede vi gymnastik 
piger og drenge hver for sig. Lærer Nielsen ledede drengene, og der var ikke tale om 
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noget avanceret gymnastik, det var løb, små hop på stedet, arme bøj og arme stræk, og så 
spillede vi høvdingebold, som jeg holdt meget af, og som jeg også var god til. 
 
Gymnastiksalen indgår i øvrigt i en roman skrevet af boghandlerens datter Kirsten 
Thorup og heder ”Lille Jonna”. Romanen beskriver forhold i Gelsted, som jeg kendte 
dem, fordi hun var blot et par år yngre end mig og for øvrigt også gik i skole i Ejby 
Folke- og Realskole. Flere af romanens personer er let genkendelige fra det daglige liv i 
Gelsted. 
 
I ovennævnte roman flytter en husvild familie ind i gymnastiksalen. I virkeligheden 
boede her en lille fattig fremmedartet familie bestående af far, mor og to små piger i 
enden af gymnastiksalen, hvor der også var redskabsrum. Hvor de sov, og hvor de 
lavede deres mad, ved jeg ikke. Der blev stort set aldrig fyret i den meget store 
kakkelovn, så det var kummerlige forhold de levede under. 
 
Jeg husker selv den lille mørklødede familie, og specielt husker jeg, at de to små piger 
var overordentlig smukke med deres meget mørke øjne og deres lange kulsorte og 
krøllede hår. 
 
Selv om de sikkert kun har boet der i kort tid, så har de alligevel gjort et dybt indtryk 
både på mig, men jo også på Kirsten Thorup, hvis forældre og hun selv boede lige ovre 
på den anden side af gaden. 

Gelsted Skole 1. og 2. klasse. 
 
Det generelle for skolen var, at eleverne kun gik i skole hver anden dag fra kl. 08.00 til 
kl. 15.00. Således kunne den samme skolestue bruges af to klasser f.eks. 1. kl. den ene 
dag og 2. kl. dagen efter. 
 
Jeg begyndte min skolegang i 1947, mens vi boede i min morfars hus. 
 
Vores lærer hed fru Nielsen, og jeg synes, at jeg havde en rigtig god skolestart. 
 
Jeg tror, at vi var ca. 20 elever i klassen. Vi sad ved de helt traditionelle dobbelte 
skoleborde dengang, nemlig en bænk at sidde på for to elever. Bænken var bygget 
sammen med en skrå skrivepult til hver af os. Pulten kunne åbnes og hernede kunne vi 
opbevare vores bøger, skrivetøj og det vigtigste vores madpakker. 
 
Mit bord stod tæt på den store sølvgrå kakkelovn, der varmede hele skolestuen op. 
 
Af fag havde vi stavning, læsning, skrivning, regning, bibelhistorie og sang. 
 
Alle skoledage begyndte med at vi sang en af de kendte børnesange ”Titte til hinanden”, 
”Se den lille stær, den er åh så fornøjet” og mange flere. 
 
Det gik fint for mig i alle fag, blot manglede jeg lidt forståelse for den grundlæggende 
talbehandling, og jeg husker, at jeg på et tidspunkt skulle op til fru Nielsen ved kateteret, 
hvor hun havde en trækasse med små firkantede pinde i bundter med ti i hvert bundt. 
 
Her fik jeg lige det lille skub, der skulle til for at få mig til at forstå de generelle begreber 
om tal. 
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Sparemærker. 

 
Det var også fru Nielsen, der lærte os, at vi skulle spare op. Vi fik udleveret en lille bog 
med plads til at klistre sparemærker i. 
 
På aftalte tidspunkter kunne vi købe sparemærker hos fru Nielsen, og når hæftet var 
fyldt, blev beløbet sat ind på vores konto i den lokale sparekasse. Man var glad og lidt 
stolt hver gang, man kunne aflevere en fyldt bog med sparemærker. 
 
Hvor jeg fik penge fra til at blive så ivrig en sparer, at jeg fik tildelt dette fine diplom 
som kun 11 år gammel, husker jeg egentlig ikke, for jeg fik ikke lommepenge, men jeg 
begyndte tidligt at gå bydreng for den lokale bager og at gå med aviser mm. 
 

 

Årlig skovtur. 

 
En fast årlig tradition var, at hele skolen tidligt på året, når bøgeskoven lige var sprunget 
ud, skulle en tur ud til den store gryde i Ørsbjergskoven.  
 
”Gryden” var egentlig blot en stor fordybning i skovbunden helt dækket af et næsten en 
halv meter tykt lag af visne bøgeblade. 
 
På dagen fik vi en særlig madpakke og en sodavand med i skole. I skolegården blev vi 
stillet op i to rækker med en af de ældste elever i spidsen med skolens fane. 
 
Turen ud i skoven var temmelig lang. På den første del af turen, som gik igennem byen 
skrålede vi alle så højt vi kunne med på sangen ”Jeg er den dejlige danske skov ” 
 
De fleste af husmødrene var hjemmegående dengang og i mange gadedøre stod de og 
lyttede til os, når vi gik forbi. De af husmødrene, der havde et barn med i optoget var vel 
også lidt stolte. 
 
Når vi nåede frem til gryden, hvor skoven stod i sin fineste påklædning i sart lysegrønt, 
så var det med at få gang i madpakkerne for at se, hvad mor havde fundet på at sende 
med på denne særlige dag og så med en hel flaske sodavand til, det var bare herligt. 
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Der var ikke arrangeret noget særligt program for opholdet, vi legede og tumlede os bare 
mellem hinanden og løb op og ned ad skrænterne i ”gryden”. 
 
Selv om vi legede lidt voldsomt indimellem, så husker jeg ikke at nogen kom til skade 
under turen. 
 
Vi legede måske et par timer, hvorefter turen igen gik hjemover. Nu var vi knap så kry 
for alle var meget trætte og glædede sig bare til at komme hjem. Elever, der boede på 
vejen hjem fik lov til at forlade sin plads i rækken og gå hjem. 
 
Derfor var det en mindre og noget klatøjet samling af børn, der nåede frem til 
skolegården, hvorfra de fik lov til at gå hjem 
 
I hjemmene har man helt sikkert fået en aften, der ikke blev forstyrret af det barn, der 
havde været på skovtur  
 
Efter aftensmaden har det nok i de fleste hjem været ret på hovedet i seng med 
turdeltageren og vedkommende har helt sikkert sovet godt, indtil næste morgen. 

Lysbilleder. 

 
Det var også en oplevelse for os, når vi undertiden skulle over gaden for at se lysbilleder 
sammen med skolens andre elever hos lærer Eriksen. 
 
Vi kom på eventyrlige opdagelsesrejser med datidens danske eventyrere som f.eks. 
Jørgen Bitsch. 
 
Lysbillederne blev vist på det store lærred og lærer Eriksen læste den ledsagende tekst. 
 
Det var virkelig spændende at se, hvordan mennesker levede andre steder på jorden og 
gjorde tingene på helt andre måder end her i Danmark hos os. Husk på at det var lang tid 
før almindelige mennesker fik fjernsyn. 
 
Op til jul tegnede fru Nielsen de flotteste julestemninger med farvekridt på tavlen, det 
var hun bare rigtig god til. 

Flytning til Holme. 
 
Far og mor havde lejet et ældre hus ejet af Ajs Peisen (Anders Petersen) Han boede ikke 
selv i huset, men kom undertiden på besøg (inspektion). 
 
I huset var der en kat, da vi flyttede ind, og den blev boende sammen med os. Det var en 
lille hunkat, og den var ikke køn. Den havde alle regnbuens farver rød, hvid, sort og grå. 
Vi to blev imidlertid så glade for hinanden, at den senere flyttede sammen med resten af 
familien ud til vores nye hus. 
 
Her boede vi, da far købte en stor byggegrund på ca. 3.000m2 endnu lidt længere ude ad 
Søndergade nemlig nr. 85 A. 
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Mine legekammerater i Holme. 

 
Da vi flyttede til Holme fik jeg et par nye legekammerater til nemlig Flemming og Villy. 
De var begge et par år yngre end mig, så det var for det meste mig, der bestemte, hvad vi 
skulle lege. 
 
Flemmings forældre havde det lokale kontrolsted, hvor de arbejdsløse dagligt skulle 
møde op for at få deres stempel eller mærke i kontrolbogen, og dermed kunne få deres 
ydelser udbetalt. 
 
Der var ikke fint hos Flemmings forældre, og der var altid efter mine begreber et 
synderligt rod, så det var ikke meget vi legede der. 
 
Flemming havde det lidt på samme måde som Carlo i Vissenbjerg, han var heller ikke 
altid så ren og pæn, som han burde være, og mor gav ham undertiden samme omgang 
med vaskekluden, som Carlo havde fået. 
 
Villy boede lige på den anden side af gaden og var søn af drejeren. Hans far og mor drev 
et mindre trædrejerværksted, hvor de fremstillede forskellige former for skafter og 
håndtag til værktøj, dørstoppere mm. 
 
Værkstedet var meget større, men lignede min morfars lidt for også Villys far var en 
meget pertentlig mand, så også her hang alt værktøj omhyggeligt ordnet efter brug og 
størrelse. 
 
Villys far virkede lidt streng og tør, men han var en dygtig drejer. Jeg husker endnu, 
hvordan han på ingen tid ud af et stykke firkantet træ kunne fremstille et håndtag til en 
murhammer. 
 
En firkantet stok blev spændt fast i drejebænken. Med et kraftigt jern blev kanterne 
drejet af, og så var den firkantede stok blevet rund. Derpå tog han et stregmål der 
markerede, ændringer i tykkelser og riller på skaftet, derefter blev håndtaget drejet i 
facon ved brug af passer og forskellige jern, så håndtaget fik de rigtige tykkelser på de 
rigtige steder. 
 
Jeg har altid været en stor beundrer af at se en dygtig håndværker udføre sit hverv. 
 
Villys far kunne også lave en rigtig fin vindmølle. Vingen var så flot formet, at den 
næsten lignede de vinger, man kender fra de store vindmøller i dag, så den kørte rundt 
selv om der næsten ingen vind var. 
 
Sådan en mølle ville jeg rigtig gerne have haft, men jeg måtte nøjes med at lave en noget 
mere simpel mølle til mig selv. 
 
Da vi flyttede ind i det nye hus, kom der nok en legekammerat til. Jeg husker ikke hvad 
han hed, men hans forældre avlede kaniner til slagtning.  
 
Når vi legede cowboys og indianere, var det vigtigt for os, at kunne pynte vores buer og 
pilekoggere med rigtigt fint skind, og det vat her, den nye legekammerat kunne gøre 
nytte med sine kaninskind. 
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Skoven for enden af vores have var endnu meget ung og mange af træerne kunne vi 
springe over, så her legede vi meget, det var kuperet terræn, og vi kunne nemt gemme os 
for hinanden. 

Gelsted Skole 3. og 4. klasse. 
 
Efter 1.- og 2. kl. flyttede vi over gaden til lærer Nielsen i 3. klasse. Lærer Nielsen var 
ikke gift med vores lærerinde fru Nielsen fra 1.- og 2.- kl. 
 
Det helt specielle ved lærer Nielsen var for mit vedkommende, at han også havde 
undervist min mor, da hun gik i skole. Det havde jeg lidt svært ved at kapere. 
 
Han boede lidt længere nede ad Søndergade end min morfar, og jeg havde strenge ordrer 
om, at når han kom cyklende forbi, skulle jeg vende front mod ham og bukke. Han 
svarede med et højt og tydeligt ”Goddag” mens han svingede med sin kasket. 
 
I 3.kl. fortsatte vi med de hidtidige fag, men nu skulle vi også lære danmarkshistorie og 
naturhistorie, hvilket sidste fag jeg glædede mig rigtig meget til. 
 
Da den første time i naturhistorie oprandt skete der det, at en stak bøger med mange fine 
billeder og tegninger med dyr og planter blev delt rundt i klassen, og herefter blev vi på 
tur sat til at læse højt fra bogen. Jeg var meget skuffet over forløbet af mine timer i 
naturhistorie hos lærer Nielsen. 
 
Som hos fru Nielsen så skulle vi også synge hos lærer Nielsen. 
 
Som de fleste andre skolelærere på den tid, så havde han under sin uddannelse lært at 
spille på violin. Man havde valget mellem at spille på klaver eller at spille på violin. Der 
var nok ikke mange seminarieelever, der havde plads til - eller råd til et klaver, så for de 
flestes vedkommende betød det, at de købte sig en billig violin, som de så lærte at spille 
lidt på. 
 
Lærer Nielsen sang ikke godt, så han ledsagede vores sang med spil på sin violin, og det 
var han mildest talt heller ikke ret god til. Det lød rædselsfuldt, men vi lærte dog mange 
sange fra den danske sangtradition. 
 
Af lærer Nielsen fik jeg den eneste ørefigen jeg har fået i hele mit lange liv, og det er 
stadig ikke gået op for mig, hvad jeg fik den for, det har han sikkert gjort rede for 
dengang, men på grund af min befippelse, så husker jeg ikke hans begrundelse, men jeg 
blev kaldt ud på gangen foran klasseværelset, og fik her i enerum tildelt den famøse 
ørefigen. 
 
  x 
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Billedet:Klassebillede fra 3. eller 4.klasse: Jeg stårunder krydset med hjemmestrikket hårnet. 

Årlige udflugter. 

 
Der blev også hvert år arrangeret en tur ud i landet f.eks. til Himmelbjerget og til 
Munkebo ved Vejle 
 
Man fik penge og en særlig fin madpakke med hjemmefra, og som jeg husker det foregik 
alle vores ture med tog, hvor vi havde reserverede pladser. Den gang blev stort set alle 
tog trukket af et damplokomotiv. Vi ville gerne lukke vinduerne ned og stå der og kigge 
fremad i køreretningen og uvægerligt fik man på et tidspunkt en lille sodpartikel fra 
lokomotivet i øjnene, men så blev der jo blot en ledig plads til en at de andre elever, 
indtil også han fik noget i øjet. 
 
Noget af det mest spændende ved de ture var for mig, at jeg for de penge, som jeg havde 
fået med for at kunne købe en ekstra sodavand, en ispind eller en pølse dem brugte jeg 
altid de fleste af til at købe souvenirs til far og mor for. 
 
Således havde vi i mange år en typisk turist souvenirer fra Himmelbjerget, et uglehovede 
i helt lyst birketræ med øjne og fjer tegnet med en pen, der brændte træet i brune 
nuancer, stående på dækketøjsskabet. Når man drejede på nogle knapper, så kunne den 
viste ugedag, dato, måned og år. 
Far og mor gemte også et lille rundt skrin i træ, som jeg havde købt på sådan en tur. Det 
var lidt mere avanceret i forhold til uglehovedet, for nu var der ud over de brune farver 
fra den elektriske pen også brugt grønne og røde farver på dekorationen. 
 
En anden udflugt gik til Munkebjerg ved Vejle. Her fandtes, hvad man kaldte for en 
sensation, nemlig en rullende trappe, der førte fra Vejle Fjord og optil arealet omkring 
Munkebjerg kro. Et meget smukt område med en flot udsigt. Det øsregnede hele dagen, 
så vi kom ikke til at bruge trappen. Jeg tror, at det skyldtes, at trappen havde trin af træ 
og derfor blev for glat i det heftige regnvejr. 
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Gelsted Skole 5. klasse. 
 
Efter et par år hos lærer Nielsen kom vi nu over i de store klasser hos 1.lærer Eriksen, 
som også var kirkesanger. 
 
Lærer Eriksen var en helt anden type lærer end lærer Nielsen. Han var en stor kraftig 
mand, der havde naturlig autoritet, så der var ro i klassen, når han underviste, og det var 
han rigtig god til. 
 
Når han fortalte danmarkshistorie, så kunne vi næsten se for os de forskellige 
farvestrålende hærførere og deres fanebærere højt til hest foran deres store hære, mens 
slagene foregik. 
 
Som illustration så marcherede lærer Eriksen gestikulerende op og ned mellem rækkerne 
af skoleborde i det lille klasseværelse. Han havde stort dramatisk talent, og vi sad der 
musestille og lyttede tryllebundne til hans fortælling. 
 
Modsat lærer Nielsen så kunne lærer Eriksen synge. Han havde en meget stor og varm 
basstemme, så det var en hel svir at skulle synge under hans kyndige ledelse. 

Søndergade 85A 

 
Grunden var bare én stor kuperet græsmark, som lå inde bag en høj og bred syrenhæk. 
 
Far traf aftale med en entreprenør, der havde tegnet et meget lille hus, som han havde 
udviklet en billig måde at bygge på. Far skulle selv lave så meget arbejde med byggeriet, 
som han kunne. Det vil sige udgravning, forskalling og støbning af hele grunden. Et 
meget stort arbejde, for der skulle være kælder under hele huset. 
 
Huset blev bygget i gule sten, men ydermuren var bare en enkelt sten, hvor det 
sædvanlige var en dobbelt sten. På bagsiden eller indvendigt i huset blev der opsat nogle 
plader, der bestod af presset halm indstøbt i cement. Isoleringsevnen ville man nok sætte 
mange spørgsmålstegn ved i dag. 
 
De bærende gulvbjælker blev halveret og rejst på højkant. Der blev overalt sparet på 
resurserne for at billiggøre huset. 

Flytning til Vores nye hus Søndergade 85 A. 
 
Jeg ved ikke, hvornår vi flyttede ind i det nye hus, men mit skøn lyder på ca. 1949. 
 
Jeg så ikke meget til fars store arbejde med huset, for vi boede stadig i det lejede hus i 
Holme, mens arbejdet med huset foregik i fars fritid. 
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Billedet: 

Ovenstående billede er taget længe efter vi flyttede ind, idet det meget store arbejde med at planere 
grunden, fælde den store og brede syrenhæk samt opføre det bagved liggende udhus er blevet lavet. 
 
Sådan så huset ud op til 1957, hvor jeg rejste ned og mønstrede m/t ”Jacob Mærsk” i 
Kielerkanalen. 

 
Efter at vi var flyttet ind gik far i gang med at planere grunden. Det var også et meget 
stort og tungt arbejde for far, og han arbejdede på det alle ugens dage efter fyraften. Jeg 
tror, at der er kørt tusindvis af trillebøre fulde af jord fra forhaven og lige om bag ved 
huset, hvor der var en dyb skrænt ned mod haven. 
 
Da han var færdig, var syrenhækken fældet og forhaven var planeret, så den nu var i plan 
med landevejen, Søndergade, som løb forbi huset. 

Husets opdeling og indretning. 

 
I huset skulle der være tre lige store rum på ca. 16 m2, et køkken, et soveværelse og en 
stue, og som en knast på huset blev der bygget en lille entre eller gang, som vi kaldte 
det. 
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Soveværelset. 

 
Ud over at rummet var uden opvarmning og at pladsen var ret trang, så er der ikke 
yderligere at bemærke. Rummet var kalket som husets øvrige rum. Her var farven gul. 
 
Min lillesøster Birgit havde sin seng under vinduet inde i soveværelset hos far og mor. 
 

 
 
Billedet:Birgit og mig, som jeg tror vi så ud, da vi flyttede ind i vores nye hus. 

Køkkenet. 

 
Det særlige ved vores køkken var, at der ikke var indlagt vand. Derfor var der ingen 
vandhane ved vasken, og der var gjort plads til en hvid emaljeret 10 liters spand til vand. 
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Spanden (13) stod på en taburet helt inde i krogen ved skorstenen (14). Om vinteren, når 
mor havde lavet mad, så var der ofte kondens på væggene, og næste morgen kunne der 
være de flotteste isblomster på vinduet, is på væggene og en tynd skorpe is på 
vandspanden. 
 
Ved vægen ind mod soveværelset stod et skab med plads til gasflasken, bordpladen var 
lavet af terrazzo og på den stod to gasapparater og en gasovn. 
 
Køkkenet fungerede i det daglige således også som badeværelse, hvor vi kunne foretage 
den daglige hygiejne. 
 
Som supplement fulgtes far og jeg til byens nye alderdomshjem, hvor der i kælderen var 
indrettet en badeanstalt. Der var kabiner med brusere og andre med badekar. 
 
Hver fredag aften var disse badefaciliteter åbne for byens borgere, man kunne mod en 
beskeden betaling få et dejligt varmt bad. 
 
Vi sad der på rad og række og ventede til en brusekabine blev ledig. En ansat dame 
klargjorde rummet før næste kunde kom ind. Far og jeg brugte den samme brusekabine 
og nåede fint at blive vasket og skifte til rent tøj, inden tiden var udløbet. Det var rigtig 
dejligt med et varmt bad, hvor tit vi kom der, husker jeg ikke, men måske et par gange 
om måneden i vinterhalvåret. Om sommeren kunne vi godt klare os med en rundvask i 
kælderen. 

Stuen. 

Pladsen var trang og ved bordet i stuen indtog vi alle vores måltider, som om aftenen 
altid bestod at to retter mad nemlig en forret i form af en suppe, dem kunne mor lave 
mange slags af f.eks. frugtsuppe med syltede frugter, sagosuppe også kaldet glosuppe 
med kikboller, øllebrød m.v. 
 
Hovedretten kunne være en kødret, når det var frikadeller, så var der to til hver, når det 
var bøf, så var der kun en til hver, og mors bøffer var ikke store. Andre retter kunne 
være millionbøf, medisterpølse, pyt i pande m.v. 
 
Da kødretterne som beskrevet ovenfor var lavet i begrænset mængde, så måtte man spise 
så mange kartofler til, at man blev mæt. Det indordnede vi os alle efter. På grøddage 
vankede der dog kun den samme ene ret. Som regel var det byggrød med sukker og 
kanel hertil et glas hjemmelavet saftevand. 
 
Vi fik aldrig fiskeretter, fordi mor kunne blive syg blot ved lugten af fisk, så det kunne 
slet ikke komme på tale at tilberede en fiskeret. Det passede mig fint dengang. I dag 
holder jeg meget af både kogt og stegt fisk. 
 
Alle vores hjemlige aktiviteter om aftenen foregik ved vores fine polerede stuebord. Når 
jeg legede med mit elskede ingeniørsæt var kravet dog, at jeg havde lagt et tykt lag af 
aviser på bordet, før jeg begyndte at bygge. 
 
I skænken opbevarede mor mange af vores fine ting, og det var spændende at gå på 
opdagelse her, når mor ikke var hjemme. 
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Hen under jul blev der købt Jaffa appelsiner i Brugsen, og de blev også gemt her. Jeg har 
mere end én gang misbrugt hendes tillid og taget en appelsin, når mor ikke var hjemme. 
Det har hun helt sikkert set, men hun påtalte det aldrig. 
Jeg kom til at bo på ottomanen (sofaen) i stuen tæt på den eneste varmekilde i huset 
nemlig den lille kakkelovn (21). 
 
Det var fars arbejde at få ild i kakkelovnen hver morgen, inden han skulle på sit 
egentlige arbejde. Det var ikke altid lige nemt, så undertiden var den lille stue hyldet ind 
i en tæt røg. Så var det dejligt at kunne kravle helt ned under dynen også med hovedet, 
så jeg undgik at indånde den tykke røg. 
 
Til at begynde med var væggene i stuen kalket gule, men da vi fik bedre råd, så kom den 
lokale maler for at tapetsere i stuen. 
 
Vi boede på den måde, indtil jeg flyttede hjemmefra for at komme ud at sejle. 

Maleren. 

 
Jeg husker ikke hvad den maler hed, som far og mor fik til at lave arbejdet,men han var 
noget speciel. Han boede alene i et lille hus i udkanten af Lunghøj.Han virkede lidt 
kunstnerisk med halvlangt, fedtet hår og generelt virkede han noget nusset og ikke alt for 
ren. Han røg mange cigaretter. Det kunne ses på hans nikotingule fingre og det lugtede 
han også meget af. 
 
På trods af sit ydre, så var han en flink og rar mand at tale med selv for en stor dreng 
som mig. 
 
Han skulle også være på kost og i løbet af dagen have mange kopper kaffe, men det var 
jo med i aftalen 
 
Han kom om morgenen med alt sit malergrej i en ikke særlig stor kurv, som han kunne 
have på bagagebæreren. 
 
Heri var der pensler, rørepinde, pulvere i forskellige farver, lindolie og tørrelse. Heraf 
fremstillede han de farver, der skulle anvendes. 
 
Der blev kun sat tapet op til en halv meter under loftet. Jeg ved ikke, om det var for at 
spare på tapetet, eller om det var moderne. Derfor blev der som afslutning omhyggeligt 
malet en ca.1 cm bred bort med en passende farve for at give et ensartet indtryk af 
afslutningen på tapetet hele vejen rundt. 
 
Jeg ved ikke hvor lang tid det tog at ordne den lille stue, men jeg følte, at det varede 
meget længe, men hvor blev der fint, da han var færdig og så den dejlige duft af ny 
hjemmelavet maling. Det var skønt. 

Kælderen. 

 
I kælderen var der også tre lige store rum. 
 
Til det midterste var der adgang fra køkkenet gennem en lem i gulvet, som man nærmest 
skulle være akrobat for at kunne benytte. I enden af køkkenbordet var der en lem, som 
kunne skydes i vejret og sættes fast, herefter kunne man åbne en lem i gulvet, hvorved 
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der kom en meget stejl trappe til syne. Vi lærte alle hurtigt at benytte denne adgang til 
kælderen, og det var også gennem dette sindrige system, at vandspanden blev båret både 
op og ned flere gange om dagen. 
Lige under vinduet i soveværelset var der en udvendig trappeskakt også med adgang til 
det midterste kælderrum. Det var ad denne trappe vi hver aften skulle sætte vores cykler 
på plads for natten. 
 
Her idet midterste kælderrum var der et gammelt komfur og en gruekedel. Komfuret 
blev meget lidt brugt, men jeg mener, at mor kogte vores tøj i gruekedlen 
 
I kælderen under stuen var vandpumpen anbragt. Pumpen var af den gammeldags type, 
hvor man pumpede med et langt håndtag. Det virkede fint, og vi havde ingen problemer 
med pumpen i frostperioder. 
 
På den tid var der ikke noget der hed køleskabe for almindelige mennesker som os, så 
derfor var der i dette kælderrum muret et mindre rum til brug for ting, der skulle holdes 
lidt kølige som mælk, smør, kød, pålæg samt syltede og henkogte ting. Til opbevaring af 
kødvarer var der et lille flueskab. Et lille skab med meget fintmasket fluenet i siderne og 
i lågen. Som navnet antyder, skulle fluerne holdes borte fra at lægge æg i forskellige let 
fordærvelige varer. 
 
I kælderrummet under soveværelset var der også muret et mindre rum, og her var husets 
das eller lokum indrettet. I rummet var anbragt et sæde af træ, hvori der var skåret et 
passende hul, så man kunne forrette sin nødtørft ned i den spand, der stod under hullet. 
Når man var færdig hang der stykker af avispapir, som man kunne tørre sig med efter 
endt besøg. 
 
Far sørgede for, at spanden med passende mellemrum blev båret helt ned i enden af 
haven og tømt ud mellem jordbærrene. Far mente, at netop disse tømninger var grunden 
til, at vi altid havde mange meget flotte jordbær om sommeren. 
 
Resten af rummet blev brugt til at opbevare vores brændsel, der mest bestod af træ, som 
dog i kolde perioder blev suppleret med koks. 
 
At far og mor var meget glade og også stolte over at kunne flytte i eget hus er der ingen 
tvivl om. Når vi havde været i byen eller besøgt familie og kom hjem igen, så har jeg 
mange gange hørt mor sige ”Hvor er det dejligt at komme hjem til vores lille hus igen” 

Baghuset. 

 
Bag ved huset og ned mod haven var der en ret høj skrænt, som var opstået, da far kørte 
al den jord om bagved huset, som han havde gravet af, da han planerede forhaven. På 
dette sted støbte far en ca. 2 meter høj mur hele vejen tværs over haven med undtagelse 
af et par smalle passager ind mod naboerne på hver side. 
 
Denne mur kom til at danne bagvæggen for det baghus, som han selv murede, og den 
dannede også afgrænsningen til hønsegården, som blev lavet i enden af baghuset. 
 
Baghuset fik en ret høj mur ned mod haven for at få fald på taget. I den ene ende af 
baghuset blev der lavet et ret stort rum, hvor vores haveredskaber og høsten fra haven så 
som kartofler, gulerødder, rødbeder og frugt kunne stå frostfrit. 
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Vores store røde havemøbler, som far selv havde lavet, kunne også stå tørt og godt 
vinteren over. 
 
I den anden ende af huset blev indrettet et hønsehus med plads til 10 – 15 høns og et 
tilsvarende antal duer. 
 
Den sidste del af muren dannede afgrænsning for en pænt stor overdækket hønsegård. I 
store dele af året måtte duerne ikke komme ud. Naboerne syntes ikke om, at en flok duer 
om foråret kom og tømte deres urtehaver for frø og ærter. I såtiden i det tidlige forår var 
de derfor altid lukket inde. 
 
Alle typer af affald fra køkkenet blev smidt ind i hønsegården og såvel høns som duer 
tog godt for sig af sagerne. Det var imidlertid ikke nok til de mange sultne dyr, så der 
blev også købt korn i Brugsen som supplement. 
 
Hønsene leverede alle de æg, som skulle bruges i husholdningen. Som afslutningen på et 
godt liv i hønsegården, så endte hønsene i suppegryden og blev til de dejligste 
søndagsretter. 
 
Duerne formerede sig hurtigt, som de har for vane, og her var det ynglen altså de små 
dueunger, der måtte lade livet, inden de fløj af reden. De blev serveret som grydestegte 
dueunger med fyld af persille. Jeg tror det var den herligste søndagsret, vi kunne 
forestille os dengang. 
 
Vi har altid haft et par dværghøns. Dværghøns var vanskelige at holde inde i 
hønsegården. Når der var åbent for duerne, ja så kom dværghønsene også ud. De fløj 
ikke helt så godt som duerne, men de kunne flyve op til duernes udgang øverst i 
hønsegårdens tag, og dermed var de også ude i haven. 
 
Mine dværghøns hed altid Hans og Grete. Et forår havde jeg lagt mærke til, at Grete var 
meget fraværende, og hun kom kun, når hun skulle have noget at æde. 
 
Jeg fulgte efter hende og opdagede, at hun havde en rede nede i den bagerste del af 
haven under et lille grantræ. Der var en halv snes æg i reden. Hun har passet dem godt, 
for der kom kyllinger ud af alle æggene, og hun gik rundt i haven sammen med dem hele 
sommeren. 
 
Da kyllingerne var blevet så store, at de havde fået de første fjer, så spadserede hun fra 
baghaven og op på den lave del af baghusets tag ind mod huset. 
 
Det tog rigtig lang tid, for på hele turen op mod huset ledte de efter føde som frø og små 
orm. Grete klukkede højlydt, når hun havde fundet noget særligt godt. 
 
De gik bag om baghuset og hoppede op på taget hvor det kun var en halv meter over 
jorden, så spadserede de op på den høje del af taget ned mod haven, hvor højden var ca. 
3,5 meter over havens niveau. Når de var kommet så højt op på taget, som de kunne, fløj 
de alle i samlet flok ned for enden af haven, og så kunne de starte forfra med at finde 
føde på vejen tilbage igen. 
 
Vores lille flotte dværghane Hans havde et forår været i forsvar for sin lille familie og 
var kommet i kamp med naboens store hane. Hans fik grueligt mange bank, og vi måtte 
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ud i haven for at hente ham ind i en papkasse. Han blev lagt på gulvet i køkkenet og blev 
håndfodret, indtil han var nogenlunde restitueret. 
 
For at skåne ham blev han sat ind til Grete, som også denne sommer havde kyllinger og 
gik i et lille bur med et lille hus for enden. Her kunne han kun ligge på gulvet sammen 
med Grete og kyllingerne kravlede lige så gerne ind under ham som under Grete. Hans 
kom sig helt, og han og Grete levede på den måde resten af den sommer. 

Forberedelser til jul. 
 
Det første tegn på at julen nærmede sig var, at jeg fik en julekalender, hvor jeg næsten 
aldrig snød med lågerne, dog kunne man fristes til at linde lidt på lågen med nr. 24, hvor 
der næsten altid var en lille tegning af en fin familie, der gik rundt om det flotteste 
juletræ med et helt særligt skær af de mange tændte julelys. 
 
Mens vi boede i min morfars hus kan jeg huske, at Poul barber kom og hentede mig for 
jeg skulle se hans julekalender. Det var en ret stor papmodel af en rigtig julefærge. Jeg 
tror at hans mor, som var ret snild på fingrene, havde samlet den til ham. Hun forkyndte 
for mig, at en dag skulle Poul være kaptajn på sådan en færge. 
 
Poul blev automekaniker og aldrig sømand. Han har hele sit liv bortset fra sin soldatertid 
boet i sit værelse på 1. salen i sine forældres hus. 
 
Næste tegn på jul var, når vi skulle sætte vores kravlenisser på plads og helst, hvor de 
havde siddet sidste år. 
 
Første søndag i advent skulle der tændes lys i adventskransen, og den begyndte jeg 
hurtigt selv at fremstille, efter vi var flyttet ind i vores nye hus. 
 
Først skulle der skaffes halm til at lave en krans af, og den kunne jeg hente ovre på den 
anden side af vejen hos min senere svigerfar Viggo Madsen. 
 
Når halmkransen var bundet, skulle jeg ned i skoven for enden af haven for at finde fine 
grene af Normansgran, som havde en meget smuk mørkegrøn farve, og hvor nålene lå 
mere fladt end på den almindelige rødgran. Jeg fik aldrig lov til at hente det, og jeg 
vidste i øvrigt ikke, hvem jeg skulle have spurgt. 
 
Lysene og de smukke røde silkebånd sørgede mor for, at jeg fik. 
 
Jeg lavede også en krans til min senere sviger mor Dagmar som tak for halmen til 
kransen. 
 
Ugebladene havde også dengang mange gode ideer til, hvad man selv kunne fremstille 
op mod julen. Det er sikkert herfra, jeg havde fået ideen til at købe et stort tyndt ark 
karton, tegnet en rigtig landsbykirke på det, monteret rødt cellofan på indersiden af 
vinduerne, sat det hele op på en høj, beklædt med vat, monteret en lille elektrisk pære og 
et batteri, sat små kælkende nisser på bakken. Når hele arrangeret blev placeret på det 
lille bord under vinduet i stuen, så kunne julen bare indfinde sig. 
 
Hen under jul fik Brugsen appelsiner hjem fra Israel. De var meget store, hed Jaffa 
appelsiner, havde en meget tyk skral, og var så dejligt søde. Mor opbevarede dem i 
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skænken i stuen, og vi fik lov til at dele en enkelt til hele familien, når mor skønnede, at 
vi havde fortjent det. 
 
Jeg har mere end én gang forsynet mig fra skabet uden at få lov. Mor har nok opdaget 
det, men sagde aldrig noget om det. 

Juleaften. 
 
Som i alle andre familier blev der gjort mere ud af maden end til daglig. Jeg tror altid, vi 
fik flæskesteg og risalamande med kirsebærsovs. 
 
Vi har nok for det meste købt juletræet i Brugsen, for jeg kan ikke huske, at vi var ude at 
fælde det selv. 
 
Det var spændende, når kassen med julepynt blev hentet frem, og vi kunne gense de 
smukke farvede glaskugler, den hvide papstjerne med glimmer til toppen på træet, 
englene, de flettede stjerner, fehåret, de flettede julehjerter, dannebrogsflagene og 
stjernekasterne. 
 
Mon ikke Birgit og jeg har stået for at pynte træet, så mor har haft fred for et par 
forventningsfulde børn så længe. 
 
Min farmor, som var så dygtig til alting, havde lært mig at flette julehjerter af forskelligt 
farvet glanspapir. Hun lærte mig at flette hvide papirstjerner, og endelig lærte hun mig at 
lave en roset af to farver glanspapir. Papiret blev foldet som en harmonikabælg, fik 
hjørnerne rundet af og herefter samlet som en roset. Jeg har stadig et par stykker af de 
kønne rosetter, som vi lavede sammen for nu mere end 60 år siden. 
 
Der var ikke tradition for, at vi havde gæster juleaften. Vi gik far, mor, Birgit og jeg 
omkring juletræet og sang nogle stykker af de gamle traditionelle julesalmer og sange. 

Julegaver. 

 
Da vi var børn, var der ingen problemer med, at gaverne ikke kunne ligge under 
juletræet. Der var som regel kun en enkelt gave fra hver af os til hver af os, men jeg var 
altid mest spændt på at se, hvordan mor reagerede på den gave, som jeg havde købt til 
hende, fordi hun var så god til at vise sin store glæde over blot en lille ting. 
 
Far og Birgit gjorde ikke så stor ståhej ud af det, men sagde selvfølgelig, at de var glade 
for gaverne. 
 
Jeg har selvfølgelig fået mange fine gaver af far, mor og Birgit, men den julegave, jeg 
har haft allermest glæde af, fik jeg af farmor og farfar. 
 
Vi fejrede juleaften hos dem i Bogense, da jeg vel var 7 år, og jeg fik en meget stor og 
meget tung æske indeholdende et ingeniørsæt. 
 
Det bestod af stænger i forskellige længder, plader i forskellige faconer, hjul i forskellige 
størrelser med dæk til, aksler og håndsving, samt vinger til at lave en vindmølle med. 
 
I alle dele var der rækkevis af huller, så tingene kunne samles til mange forskellige ting. 
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Endelig var der et utal af maskinskruer med møtrikker og såvel skruetrækker samt nøgle 
til at holde på møtrikkerne. Alt var malet i klare grønne, røde og gule farver. 
 
Jeg har vist aldrig som dreng fået nogen bedre gave end den, og jeg gik straks i gang 
med at bygge den store vindmølle, der var instruktionstegninger til. Den var med stor 
udveksling, så møllevingerne nærmest fløjtede, når jeg drejede på håndtaget. 
Jeg har leget med det ingeniørsæt helt til efter min konfirmation, og noget af det sidste, 
jeg lavede var en stor overdækket lastbil, og under presningen på ladet stod en stor 
elmotor til at trække den. 
 
Motoren blev sat direkte til lysnettet og slog adskillelige sikringer. Jeg forstår stadig 
ikke, at jeg ikke fik forbud mod at køre med den. 
 
Når jeg fik så fin og sikkert også dyr en julegave fra farmor og farfar, så hang det nok 
også sammen med, at jeg var det ældste barnebarn, og jeg blev derfor nok blev lidt 
forkælet af min farmor. 
 
En anden gave, som jeg blev meget glad for, var da far og mor gav mig en lille 
dampmaskine. Den var for det første meget flot med fine farver. De tynde rør og den 
lille kedel stod i blankpoleret messing og var meget flotte. 
 
At fyre op under den lille kedel og høre, hvordan den begyndte at syde og sprutte 
efterhånden som trykket steg, og den var klar til at køre. Det var meget spændende. Den 
lille fløjte kunne give nogle høje hvin, men ellers kunne dampmaskinen ikke bruges til 
så meget andet. Den var meget værdsat, og jeg har sikkert plaget meget for at få den. 

Fars arbejde efter krigen. 

Tjørnehøj. 

 
Som før omtalt så arbejdede far på møbelfabrikken Tjørnehøj lige, da vi var flyttet til 
Gelsted. Mens han var ansat der fik han et grundlæggende kendskab til, hvad det ville 
sige at være savskærer i den daglige praktiske del af faget. 
 
Han deltog i et aftenskolekursus i Ejby, hvor han lærte noget mere om bl.a. at 
vedligeholde de mange forskellige af typer save, som han skulle kunne betjene: rundsave 
i alle størrelser, bloksave og båndsave. 
 
På den tid gik mange af husmødrene derhjemme og måske derfor havde fabrikken det 
særkende, at man havde en fløjte, der kunne høres i hele byen. Når det var middag, 
fløjtede man, og mange af fabrikkens ansatte kunne nå hjem i middagspausen og få 
deres varme mad. På tilsvarende vis blev der fløjtet, når arbejdstiden var slut kl. 17.00. 
 
Jeg mener, at Tjørnhøj måtte lukke som møbelproducent, og far søgte arbejde i oplandet, 
der havde en del mindre savværker. 
 
Han var i kortere perioder ansat som savskærer ved flere af disse mindre savværker i 
hele oplandet. 
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Assens træskibsværft 

 
Far var aldrig arbejdsløs og han flyttede rundt efter, hvor arbejdet fandtes. Snart fik han 
mere varigt arbejde i Assens på træskibsværftet. Der var godt nok ca. 17 km. at cykle 
hver vej, men det regnede han ikke for noget særligt 
 
Han var imidlertid så heldig, at værftet antog en ingeniør, der hver dag kom fra Vejle og 
derfor passerede gården Minendahl, hvor vejen fra Gelsted stødte ind i vejen til Assens. 
Far og ingeniøren blev enige om, at far kunne køre med ingeniøren herfra og resten af 
vejen til Assens. Herved kunne han måske spare at cykle 12 km hver vej. 

Odense Savværk. 

 
Det gik også ned ad bakke for træskibsværftet. Så far blev afskediget og måtte igen søge 
nyt arbejde. Det blev til, at han fik arbejde på Odense Savværk, hvor han var, indtil han 
kunne få sin folkepension efter 25 års ansættelse. 
 
Arbejdet indebar, at han skulle med et meget tidligt tog fra Gelsted, fordi han skulle låse 
op på savværket samt sørge for, at fyret kørte som det skulle og på samme vis om 
aftenen, hvor han låste af og igen kontrollerede fyret, inden han kunne tage toget hjem til 
Gelsted. 

Indsamling af brænde. 
 
Far og mor har gjort alt, hvad de kunne for at holde deres udgifter så langt nede som 
overhovedet muligt. Gennem fars arbejde hos forskellige savværker i omegnen, havde 
han fået nogle kontakter til nogle af skovens folk, der kunne sikre ham lov til at gå i 
skoven og samle træ til eget forbrug. 
 
Efterår og først på vinteren var jeg ofte med far i skoven for at samle de tykkeste 
sidegrene fra de træer, der lige var blevet fældet. Det var mest grangrene, som far 
huggede alle sidegrenene af, og som jeg så kunne slæbe hen til et sted ved en skovvej, 
hvor grenene kunne samles i en mindre stak. 
 
Vi brugte mange timer i skoven sammen, og vi kom der kun, når vejret artede sig 
nogenlunde. Det var jo et dejligt miljø at være i. Der var helt stille, og man hørte 
nærmest ingen støj kun en svag susen fra de store træers kroner, når vinden bevægede 
sig hen over skoven. Dyr så vi ikke noget til, men fuglene kunne vi høre. Vi lavede ikke 
selv megen støj, for dengang foregik alt vores arbejde med en økse. Når man trådte på en 
tør gren, der knækkede syntes man, at det nærmest lød som et tordenskrald og brød den 
store stilhed, som ellers omgav os. 
 
Tidligt på foråret, når vi havde samlet tilstrækkeligt med grene sammen, lejede far en af 
Viggos biler, og vi hentede alle de stablede grene. Det var beregnet på, at vi kunne fylde 
et helt vognlæs med de høje sidefjælde sat på bilen. 
 
Vi kørte grenene hjem, hvor de blev stablet bag ved huset, så de kunne ligge sommeren 
over og tørre. Når grenene var helt tørre, blev de savet i passende længder til vores lille 
kakkelovn og lagt ned i kælderen klar til at blive brændt i den kommende vinter. 
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Mors arbejde efter krigen. 
 
Mor begyndte at arbejde efter vi var flyttet ind i det nye hus. På Holmegården var 
indrettet et ret stort væveri, og her arbejdede hun, indtil det blev nedlagt og en del af 
produktionen flyttet til Tommerup, hvor mor kunne få ansættelse. Jeg husker ikke hvor 
lang tid hun arbejdede der, men det blev nok til adskillige år. 
 
Far og mor begyndte tidligt om morgenen, når de skulle på arbejde. Derfor var det mig, 
der skulle sørge for, at Birgit og jeg selv kom op, blev vaskede, fik tøj på og fik 
morgenmad, som mest var havregryn med mælk og sukker på. 
Birgit blev passet i Holme hos en ældre dame, der hed Karen. Vi kaldte hende Karen 
med det gulgrønne hår, fordi hun selv sørgede for at krølle sit ellers hvide hår. Til det 
brug havde hun et krøljern af metal, som hun varmede, jeg ved ikke rigtigt hvordan, men 
undertiden blev det altså for varmt, og derfor sved det håret. Så med tiden fik håret 
forskellige nuancer af gult, brunt og nogle gange helt over i det grønlige. 
 
Karen var en meget sød og rar dame. Hun tog altid godt imod os, og jeg har indtrykket 
af, at Birgit generelt var glad for at komme hos hende. 
 
En morgen skete det, at Birgit ikke kunne eller ville blive færdig til tiden, jeg skulle jo 
gerne nå at komme i skole i Ejby, så efter nogen tids parlamentering låste jeg resolut 
dørene og kørte uden at tage Birgit med. 
 
Efter nogen tid opdagede hun, at hun var låst inde, og det var hun ikke glad for, så hun 
åbnede vinduet i soveværelset og hylede og skreg så højt og så længe, at Viggo Madsen, 
som gik ude på sin gårdsplads på den anden side af gaden, kunne høre hende. Han kom 
over og sørgede for hendes redning. 
 
Senere havde vi aldrig mere sådanne problemer eller udfordringer, som det vel hedder i 
dag. 

Fars og mors arbejde efter krigen. 
 
Hvordan det hænger sammen ved jeg ikke præcist, men i perioder har såvel far som mor 
sammen og hver for sig måttet tage arbejde hos lokale bønder, hvor de tyndede roer om 
foråret og tog roerne op om efteråret. Et hårdt, koldt og vådt arbejde, som ofte startede 
om morgenen, mens der endnu var rim på bladene. 
 
Netop om morgenen, når rimen var faldet husker jeg, at jeg tænkte på mor, når hun 
skulle ud i roerne, og jeg kunne cykle til Ejby og sætte mig ind i en dejlig varm 
skolestue. 
 
Det var et meget koldt og vådt, men også et meget hårdt arbejde. Mor fortalte, at de 
mænd, som var beskæftiget med det samme arbejde, var flinke til at fordele opgaverne, 
så de påtog sig den tungeste del af arbejdet. 
 
Roerne skulle først graves op med en lille togrenet greb med et kort skaft, dernæst skulle 
roerne samles i en stak, hvor bladene skulle hakkes af med meget store specielle knive. 
Herefter blev de igen samles i to stabler én med roerne og en anden med bladene, som 
senere skulle ensileres og anvendes som foder til gårdens dyr, mest til køerne. 
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Min far har altid manglet sin venstre ringfinger. Den mistede han som ganske ung, da 
han netop arbejdede med at hugge blade af roer. 
 
Arbejdet var hårdt og det foregik også på akkord, så alle knoklede det bedste de havde 
lært for at få en god løn med hjem. 

Fritid. 

Sommersport. 

Fri idræt. 

 
Fra jeg var 12 år gammel deltog jeg sammen med en lille halv snes af mine 
skolekammerater i at dyrke fri idræt efter skoletid. Meningen var, at vi skulle have 
masser af motion og frisk luft, og så skulle det hele ende op med, at vi afsluttede med at 
kunne klare kravene til at modtage et skoleidrætsmærke. 
 
Træningen foregik om sommeren hen under aften på Kirkeskolen under ledelse af 
skolens leder 1. lærer Rasmussen. 
 
Lærer Rasmussen var en ældre herre, der var fuldstændig skallet og ellers en karismatisk 
mand, der havde været ude at sejle, inden han læste til lærer. 
 
Det var også ham, der var kasserer i den lokale sparekasse, hvor han lyste op og var 
glad, når man kom og skulle sætte penge ind på sin konto, men til gengæld stillede han 
spørgsmål, og markerede utilfredshed, når man skulle hæve et mindre beløb. Jeg var en 
sparsommelig dreng, så vi kom i grunden godt ud af det med hinanden 
 
For at kunne få udleveret et skoleidrætsmærke blev der stillet krav i følgende discipliner: 
 

· Hurtigløb  
· Kast med bold 
· Højdespring 
· Spydkast 
· Kuglestød 
· Diskoskast 

 
Når prøverne var afsluttet med godkendt resultat sidst på sommeren, samledes vi og fik 
udleveret vores flotte skoleidrætsmærker. 1. år i bronze, året efter i sølv, året efter igen i 
guld og endelig det sidste år, hvor jeg deltog, fik jeg sølv med emalje. 

Motocross. 

 
Netop fordi vi boede lige midt i de Fynske Alper, så var der motorcykelklubber, der 
arrangerede motocross løb i egnens mange grusgrave. Der var ingen fast anlagte baner, 
men for hvert løb blev der anlagt et antal baner måske 6 – 7 stykker dagen før løbet 
skulle køres. Banerne blev markeret i det mest kuperede terræn med rækker af flag i 
forskellige farver. 
 
På løbsdagen, lørdag og eller søndag, kom så alle motorcyklerne, der for det meste var 
rene gadecykler, som vi kendte fra gadebilledet. De fik sat numre på og kravet var, at der 
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skulle køres med styrthjelm, alene på grund af dette sidste krav syntes vi, at det hele så 
meget farligt ud. Dengang var der ikke krav om styrthjelm ude i trafikken. 
 
En rytter ad gangen kørte frem til startsnoren. Han fik vist en skitse af banens forløb og 
herefter sendt ud på banen. Med stopuret blev der taget tid, indtil han igen passerede 
mållinjen efter at have været hele banen igennem. 
Vi drenge kendte de bedste af kørerne og placerede os på de steder på banen, hvor der 
var mest fart på eller, hvor der var særligt vanskelige passager for rytterne. 
 
Når vores favoritter havde kørt, var det med at finde den næste bane, så vi kunne være 
klar, når favoritten skulle køre igen, så vi oksede rundt på vore cykler for at kunne følge 
med på alle etaper. 
 
Allerede dengang fandt jeg det helt specielt fascinerende at se på sidevognsmaskinerne 
og det fine samarbejde, som er nødvendigt for at komme banerne rundt. 
 
Når løbene var afsluttet, var vi drenge meget trætte dels af at cykle rundt, men også af at 
løbe rundt på de stor baner for at finde de gode steder. Vi skulle helst stå der, hvor man 
kunne forvente noget dramatik. 

Flyve med drage. 

 
Hvert eneste sensommer fra vi flyttede ind hos min morfar, har jeg sammen med mine 
legekammerater konstrueret og fløjet med hjemmelavede drager. 
 
Det helt store arbejde var at finde de lister, der udgør rygraden i en helt traditionel dansk 
drage. Der var to snedkerfirmaer i byen, og de var begge meget velvilligt indstillede på 
at hjælpe mig med at finde og levere de rigtige lister. Kunne den ene ikke levere, så 
kunne den anden og mod en betaling, som jeg kunne overkomme. 
 
Herefter gik det hjemover for at lave det store kors, som dragen blev bygget op omkring. 
Det skulle være i balance, og så skulle der sættes snor hele vejen rundt til at fæstne 
papiret på. At skaffe et stort stykke indpakningspapir lykkedes jo også altid. Det 
sværeste af det hele var nok at få fat i en snor af tilstrækkelig længde og styrke til at 
flyve dragen med. 
 
Flyvesnoren skulle både være tilstrækkeligt lang, men den skulle også være stærk. Det 
bedste materiale var at købe et nøgle murersnor, men det var ret dyrt, og så måtte vi jo 
have lov hjemme for at skaffe pengene, senere måtte vi bruge af de penge, vi kunne tjene 
ved forskellige småtjanser. 
 
Papiret skulle limes på plads på forsiden af dragen og limen bestod af melklister dvs. 
hvedemel rørt op i vand, det holdt forbavsende godt, og det var let at lave ny lim, når 
reparation var nødvendig. 
 
Et vigtigt led i at få dragen til at flyve rigtigt var indstillingen af stemmesnoren, som var 
sat fast på den længste liste og dannede en løs bue. Man bandt den lange flyvesnor fast 
på stemmesnoren. Flyvesnoren kunne skubbes op og ned på stemmesnoren efter behov 
for at få dragen til at flyve flot. Først, når denne indstilling var helt korrekt, så fløj 
dragen pænt og roligt. 
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Af stor betydning for at dragen kunne flyve godt var halens længde og vægt. Halen 
bestod altid af en snor af passende længde med avisstykker sat ind med små jævne 
mellemrum. 
 
Var halen for kort, så slog dragen nogle hurtige store kolbøtter og den kunne nemt slå 
sig selv i stykker, hvis den nåede at ramme jorden. Var halen for lang, var den nok også 
for tung, og så kunne dragen ikke lette eller den fløj for lavt i forhold til flyvesnorens 
længde 
Når dragen herefter var klar gik turen op til Galgehøj. Stedet var højt beliggende, og her 
var der god luft til at få dragen op, uden at skulle løbe for længe med den. 
 
Når den så endelig fløj pænt, så var der mange huller, hvor man kunne ligge i læ og 
betragte dragen. Vi kunne skiftes til at holde flyvesnoren for at konstatere, hvor meget 
den trak i snoren og jo mere des bedre. Vi kunne sende breve op til dragen, og jeg 
eksperimenterede med at konstruere en faldskærm, der kunne flyve op til dragen og her 
blive udløst og falde ned med en kastanjemand i sin skærm. Eksperimentet lykkedes 
aldrig helt, men forsøgene var mange og morsomme. 
 
De seneste år kunne Birgit få lov til at hjælpe med til at lave halen, og hun kunne også 
allernådigst få lov til at bære på halen undervejs op til Galgehøj. 
 
På Galgehøj står en sten der vidst fortæller om, hvornår den sidste hængning på højen 
fandt sted. Jeg må se at få undersøgt, hvad der faktisk står på stenen. 
 
Når man på klare dage stillede sig op på stenen, så kunne man se helt ud til den gamle 
smukke Lillebæltsbro. 

Nutidens Galgehøj. 

 
Jeg har for nylig været i Gelsted i andet øjemed. På turen kørte jeg ud til det, vi kaldte 
for grussporet. Det var dengang vejen op til Galgehøj. Efter nogle få hundrede meters 
kørsel, måtte jeg sande, at der er sket meget i løbet af de ca. 60 år, der er gået, siden jeg 
legede med drageflyvning. 
 
Hele området, der dengang var helt frit for anden vegetation end græs, er nu fuldstændig 
groet til med buske og store træer. Efter nogen tids intens søgning fandt jeg dog endelig 
en smal sti, hvor græsset var trådt ned. Ved at følge den nåede jeg endelig op til stenen 
med sit ovale skilt i bronze. 
 

 
 
Billedet: Tekst på stenen ”Denne sten og grunden om den i 3 alens afstand er fredet. 
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Navnlig forbydes det at tænde bål på eller ved den.” 

 
Her stod intet om stedets historie, blot at området omkring stenen var fredet. Ganske 
rigtigt i en afstand af måske ca. fem meter hele vejen rundt om stenen var der som 
dengang kun et lavt græstæppe, men der var intet tilbage af mit gamle Galgehøj for slet 
ikke at tale om den flotte udsigt fra dengang, den var pist forsvundet. 
 

Boldlegen Antonius. 

 
Mens huset stadig var så nyt, at der endnu ikke var blevet anlagt en egentlig have kunne 
vi uhindret løbe hele vejen rundt om huset. I den forbindelse legede vi en leg som vi 
kaldte for Antonius. 
 
Vi havde en bold og inddelte os i to hold. Et hold på den ene side af huset og et andet 
hold på den anden side af huset. En fra det hold, der havde bolden kastede bolden over 
taget, mens hele holdet råbte: "Antonius!". 
 
Holdet på den anden side skulle forsøge at gribe bolden, inden den ramte jorden på deres 
side. Hvis holdet greb bolden fik holdet et point, og kastede bolden tilbage. Når et af 
holdene havde tre point måtte griberen og resten af holdet snige sig rundt om bygningen. 
Ved rundingen af hushjørnet råbtes igen: "Antonius!", og det andet hold skulle blive 
stående. Den person som havde bolden måtte tage "tre skridt og en spytklat" og herefter 
forsøge at rammen en fra det andet hold. Hvis han/hun ramte så skulle den ramte med 
over på det andet hold. 
 
Vi syntes at spillet var rigtig morsomt og spillede det rigtig meget i sommerhalvåret. 

Vintersport. 

Kælk. 

I de første år efter 2. verdenskrig var det altid koldt om vinteren, og det var en selvfølge, 
at der var sne. Mens vi boede i min morfars hus havde vi en kælkebakke ret tæt på. Det 
var en af Holmegårdens marker. 
 
Når der var faldet sne trak alle kvarterets børn derover med deres kælke. Bakken var ret 
stejl på de første ca.100m, fladede så ud og endte med, at afløbet var lidt op ad bakke. 
 
Min kælk, som jeg sikkert havde fået i julegave, var anderledes end de andres, idet 
mederne bestod af rør, hvor de andres kælke havde meder af t-jern. Det bevirkede, at 
min kælk var meget lettere end de andres, og derfor let og hurtigt at trækkes op på 
toppen af bakken igen og gøres klar til næste tur. 
 
Vi kunne boltre os på kælkebakken hele dagen, når vejret var til det, og så var der ikke 
så langt hjem, når vi kom til at fryse. 
 
Da vi flyttede ud til vores nye hus, fik vi en kælkebakke, der kom til at ligge på vores 
nabogrund, indtil Gregersens købte grunden og byggede deres hus på den. Da det skete, 
flyttede vi bare over på den anden side af vejen til en af Viggo Madsens marker. 
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Kælkebakken her var ikke så god, som den vi kom fra, for den var egentlig for kort, og 
så havde den heller ikke den højdeforskel, som de andre bakker havde, men den samlede 
de unge mennesker sidst på eftermiddagen og om aftenen. 

Ski. 

 
I mellemtiden var jeg blevet meget mere interesseret i al løbe på ski end i at kælke. Jeg 
havde fået et par gamle ski, som var alt for korte var uden ordentlige bindinger og uden 
ordentlige bøjede spidser, men jeg øvede mig i at løbe på dem. 
 
Jeg havde heller ingen skistøvler, men måtte bruge mine gummistøvler, der ikke var lette 
at få skiene til at sidde ordentligt fast på, og selv om jeg altid havde gode tykke Vikinge-
sokker på, så var de kolde.  
 
Da vi flyttede ud til vores nye hus, var jeg blevet så god til at løbe på ski, at jeg kunne 
løbe sammen med de andre unge mennesker fra omegnen. 
 
Omtrent en kilometer fra vores hus lå et område, der var meget kuperet, vi befandt os jo 
nærmest midt i de Fynske Alper, og her fandtes et sted, hvor der sikkert havde været en 
grusgrav, som nu var forladt og arealet blev nu kun brugt om sommeren til græsning for 
nogle kreaturer. 
 
På det laveste punkt stod der en gammel hånddrevet vandpumpe til at pumpe vand op til 
kreaturerne. Derfor blev området af os børn opkaldt til ”Pumpasletten” Hele dette 
område gav os store udfordringer, når vi løb på ski. 
 
Den mest benyttede løjpe begyndte med et ret stejlt stykke, hvor vi byggede en stor fart 
op, herefter kom et mindre stejlt stykke med et sving til venstre og den sidste del af 
løjpen var igen ret stejl og havde ikke mindre end tre skihop af måske en meters højde, 
hvor man følte, at man svævede lige op i den blå himmel. 
 
Hele løjpen var måske 200 – 300 meter lang og meget trafikeret, da alle skiløbene børn 
og unge mennesker fra hele Gelstedområdet kom herud, når vejret var til det. 
 
Om søndagene, når solen skinnede og det var fint stille og frostklart vejr, kom de fine og 
satte handelsfolk fra byen på spadsereture ud i den skønne natur for at se deres børn 
more sig på halsbrækkende vis. 
 
Der var imidlertid langt hjem, når man opdagede, hvor koldt det var, og hvor meget man 
frøs, men det var helt skønt at komme hjem i den lille stue, hvor kakkelovnen leverede 
den helt særlige strålevarme, der gjorde, at man snart kom til hægterne igen. 
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Billedet: Et sted skulle man jo begynde før Pumpasletten. Birgit på vej ned ad løjperne i de fynske alper eller 

også kaldet for Viggo Madsens mark lige på den anden side af vejen. Det ser vakkelvornt ud, men 
ned det kom hun uden at falde. 

 
 

Musik. 

Næsefløjte. 

 
Det første ”instrument”, som jeg kan huske at have spillet på var en næsefløjte, og det 
var mens jeg gik i 4. eller 5. klasse. 
 
Næsefløjten var meget nem at spille på, for den havde hverken taster eller tangenter. Den 
består af et lille stykke formgivet plastic med et hul til næsen og et andet til munden. 
 
Man blæser blot gennem næsen og danner tonehøjden med munden og mundhulen 
danner klangbund 
 
På samme måde som når man fløjter, kan man spille alt, hvad man kan synge. Det lyder 
ikke specielt kønt, men man kan høre, hvad det er for en melodi, og jeg havde meget stor 
succes med at spille for klassen i frikvartererne. 

Harpe. 

 
Jeg fik også et andet lille instrument, og det var en meget lille harpe, måske ca. 20 x 20 
cm i størrelse. Den havde en halv snes strenge. 
 
Som tilbehør kunne man købe et lille stykke papir til at lægge ind under strengene. På 
papiret var der trykt nogle sorte pletter forbundne med tynde streger. 
 
Når man havde slået en streng an, fortsatte man blot med at slå strengene an som angivet 
på papiret og resultatet blev en lille enkel kendt melodi. Der var heller ikke meget tone 
på det lille instrument. 

Blokfløjte. 

 
Engang fik jeg en fin blokfløjte i træ, der lignede teaktræ. Jeg forsøgte ihærdigt at lære 
mig at spille på den, men det var mig nærmest umuligt at frembringe nogle blot 
nogenlunde rene toner på fløjten. 
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I et ihærdigt forsøg på at gøre fløjten bedre begyndte jeg at skære i den med min 
lommekniv. Det hjalp heller ikke, så det endte med, at jeg helt opgav at få glæde af min 
fine fløjte 

Mandolin. 

 
I radioen havde jeg hørt nogen spille på et instrument med en meget speciel klang, men 
jeg vidste ikke, hvad instrumentet hed, eller hvordan det så ud, men jeg ville så gerne 
kunne spille på sådan et instrument. 
 
Jeg kørte til Aarup, hvor der lå en musikforretning, og jeg gjorde mit bedste for at 
forklare mit ønske. Så vidt manden kunne høre, så drejede det sig om en hawaiiguitar og 
sådan en havde han ikke lige i forretningen, så han foreslog mig at købe en mandolin. 
 
I forretningen havde han en meget smuk mandolin og den købte jeg sammen med en 
mandolinskole. 
 

 
 
Billedet:Birgit øver sig på min smukke mandolin. I baggrunden vores store fine B&O radio. 
 

I nogen tid kørte jeg på min cykel til undervisning hos ham, som jeg havde købt 
mandolinen af, men jeg holdt hurtigt op igen. 
 
Om det var fordi det var for svært for mig at lære at spille efter noder eller om det 
snarere var den lange vej til Aarup og hjem igen, der fik mig til at holde op igen. Det kan 
jeg ikke huske. 
 
Men jeg lærte da at spille ”Sur, sur, sur lille bi omkring” og den kan jeg stadig spille på 
mandolin og knipse på en violin. 
 
Jeg har gennem alle årene beholdt min lyst og interesse for at spille, og harmonikaen 
blev senere mit instrument. 

Spejder. 

Ulveunger. 

 
Flere af mine skolekammerater var spejdere, og da de ikke var så gamle, så begyndte 
man som Ulveunger. Jeg syntes, at det var meget spændende, når de fortalte om de ting, 
de skulle kunne for at få deres duelighedsmærker, som de så måtte sy på deres uniforms-
trøjer. 
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De fortalte også om, hvad der skete, når de var på ture ud i naturen, hvor de lavede 
lejrplads og sov i telt. Om natten var der patruljer og opgaver med at finde frem til gemte 
ting. 
 
Deres Tropsleder hed Nielsen og han arrangerede hvert år en offentlig sammenkomst på 
Gelsted kro, hvor troppen opførte små sketcher. 
 
En af mine skolekammerater var god til at synge og han sang sammen med en pige nede 
fra Husby forskellige operettesange. Jeg var meget imponeret. 
 
Jeg blev aldrig spejder, så betaget var jeg heller ikke, og min farmor mente, at spejderne 
med deres uniformer og hilsemåde var for militaristiske. 
 
Ikke langt fra vores hus udad ”grussporet” forbi Galgehøj og lidt længere væk end 
Pompasletten lå en meget flot spejderhytte, som hed Hylkedam. 
 
Hylkedam var opført af spejderne selv i løbet af året 1946, og den blev officielt indviet 
den 9/11 1947. 
Den var bygget op af hele runde træstammer, og dens meget store tag var stråtækt. Inde i 
den store samlingsstue var den største og flotteste kamin eller pejs, jeg har set. Den og 
dens skorsten var bygget op i store kløvede kampesten. Her var der en helt særlig 
atmosfære. 
 
Da spejderhytten var ny, blev den taget i brug ved afholdelsen af en stor international 
jamboree med måske op mod 1.000 spejdere. 
 
Dronning Ingrid, som var protektor for Det Danske Spejderkorps kom til Hylkedam for 
at indvi jamboretten. 
 

 
 
Billedet:Flaghejsning på Hylkedam, da hytten var ny i 1948. 

Skovmænd. 
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Når der blev afholdt store internationale jamboreer for de store voksne spejdere kaldet 
skovmænd, kom spejderne med deres bannere vandrende fra banegården og igennem 
byen ud til Hylkedam, som vel lå et par kilometer fra byen. 
 
Spejderne kunne opføre de flotteste store ting som broer alene ved at surre træstykkerne 
sammen med reb, men de kunne også fremstille fine mindre ting med simple midler 
mest ved brug af den dolk, som nærmest hørte til deres påklædning. 
 
Jamboreerne blev afholdt i sommerferien, derfor kunne jeg dag for dag følge med i 
spejdernes gøren og laden. 
 
Den flotte spejderhytte brændte imidlertid helt ned til grunden den 17/10 1972 og en ny 
hytte blev bygget, den er større, men ikke nær så flot som den gamle, den minder 
nærmest om nogle barakker. 

Tivoli. 
 
Hver sommer kom der tivoli til byen. I årene lige efter at vi var flyttet ind i det nye hus, 
og inden Gregersens byggede på nabogrunden, den som vi brugte som kælkebakke om 
vinteren, fik vi en gang om året besøg af et lille tivoli med luftgynger, karruseller, 
tombola mm. 
 
Hver aften spillede man de samme 5 – 10 grammofonplader oftest med meget 
sentimental musik som ”Sømanden og stjernen ” eller ”Sømandens våde grav” meget 
højt og skrattende, men jeg husker ikke, at vi følte os generet af det.. 
 
I luftgyngerne skulle de unge mænd vise sig over for pigerne og se, hvem der kunne 
komme højest og måske komme helt op til overliggeren, så den lille båd, som man stod i 
kom til at vende bunden i vejret. Drengene måbede og gyste, mens de unge piger var 
vildt imponerede. 
 
Senere på sommeren kom et noget støre tivoli til byen og det hed Lunaparken. Det skulle 
bruge meget mere plads, og det lå derfor helt ude på den ydre grænse for Lunghøj. 
 
Det, der især skilte sig ud fra det lille tivoli var, at de havde radiobiler med. Vi drenge 
holdt os til, mens de stillede op, for man kunne altid gøre sig nyttig med det ene eller det 
andet, og tivolifolkene var ret rundhåndede med at give os en fribillet til en tur i 
radiobilerne. 
 
Også her var der høj musik og en særlig stemning blandet med den helt specielle duft af 
elektricitet, som stammede fra de byger af elektriske gnister, som opstod, når bilerne 
kørte rundt med deres høje mast med slæbesko, der havde kontakt til det strømførende 
netværk ovenover kørebanen af stålplader. ”Træd på pedalen og drej på rattet ” lød det 
på højttaleren hver gang et nyt hold havde betalt for en tur. 

Husflidsskole. 
 
Fra jeg vel var 12 år gammel begyndte jeg sammen med Poul barber at gå på 
husflidsskole en aften om ugen et par timer ad gangen. Læreren var uddannet snedker, 
og vi kunne selv vælge, hvilke ting vi ville fremstille i træ den kommende vinter. Der 
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var aldrig fyret i de lokaler vi brugte, men meget af arbejdet krævede, at vi lagde 
kræfterne i, så vi holdt varmen alligevel. 
 
Alt træ var groft savet op i de dimensioner, vi skulle bruge, men hele den videre 
bearbejdning foregik ved håndkraft. Når vi havde fået afkortet og udleveret det træ, vi 
skulle bruge, så skulle det først høvles på alle sider, indtil det blev helt glat at føle på, det 
var tungt og uvant arbejde. 
 
Det at bruge en langhøvl var ikke let for en dreng, så der opstod mange hakker og spor 
undervejs, men så måtte hakkerne jo også bare høvles værk. 
 
Alt arbejde skulle trin for trin godkendes af læreren, før man kunne gå videre til næste 
trin. 
 
Herefter tegnede læreren op, hvor der skulle tappes. Først skulle tappen saves 
omhyggelig til. Der skulle saves lige nøjagtigt i blyantstregen, ellers ville tappen ikke 
komme til at passe i det hul, som vi skulle stemme ud for at modtage tappen. 
 
Navnlig det at stemme hullet ud var svært. Der var tilbøjelighed til at hullet blev rigeligt 
stort. Arbejdet sluttede med at samle de enkelte dele to stykker ad gangen, lime dem 
med almindelig varm trælim, sætte spændeskruer på og lade det ligge og tørre til ugen 
efter. 
 
Første år lavede jeg et strygebræt til mor, og hun brugte det helt, indtil hun flyttede på 
plejehjem, selv om det bar tydelige spor af, at jeg havde lavet store fejl undervejs. 
 
Året efter lavede jeg en lille bogreol med bare to hylder med plads til mine skolebøger. 
Som afslutning blev reolen bejdset brun, så den var mindre sart end det meget lyse 
fyrretræ og krydsfiner, som den var lavet af. Den fik plads i stuen lige ved siden af 
kakkelovnen. Side 29 markeret med nr. 22 
 
Det sidste år jeg gik på husflidsskolen lavede jeg et mindre skrin på vel 60 x 45 x 15 cm 
til mor. Der blev anvendt meget lyst birketræ til skrinet. Alle sider skulle tappes 
sammen, en meget svær teknik. Herefter blev skrinet fineret udvendigt på siderne med 
teaktræsfiner. Et stort arbejde, der indebærer, at man først limer fineren på plads og 
derefter smører lim på fineren for at dække porerne, når alt er tørt, skal al limen igen 
skrabes og pudses af. 
 
Låget var en stor opgave. Det skulle fineres på begge sider. På forsiden, som skulle 
vende opad blev indlagt en stjerne sat sammen af mange stykker spejlskåret mørk finer. 
 
Stjernen blev lavet i mørk finer af nøddetræ, den blev rammet ind af en meget smal liste 
i lys birkefiner. Skrinet stod på meget fine ca. 3 cm høje ”løvefødder” som hver var 
sammensat af to meget små stykker træ, der var skåret i smig. 
 
Hele skrinet blev til sidst lakeret flere gange, indtil det fremstod fuldstændig spejlblankt. 
 
De ting vi producerede i løbet af vinteren kunne beses om foråret, hvor der blev afholdt 
en udstilling på Gelsted kro. 
 
Jeg blev spurgt om mit lille skrin måtte komme med på en større udstilling i Odense, 
sammen med andre fine ting, der var lavet i amtet i den forgangne vinter. Jeg fik ikke 
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noget særligt ud af det, men jeg var lidt stolt over at være med på den store udstilling i 
Odense med mit lille skrin. 
 
Skrinet har i mange år haft en hædersplads i stuen derhjemme, og der stod ofte en blomst 
på låget. Der er måske undertiden blevet vandet lidt rigeligt, og det har det fine 
lakarbejde ikke haft godt af. Jeg overtog skrinet efter mors død og ville gerne restaurere 
det, men måtte opgive, fordi skaderne var for store, så jeg har valgt at skrotte det lille 
fine skrin. 
 
I skrinet lå gemt stort set alle de breve, som jeg havde sendt og modtaget mens jeg 
sejlede som styrmandselev. Både dem til og fra far og mor men også alle de breve, som 
jeg havde sendt til og modtaget fra Aase. 
 
I forbindelse med besøg på en af de udstillinger af vores husflid, som jeg nævner 
ovenfor, så jeg et standur i mandshøjde, hvis udvendige og synlige dele var udført alene 
af tændstikker. Uret gik og selv urets lodder var skjulte i et hylster at tændstikker. 
 
Efter at have set det gik jeg hjem og lavede en lille æske på vel 10 x 15 x 5 cm også i 
tændstikker. På låget var der en stor stjerne, som var fint skåret i smig og som dækkede 
hele låget. Indvendigt var æsken foret med højrødt sølvpapir med vatpuder under. 
Æsken stod på skænken i stuen i mange år, men den havde efterhånden fået så mange 
skader med brækkede ben og beskadiget pynt på hjørnerne af at være faldet på gulvet, at 
den også måtte kasseres. 

Pligter i hjemmet. 
 
Der var ikke indgåede aftaler om, at jeg skulle udføre visse planlagte opgaver i hjemmet. 
 
Imidlertid havde jeg indtrykket af, at jeg næsten hver dag efter skole skulle hente et eller 
andet i Brugsen, hvor vi var medlemmer, og hvortil vi havde en kontobog og derfor fik 
udbetalt dividende i forhold til vores handel. 

Ture i Brugsen. 

 
Undertiden protesterede jeg lidt, når jeg blev sendt i Brugsen, for Laurits købmand 
boede jo lige nogle få hundrede meter længere ud mod Lunghøj, men der var ingen vej 
udenom, jeg skulle de ca. 1 km den modsatte vej op til brugsen i Gelsted by. 
 
Mor skrev i kontobogen, og jeg skulle blot aflevere bogen til ekspedienten, der så 
hentede varerne eller vejede tingene af i poser, der omhyggeligt blev foldet og lukket. 
 
Når jeg skulle have kaffe så var bønnerne på forhånd vejet af i kaffeposen, men de skulle 
hældes over i kaffemøllen for at blive malet. Man kan næsten mærke den dejlige duft og 
aroma, som fyldte butikken, når der blev malet en pose kaffe. 
 
Kaffen havde været rationeret under krigen, og derfor brugte man kaffeerstatning for at 
drøje på den dyre kaffe. Der var to gængse mærker af kaffeerstatning at vælge imellem 
nemlig ”Danmark´s” og ”Richs”. Der var en sjov reklame der sagde ”Det er Richs, der 
drik´s, men det er Danmark, der duer” 
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Hos os brugte vi altid Richs, og i poserne var der altid et lille billede med et nummer. 
Meningen var, at man skulle købe et album til at klistre billederne ind i. På den måde fik 
jeg samlet flere af Walt Disneys fortællinger som Pinocchio og Askepot. 
 
Der fandtes et tegn, som mor brugte, og som jeg ikke kendte fra skolen nemlig tegnet for 
1 pund. Det var et underligt gennemstreget u. Det var lige så underligt for mig dengang, 
som det var, da jeg mange, mange år senere skulle lære at skrive et @. 
 
Efterhånden som varerne blev fundet frem blev prisen skrevet ned i kolonnebogen. 
 
Hver fredag, når far havde lønningsdag, havde han nogle faste rutiner, som han virkelig 
nød at udføre. Han kørte i Brugsen, som havde åbent til kl. 20.00 om fredagen, og her 
betalte han det skyldige beløb på kontobogen. Så var han hos bageren og købte noget til 
aftenkaffen ofte wienerbrød og det vigtigste, han kørte ind hos blomsterhandleren og 
købte nogle stilke med gule fresier iblandet noget grønt, der lignede aspagersblade til 
mor. Netop de gule fresier duftede så dejligt, og mor holdt meget af netop den blomst. 

Skovmærker. 

 
I det meget tidlige forår skulle jeg køre ud i Ørsbjergskoven for at finde og plukke to 
buketter af en meget lille og undseelig grøn plante kaldet skovmærker, nemlig en til mor 
og en anden til min morfar. De skulle bruges til at lægge i skuffen med linned, fordi de 
også i tørret tilstand udsendte en rigtig dejlig duft. 
 
Planten var meget lille og stod helt nede i bunden af skoven næsten under dækket af 
nedfaldet løv, og hver enkelt stilk fyldte næsten ingenting, så det tog mig rigtig lang tid 
at finde stilke nok til at de kunne udgøre de krævede to små buketter. 

Vintergækker. 

 
Lidt senere på foråret skulle jeg køre ned til en stor gård, der hedder Minendahl ude ved 
landevejen til Assens, hvor jeg skulle henvende mig i køkkenet og spørge om lov til at 
plukke buketter af vintergækker. De stod i en hæk, der afgrænsede gårdens store have fra 
dens marker, og jeg fik altid og uden besvær lov til at tage så mange, som jeg ville. 

Filippaæbler. 

 
Om efteråret skulle jeg henvende mig til personalet på Holmegården ofte i det store 
køkken og bede om lov til at samle nedfaldne æbler i deres meget store frugthave. Jeg 
skulle koncentrere mig om at finde så mange filippaæbler som muligt, for det var dem, 
der smagte bedst i den æblegrød og -marmelade, som mor brugte æblerne til 
 
Generelt var jeg ked af at skulle køre rundt og bede om lov til disse ting, men mor ville 
ikke høre på mine protester, så jeg måtte udføre hendes ordrer. 

Havearbejde. 

 
En anden generel opgave, som jeg skulle udføre hver lørdag i sommerhalvåret var at 
skuffe og rive det brede fortov foran huset, den brede indkørsel, det store areal bag ved 
huset, hvor gyngestativet stod og den lange, lange havegang helt ned til skoven bag 
vores have. 
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Det var egentlig et ganske stort areal, der først skulle renses for ukrudt og derefter rives 
pænt. Det lettede noget på det, at vores have for det meste bestod af sandjord. Når jeg 
begyndte på arbejdet forekom det mig, at der var endog meget langt ned i bunden af 
haven, hvor arbejdet sluttede. 

Mit grantræ. 
 
Min morfar arbejdede med at passe haver for folk, men den kunde han satte mest pris på 
var byens læge, doktor Jensen. 
 
Ud over at passe doktorens have, så plantede han også små grantræer for ham på et 
stykke jord, som lægen havde købt over for Galgehøj. Jeg var engang med min morfar 
med ude på dette plantearbejde, og han gav mig et lille træ med hjem. Træet var måske 
dengang 15 cm højt. 
 
Det lille træ plantede jeg i enden af vores have i skellet ind mod de små grantræer, der 
allerede var plantet nogle år tidligere. Mit lille træ trivedes særdeles godt. Det stod der 
endnu, da mor solgte huset måske 60 år senere og var vel mindst 20 meter højt. Træet 
blev så flot, fordi det altid har stået helt frit. Det havde meget store kraftige grene ud til 
alle sider i modsætning til en gran, der står i en skov, og derfor næsten kun har levende 
grene i toppen af træet. 

Mine hunde. 
 
Den første hund, som jeg lærte at kende godt, var min morfars hund som hed Djekker, 
navnet er jeg noget i tvivl om, men det var sådan, vi kaldte den. Den lignede mest en 
grønlandsspids, men var nærmere grå i pelsen i stedet for den hvide farve, der ellers 
kendetegner denne race. 
 
Djekker var en lidt ældre hund, da jeg lærte den at kende, og den holdt sig mest til min 
morfar, men når dens tæppe fra hundekurven skulle rystes, så kunne vi lege, for den 
elskede at trække i den ene ende af tæppet, mens jeg trak i den anden. Tæppet lugtede 
meget af hund, og en sky at støv stod op fra det, når vi legede denne leg. 
 
Efter vi var flyttet ud i vores nye hus, fik jeg lov til at få min egen hund. Smed Agners 
hund havde fået hvalpe, og den havde fået lov til at beholde den ene hvalp i kuldet. Det 
var en lille sort og hvidplettet hund med hængende ører, det var et gadekryds, og jeg 
tror, at der har været en cockerspaniel blandet ind i arvefølgen. Det var en lille hanhund, 
og selv om den nok lignede en cockerspaniel, så var den noget mindre. Den fik navnet 
Lasse et navn, som flere andre af mine hunde har haft. 
 
Vi blev så fine venner denne lille hund og jeg, at vi altid var sammen. Når jeg legede 
med mine legekammerater, og når jeg blev sendt i Brugsen, så løb den hele tiden lige 
ved siden af mig undtagen, når den lige skulle aflevere en lille hilsen på en telefonpæl 
eller et træ. 
 
Den blev ikke så gammel for på en rigtig dejlig forårsdag med flot solskin, havde den 
lagt sig i solen ved roden af en lav hæk hos Harry og Jenny, som var fars og mors 
venner, og som boede i Holme ganske tæt på os. 
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De havde aftalt med vognmand Viggo Madsen, at han skulle tømme deres affalds-
kumme. Under en manøvre, hvor bilen skulle vende, kørte den over min lille hund, der 
lå og gassede sig i solen. Viggo var selv med, og selv om han allerede dengang var en 
korpulent mand, så løb han, så hurtigt han nu kunne hjem efter sit jagtgevær og skød 
hunden, så den ikke skulle lide mere. 
 
Jeg var på det nærmeste utrøstelig. 
 
Efter nogen tid fik jeg lov til at få en anden hund hos en familie i Lunghøj. Det var en 
lille kulsort hvalp af en race, der hedder Skotte. Den lignede på ingen måde min tidligere 
hund Lasse, den ville ikke rigtig lege med mig. Den ville meget hellere blive hjemme 
hos mor og ligge og sove det meste af tiden, så den var jeg ikke tilfreds med, og jeg 
måtte selv bringe hvalpen tilbage til den familie, den var komme fra og sige, at jeg ikke 
ville have den. 
 
Jeg kendte en ældre dreng, der hed Bent, og som jeg undertiden hjalp med at køre rundt i 
omegnen med ugeblade. Hans forældre havde et par dejlige helt sorte cockerspaniel-
hunde. Man mente at tæven var med hvalpe, og når den havde født, så måtte jeg gerne få 
en af hvalpene. Jeg fulgte meget intenst med i hundens svangerskab og efter uendelig 
lang tids forløb, fødte hunden en enkelt lille kulsort hvalp. 
 
Det tog igen uendelig lang tid for hvalpen at blive så stor, at den kunne undvære sin mor, 
men endelig lykkedes det, og jeg fik den med hjem. 
 
Hvalpen var en lille tæve og nok ikke helt ægte, for den blev aldrig så stor, som en 
cockerspaniel skal være, men sød og rar var den nu alligevel. Den var dårligt blevet helt 
voksen, før det viste sig, at den skulle have hvalpe. Den fødte en enkelt lille hvalp, men 
kort efter blev den alvorligt syg, og både den selv og hvalpen døde. 
 
Den sidste hund vi havde, mens jeg endnu boede hjemme var en rødbrun og hvid 
foxterrier. Af sind lignede han den første hund, jeg havde haft. Den fulgte mig også 
overalt. Da jeg lige før min konfirmation købte en sidevogn til min cykel, så elskede den 
at køre med stående i sidevognen, hvorfra den let kunne hoppe af og på i farten efter eget 
forgodtbefindende. 
 
Sidevognen blev fremstillet på den måde, at jeg købte beslag til at spænde på min cykel 
af en lidt ældre dreng, som jeg kendte, og som efter sin konfirmation var kommet i lære 
som smed. Så skulle jeg blot selv skaffe et cykelhjul og selv lave og montere en ganske 
lav kasse som lad. Beslagene blev malet sorte og kassen blev malet grøn. 
 
Undertiden kunne vi ikke finde hunden, selv om vi kunne høre den gø. Vores grund 
bestod for det meste af fint grus, og her kunne den finde på som en anden ræv at grave 
sig langt ind i en af skrænterne helt væk for alles blikke. 
 
Mor har fortalt at hun en dag havde set, at den jagtede en af naboens mange katte. Det 
gik over stok og sten, men hunden havde ikke set, at lige i dens løberetning stod der en 
pæl. Hunden løb for fuld fart og med panden forrest lige ret ind i pælen. Hunden hylede 
lidt og kom sig tilsyneladende hurtigt efter uheldet, men mor mente nu, at hunden efter 
den tur ikke var helt vel forvaret. 
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Billedet:Mor, Birgit og min hund Lasse. Bag det smukke æbletræ det baghus, som far selv byggede. 
 

Det var helt entydigt min hund, og når nogen gjorde tegn til at ville sætte sig ved siden 
af mig på divanen, så knurrede den ildevarslende af vedkommende. 
 
Lasse fik som alle andre fritløbende hunde også lopper. Mindst en gang om året blev 
Lasse tøjret nede på græsplænen i baghaven. Her hældte mor godt og lunt sæbevand 
over ham. Hun lod det trænge godt ind, hvorefter loppeblodet nærmest flød fra ham. 
 
Når kuren var overstået blev han skyllet ren og sluppet løds. Så tog en vis herre fat i ham 
og han susede gøende rundt i haven for at frigøre sig fra lugt af sæbe og vel også fra 
kløenog svien i alle loppebiddene. 
 
Når mor skrev sine breve til mig, så sad Lasse ved siden af hende og ville gerne kæles 
lidt for. Mor mente, at han ville blive ellevild af glæde, hvis jeg lige trådte ind ad døren i 
det samme. Af gode grunde blev det aldrig opklaret, om mor havde ret heri. På sine 
ældre Dage blev Lasse noget kræsen og holdt sig gerne til kager og den slags brød mens 
leverpostejen ikke længer havde hans store interesse. 
 
Æbleskiver var hans livret, og mor var ved at falde over ham, mens hun bagte dem. Den 
første pandefuld måtte hurtigt til afkøling, så han kunne få lov til at smage. 
 
På den anden side af vejen hos Viggo Madsen havde de to hunde en schæfer og en 
pointer. Schæferen hed Rita og den stod i lænke, fordi den havde været med i et kobbel 
af hunde, der på et nærtliggende græsområde, som hed Galgehøj havde skambidt og 
dræbt nogle får. Den virkede umiddelbart meget vild og farlig, for den gøede altid meget 
og sled i lænken, når der kom folk forbi, men vi fik et rigtigt godt forhold til hinanden, 
og jeg satte mig ofte sammen med den og kløede den på halsen og kælede lidt for den. 
 
Pointeren hed Pan, og den kendte jeg, fra den var en stor hvalp. Imidlertid havde den 
vænnet sig til, at den næsten dagligt skulle forrettes sin nødtørft i det blomsterbed, som 
vi havde hele vejen langs den ene side af vores indkørsel, og det var mor mildest talt sur 
over. 
 
På den tid kunne man købe noget der hed hundepropper. De var beregnet til at sætte i en 
legetøjspistol. Når den herefter blev affyret, så gav den et ret højt knald. 
 
Jeg konstruerede med mit elskede ingeniørsæt en revolver, der passede til sådan en 
hundeprop. 
 
Næste gang Pan herefter kom på besøg og havde sat sig godt tilrette, så listede jeg mig 
om bag ved den og fyrede kanonen af. Hunden hylede, sprang en meter lodret op i luften 
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og begyndte at løbe, inden den nåede jorden igen, akkurat som vi kender Pluto fra 
Anders And bladene. Hunden kom aldrig senere på besøg i mors blomsterbed, og den 
blev aldrig den gode jagthund, som Viggo Madsen havde sat næsen op efter. 

Lommepenge. 
 
Der var ingen udbetaling af lommepenge imod at udføre særlige pligter, så penge til 
biografbesøg eller forbrug i øvrigt måtte jeg selv sørge for at tjene, som jeg nu bedst 
kunne. 

Bager. 

 
Mit første job bestod i på søn. - og helligdage at gå ud med brød for den lokale bager. 
Jeg skulle blot stille posen med brød uden for folks døre og skulle ikke opkræve penge 
for leveringen. 
 
Jeg blev også sat til at udføre visse oprydnings- og rengøringsopgaver i bageriet. Jeg 
husker ikke, hvad jeg fik i løn. 

Aviser. 

 
Mit næste betalte arbejde bestod i på alle hverdage sidst på eftermiddagen at gå ud med 
aviser. Et ældre ægtepar havde aftale med Fyns Venstreblad om at dele avisen ud, men 
de kunne ikke længere magte opgaven og antog mig til at udføre det praktiske arbejde og 
nok til et mindre beløb end det, de selv fik for det fra avisen, men pengene faldt på et 
tørt sted, så jeg var godt tilfreds. 

HOBI. 

 
På et tidspunkt omkring min konfirmationsalder hørte jeg, at man søgte efter en dreng til 
at gå lidt til hånde på den lokale spøg- og skæmtfabrik HOBI. 
 
Jeg henvendte mig på kontoret og søgte om jobbet. Bag det store skrivebord sad 
direktøren for foretagendet hr. Holger Biering. 
 
Hr. Biering var en kraftig ja faktisk en tyk mand. Altid ulasteligt klædt i jakkesæt og 
manchetskjorte. Han bar store hornbriller. 
 
Vi talte lidt om, at jeg skulle udføre forskellige former for forefaldende arbejde til en 
pris af 1.- kr. i timen. Jeg accepterede og blev antaget. 
 
Indtil for kort tid siden havde jeg altid troet, at det var hr. Biering, der ejede fabrikken, 
men af en bog, som jeg har fået af min mor fremgår det, at fru Johanne Biering over to 
omgange havde købt dele af ”R. Nielsens Piske- og Stokke-fabrik” i 1943, så det var 
altså faktisk hende, der ejede fabrikken. 
 
På fabrikken var den daglige arbejdsleder fru Biering selv. Hun var en høj og ranglet 
kvinde altid klædt i en blomstret kittel og med et tørklæde stramt bundet om hovedet. 
Jeg tror aldrig, at jeg har set et smil på hendes ansigt. 
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Det var en lille fabrik i store lokaler med nogle få lokale damer ansat og herudover 
arbejdede andre damer med hjemmearbejde. I alt var der måske ansat en halv snes 
mennesker i produktionen. 
 
På fabrikken blev der produceret bordbomber i forskellige størrelser og udseende, 
tudehorn og fontæner til at stille på bordet, og i det hele taget mange former for spøg og 
skæmt. Alt lavet i pap og papir. 
 
Jeg var faktisk rigtig spændt på at komme i gang, og jeg fik at vide, at jeg skulle 
begynde med at lave slangehatte. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg blev sat ved et langt 
bord med en limpotte med varm trælim, en stor mængde sorte runde papskiver og nogle 
sorte cylindere af ca. 1 cm i højden. 
 
Jeg skulle blot lime den sorte cylinder fast midt på papskiven og lade den færdige hat 
tørre, før den bleg lagt i en stor bakke til endelig emballering. 
 
Produktet blev kaldt en slangehat, fordi den udviklede en lang snoet slagge, når den blev 
antændt med enden af en cigar eller cigaret. 
 
Som med flere andre produkter på fabrikken var arbejdet aflønnet med en akkord sat i 
samarbejde med de lokale damer og deres fagforening, og derfor kunne jeg altid tjene en 
god del mere i timen på akkord end på den aftalte timeløn. 
 
Et andet arbejde, jeg også blev sat til at udføre, var at lave Futte-fut. 
 
Et eksplosivt materiale, der lignede almindeligt vat og mest blev brugt i bunden af 
bordbomberne til at sprænge indholdet af flag, vitser eller lignende af med, skulle 
klippes i firkanter på ca. 2 x 2 cm. 
 
Disse skulle derefter deles i flager på ca. 2 mm. i tykkelse. Stykkerne skulle lægges på 
en papplade med 12 stk. på hver plade, lægges i en flot dekoreret pose og endelig lukkes 
med lim. 
 
Det var lige et arbejde for mine snilde fingre og mit talent for at rationalisere, så jeg 
tjente godt, måske lidt for godt ved dette arbejde, 
 
På et tidspunkt blev jeg kaldt op til hr. Biering på kontoret. Han sad med et antal åbnede 
poser af Futte-fut og bebrejdede mig, at ikke alle stykker var helt kvadratiske og at 
antallet i poserne ikke altid var netop de tolv, der stod uden på poserne. Så da jeg gik 
derfra, havde jeg nok lidt røde ører. 
 
Det, jeg tjente allermest på, var at lave bordfontæner, et paprør, der sprutter ild og 
stjerner, når den bliver antændt. 
 
I et mindre lokale i en anden bygning lavede hr. Biering selv en blanding, der var i 
konsistens som almindeligt hvedemel, blot var farven militærgrøn. Pulveret blev lavet i 
en stor bakke og skulle derfra proppes ned i paphylstre med tykke vægge på ca. 15 cm i 
længde og et hul på mindre end 1 cm i diameter. 
 
Jeg blev instrueret af en af damerne, der var glade for at slippe for dette arbejde, der 
svinede lidt. Det var ikke helt nemt, og det tog også lang tid for hvert hylster, men jeg 
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fandt på en metode, der gjorde det muligt for mig at lave arbejdet på mindre end den 
halve tid af, hvad damerne brugte på den samme opgave. 
 
Når hr. Biering eller andre kom ind i lokalet, så gjorde jeg, som damen havde vist mig, 
men så snart de var ude af lokalet igen, så gik jeg tilbage til min egen metode. 
 
Hr. Biering tog også her prøver og kunne konstatere, at mine fontæner brændte bedre og 
længere tid end dem, som damerne lavede, så her faldt ingen reprimander. 
 
I perioder var der kun timelønsarbejde, der kunne bestå i at lave bunde til bordbomber. 
Det foregik i kælderen, hvor der var kedeligt gråt og koldt.  
 
Først skulle jeg skære strimler af store ark karton. Det foregik på en særlig fast monteret 
kniv, hvor bladet var næsten en meter langt. Skåret på denne maskine var alle strimlerne 
helt lige brede. 
 
Derefter gik jeg til den eldrevne standsemaskine trådte pedalen i bund og lavede runde 
papskiver i tusindtal. Det var kedeligt, men man kunne tænke på mange andre ting 
imens. 
 
På samme måde som jeg skulle køre i Brugsen for mor, så kunne jeg også blive sendt 
tilbage til Ejby, hvorfra jeg lige var kommet hjem fra skole. Herovre havde hr. Biering 
en leverandør af forskellige råmaterialer, og når det drejede sig om mindre portioner, så 
kunne jeg let have pakkerne på min cykel. 
 
Om sommeren, når det var varmt, så kunne sådan en tur på timeløn tage ret lang tid, men 
jeg blev aldrig bebrejdet, at det varede for længe. 
 
Hr. og fru Biering havde en meget stor rottweilerhanhund på nok omkring 80 kg. Den 
kunne finde på at lægge sig på et af de lange borde midt i produktionen til gene for 
denne, derfor skulle den ned fra bordet og fru Biering, som ellers kostede med alt og alle 
kostede ingen steder med hunden. Den blev for det meste bare liggende og gloede på 
hende, når hun forsøgte at jage med den. 
 
Løsningen på problemet var at hente hr. Biering oppe fra kontoret. Han behøvede blot at 
sige ”ned” så lystrede hunden og fandt et sted på gulvet, hvor den kunne ligge uden at 
genere nogen. 
 
Når hr. og fru Biering skulle være borte fra hjemmet i flere dage, så skulle jeg sørge for 
at hunden fik sin daglige mad og frisk vand. Hunden kunne gå frit i den store gård, der 
var lukket af med en høj låge med kraftigt ståltråds hegn. 
 
Det var ikke en hund jeg kælede med, men den var alligevel glad, når jeg kom, så jeg 
kunne gå ind, hvor der var gemt et par hele rugbrød og en masse leverpostej. Jeg smurte 
den nogle humpler. 
 
I samme lokale var der blevet gemt nogle kødben. Når jeg skulle gå, tog jeg et kødben 
med i hånden hen til lågen, smed det ind i gården. Hunden løb efter benet, og jeg kunne 
imens lukke mig ud og igen føle mig helt tryg. 
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På den modsatte side af Søndergade lige over for os boede mine senere svigerforældre, 
som drev byens største vognmandsforretning. En at deres chauffører, som hed Stefan 
havde lært mig at køre bil. 
 
Jeg må have fortalt hr. Biering om det. Da han som før beskrevet var en stor og meget 
kraftig mand, så havde han svært ved at komme ind i bilen, når den holdt i garagen, 
derfor blev jeg sat til at køre hans meget store personbil ud af garagen vende den og gøre 
den klar til, at han kunne komme på stationen med dagens forsendelse af varer. 
 
Pakkerne, som skulle sendes med toget, var bundet sammen med meget stærkt sejlgarn 
efter et mønster, som jeg dengang og i dag beundrer meget. Jeg overværede flere gange 
hvordan han småfløjtende behandlede de ofte meget store papkasser. 
 
Når pakken var færdig, var der to parallelle forløb af sejlgarn på alle sider af pakken og 
alle garner var stadig fuldstændig stramme, når han var færdig 
 
Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af disse pakker ikke er nået frem til kunden hele og 
ubeskadigede.  

Slagter. 

 
Om søndagen fik jeg job hos Marius slagter og hans kone Margrethe i Lunghøj. 
 
Marius havde et lille hjemmeslagteri, men ingen egentlig forretning. Han levede af at 
slagte for folk og køre salgsture i omegnen med sin lille kødvogn, som kunne spændes 
efter hans cykel. 
 
Marius var en lille mager mand, men hans kone Margrethe var en meget stor og kraftig 
kone. De var begge søde og rare mennesker og behandlede mig nærmest som en søn af 
huset. 
 
Marius lavede simpelthen de bedste medisterpølser, man kunne få og om søndagene 
skulle alle sognets beboere have mulighed for at få del i disse herligheder. 
 
Her kom jeg så ind i billedet. Jeg skulle levere kødvarerne ud til kunderne, og jeg skulle 
også opkræve betaling for varerne. Det indebar også, at der var en mulighed for at jeg 
kunne tjene lidt drikkepenge ved at være pæn og høflig over for kunderne. 
 
Når jeg var færdig med dagens tur, så havde Margrethe som regel smurt nogle flotte 
håndmadder til mig, og her var der ikke sparet på pålægget. Heller ikke her kan jeg 
huske, hvad jeg fik i løn, men jeg husker, at Marius altid var overordentlig rundhåndet 
med betalingen. 
 
Vi bevarede forbindelsen også mange år efter, at jeg kom ud at sejle, og vi udvekslede 
breve til fødselsdage og til højtiderne. 

Viggo Madsen. 
 
Lige over for vores hus på den anden side af Søndergade lå det som tidligere havde 
været et husmandssted, men nu var indrettet til brug for en vognmandsforretning. Her 
boede Viggo Madsen, hans kone Dagmar, deres søn Poul og deres datter Aase. 
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Poul var 8 år ældre en mig og Aase var 4 år ældre. Poul virkede allerede som chauffør 
hos sin far. Aase havde sine veninder i Lunghøj, fordi familien havde boet derude, da 
Poul og Aase begge var små. 
 
Om aftenerne holdt jeg til i Holme med mine venner og veninder og Aase holdt til i 
Lunghøj med sine venner og veninder, dette forhold og aldersforskellen gjorde, at vi i de 
første år ikke havde meget med hinanden at gøre. 
 
Vognmandsforretningen bestod dengang af to kortsnudede Ford lastbiler, en lille bus, en 
lille Ford Eifel personbil med kaleche, samt tre meget store Belgier heste og en 
hestetrukket skovvogn. 

 
Billedet: En lidt nyere af Viggos lastbiler end dem, jeg beskriver i teksten. Nu var der blevet råd til at købe en 
            Mercedes. 

 
Viggo havde været landbrugselev på store gårde, da han var ung, og han vedblev derfor 
at dyrke den sandede og magre jord, der hørte til ejendommen selv om udbyttet nok ikke 
har været stort. 
 
Han havde som mange andre unge i hans generation været over Atlanten og været 
gaucho som en cowboy hedder i Argentina i en periode på et par år tror jeg. 
 
Til at køre de to lastbiler havde han ansat såvel chauffører som medhjælpere. På den tid 
skulle alt læsses og læsses af med håndkraft og selv om bilerne ikke var så store 
dengang, så skulle de 5 – 6 tons, som de måtte bære både læsses og læsses af med skovle 
eller grebe og her fylder en enkelt skovlfuld ikke meget i den store kasse. 
 
Folkene var på kost og logi, så hans kone Dagmar havde også sin store del af arbejdet 
med folkeholdet. De var alle ungkarle og boede i en stor firkantet kolos af et hus, som 
Viggo ejede over for Laurits købmand i Lunghøj. 
 
Forretningen udviklede sig hurtigt, for på den tid havde Gelsteds små firmaer og 
forretninger ikke selv transportmidler, så Viggo kørte for mureren, for købmanden, for 
foderstofforretningen, og for landmændene i hele det store opland med deres mælk og 
med deres roer. 
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Billedet: Viggo som gaucho 

 
Hurtigt solgte han de to fladsnudede lastbiler og skiftede dem ud med fire helt nye Ford 
Thames lastbiler i en flot rød farve med sorte skærme, og den lille bus blev skiftet ud 
med en rigtig flot turistbus i røde og gule farver. 
 
Jeg lurede hurtigt, at her ovre på den anden side af vejen skete der altid noget, som var 
spændende, og en gang imellem kunne jeg endog få lov til at køre med en af bilerne, og 
det var stort dengang. 

Plenius. 

 
De tre store heste blev kørt af Viggos gamle skolekammerat Christian Plenius, i daglig 
tale bare Plenius Han havde ord for ikke gerne at ville bestille noget, men Viggo 
formåede at holde ham i beskæftigelse. 
 
Plenius var en lille let krumbøjet mand, der godt kunne virke lidt snusket, men jeg 
befandt mig godt i hans selskab, når vi travede bag et markredskab som plov eller harve, 
og han fortalte om sine oplevelser. 
 
Efterår, vinter og forår kørte Plenius og to af de store heste ud i de omkringliggende 
skove. De trak de skovede træstammer op til den nærmeste skovvej, hvor Plenius ene 
mand ved hjælp af en lille transportabel håndbetjent kran læssede de store stammer op 
på skovvognen. 
 
Det var hårdt og vanskeligt arbejde både for Plenius og for de store heste. 
 
Allerede mens vi boede i min morfars hus, kan jeg huske at Plenius sidst på dagen kom 
op gennem Gelsted by siddende højt oppe på læsset af de store træstammer påen 
sammen foldet sæk. 
 
Når der var børn i syne, så råbte han ”Baarbuu, baarbuu, baarbuu” på en helt speciel 
måde, og så slog han knald med pisken. 
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Fra samme tid husker jeg også, at Viggo havde en stor lastbil af mærket Triangel. Jeg 
husker den nok mest, fordi det var min oplevelse, at der altid var noget i vejen med den. 
Disse biler blev bygget af firmaet Thomas B. Thrige i Odense. 
 
Denne produktion er ophørt for mange år siden, og der findes nok ikke mange biler 
tilbage af dette mærke, dog findes der stadig en enkelt i form af en bus, som er sat flot i 
stand og står på Jernbanemuseet i Odense. 
 
Om sommeren arbejdede Plenius med landbruget og i en grusgrav, som Viggo også 
ejede. 
 
Sidst på sommeren skulle kornet høstes med selvbinderen, som havde stået stille siden 
sidste sommer. 
 
Plenius skulle derfor forberede selvbinderen til brug. Der skulle ses efter om kniven 
trængte til at blive slebet, selvbinderen skulle tryksmøres i alle smørenipler, de var 
mange og sad gemt de mærkeligste steder, bindesnoren skulle trædes som en anden 
symaskine og endelig skulle det store tunge sejl, som transporterede det afskårne korn 
frem til bindemekanismen monteres og strammes hårdt til. 
 
Selvbinderen blev trukket af de tre store heste, fordi den var meget tung at trække. Den 
kørte forskudt til siden for hestene, så disse ikke skulle trampe kornet ned før det blev 
klippet. Derfor skulle der slås så meget korn med en le, at hestene kunne gå der uden at 
træde kornet ned, inden selvbinderen kunne tages i anvendelse. Det ordnede Plenius 
dagen før, der skulle høstes. 
 
Når kornet herefter noget op ad dagen var helt tørt, gik høstarbejdet i gang. Plenius sad 
der med sin pisk højt på det lille sæde og styrede det hele. Viggo holdt øje med om 
maskinen kørte som dem skulle og bandt alle negene rigtigt og spyttede dem ud, som 
den skulle. Der var altid driftstop undervejs, når f.eks. bindesnoren sprang eller når 
kornet satte sig fast i maskinen. 
 
De hjemmeværende chauffører var også i marken, hvor de satte negene i taver, så de 
kunne tørre, indtil de skulle samles sammen og gemmes på loftet i laden, indtil det skulle 
tærskes den kommende vinter. 
 
Af gode grunde så foregik dette arbejde altid, når vejret var rigtig flot med sol og derfor 
også tit meget varmt. 
 
Når arbejdet havde været godt i gang en tid kom Dagmar ud i marken med mad, 
drikkevarer, kaffe og kage. Vi kunne alle sætte os måske lidt i skyggen af en hyldebusk 
og nyde et herligt måltid her midt ude i naturen. 

Stefan. 

 
En af de ansatte chauffører hed Stefan. Han var en høj meget kraftigt bygget lyshåret, 
ugift ung mand på ca. 30 år. Han kom hver dag kørende på sin store engelske Ariel 
motorcykel. 
 
Stefan var godt kendt i hele oplandet, hvor vi kørte vores mælketure tidligt om 
morgenen. Det var tydeligt, at pigerne på gårdene kendte ham og gerne ville i kontakt 
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med ham. Det lykkedes nu ikke for nogen af dem at få ham slæbt til alteret, for jeg tror, 
han forblev ugift resten af sit liv. 
 
Stefan blev aldrig snavset af sit arbejde. Han var simpelthen så stærk, at han kunne holde 
alting væk for kroppen, når han arbejdede. Han og jeg blev meget hurtigt rigtig gode 
venner, og jeg var med ham så ofte, som jeg kunne for mine lektier og andre gøremål. 
 
Han kørte med en af de nye Ford Thames lastbiler, og den blev holdt i meget fin og ren 
stand. Førerhuset i den blev fejet flere gange om dagen, og der blev tørret af for støv, når 
det var påkrævet, ligesom førerhuset blev holdt rent udvendigt. Jeg hjalp til med at ordne 
disse ting. Til gengæld købte Stefan ispinde, isbåde, wienerbrød og sodavand til os, når 
vi havde pauser. 
 
Det var Stefan, der lærte mig at køre lastbilen. Det var praktisk, når ting skulle læsses fra 
en mark eller fra små spredte bunker. Jeg kunne så hele tiden køre bilen frem, så det blev 
lettest muligt at læsse, og Stefan slap for at springe ind i og ud af bilen. Jeg var stolt som 
en pave over at få lov til at hjælpe på denne måde. 
 
Op mod middag lørdag formiddag kørte alle Viggo Madsens lastbiler ud til Sivkær. Det 
hed gadekæret i Lunghøj, hvor de blev vasket. Vandet hentede vi i spande, og den 
grovere rengøring på lad og hjul blev foretaget med stive koste, medens førerhusene 
udvendigt blev vasket med bløde børster.  
 
Der var en helt særlig stemning på disse lørdag formiddage, for over middag havde de 
unge mennesker fri for resten af dagen og hele søndagen med. Snakken og drillerierne 
gik om, hvad de skulle foretage sig i fritiden, og ofte handlede det om, hvilke piger de 
havde været i selskab med, og hvilke de skulle være i selskab med den kommende aften. 
 
Der var ikke radio i bilerne dengang, men vi skrålede tidens slagere, som vi kendte fra 
giro 413 om søndagen. Det kunne være ”Hele ugen alene” og ”Der sidder en vovse i dit 
vindue”. Der var heller ingen varmeanlæg i lastbilerne dengang, så det var kun den 
smule varme, der kunne komme fra motorkassen, som holdt førerhuset nogenlunde lunt. 
 
Når vi kørte roer til Assens Sukkerfabrik om efteråret og først på vinteren, så var det 
rart, at Stefan kendte de fleste af de andre chauffører og heriblandt en, som kørte i en 
amerikansk Dodge lastbil, og den havde et regulært varmeapparat i førerhuset. Det var 
dejligt at komme over til ham, når vi holdt i kø for at få læsset af eller senere, når vi igen 
holdt i kø for at få roeaffald med hjem. 
 
Roeaffaldet kom via en sliske, og det kom hurtigt, så vores opgave var, at få læsset 
jævnet ud på bilens lad. Roeaffaldet var et dejligt materiale at arbejde med, det var hvidt, 
det var fugtigt, og så var det dejlig varmt, så når man havde siddet og ventet på vores tur 
i den kolde bil, så var det dejligt at arbejde med det varme roeaffald. 
 
Kun én af Viggos nye biler havde rigtigt hydraulisk tippelad og den kørte hans søn Poul 
med, mens de andre blot havde et vippelad. Tippeladet kunne naturligvis anvendes altid 
og alle steder, hvor der var behov for det, mens vippeladene kun kunne bruges på 
roefabrikken, hvor man fjernede et par bolte på den ene side af ladet, som derpå kunne 
løftes i vejret ved hjælp af et par wierestropper og det apparatur, som roefabrikken havde 
installeret, indtil roerne gled ned i vaskegraven. 
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Kort tid efter at Viggo havde fået den første bil med hydraulisk tippelad leveret fik han 
den lokale smed til at montere en hydraulisk skovl foran på en stor traktor. Nu gik det 
meget lettere at få bilerne læsset. Om efteråret kunne skovlen byttes ud med en stor 
kurv, og så kunne roerne også læsses meget hurtigere. Et stort og tungt arbejde blev 
hermed væsentligt lettere og hurtigere og mandskabsstaben kunne reduceres til kun at 
omfatte chauffører. 
 
Roerne skulle hentes på forskellige større gårde i omegnen, og nu kom mit kendskab til 
at køre bil mig til gode, idet jeg fik lov til at køre med traktoren fra det ene læssested til 
det næste. Der var ingen form for førerhus på traktoren, så det var som regel meget koldt 
og også undertiden vådt, men bare det at blive betroet at køre dette stor køretøj var nok 
værd at udstå nogle strabadser for. 
 
Generelt var det kun de meget store grusgrave, der kunne levere grus og diverse 
størrelser af sten fra siloer. Alle andre steder, og det var langt de fleste, måtte man stadig 
læsse ved håndkraft eller ved hjælp af traktoren med frontlæsseren. 

På tur med turistbussen. 

 
I min barndom kom der en gang om året besøg i Fyens Forum i Odense af Danmarks 
dengang mest berømte cirkus nemlig Cirkus Schumann der ellers hele året holdt til i 
cirkusbygningen i København. 
 
Viggo arrangerede hvert år en bustur derud, og jeg glædede mig i lang tid, indtil dagen 
oprandt. Alle vores naboer og beboerne i nærheden var med. 
 
Der var så meget at opleve med de mange forskellige dyr, som vi kendte godt hjemmefra 
som f.eks. optrin med fodboldspillende hunde og pyntede heste med flot seletøj og 
fjerduske på hovedet fremført af selveste cirkusdronningen Pauline Schumann selv iført 
meget store og smukke rober med masser af glitter. 
 
Der var også fremmedartede dyr som f.eks. søløver, løver og de helt enorme og dygtige 
elefanter. 
 
Oppe under cirkuskuplen udførte de flyvende artister de mest fantastiske ting og man 
kunne høre, hvordan publikum holdt vejret og sukkede højlydt, når et farligt nummer var 
afsluttet med bravur. 
 
Ind imellem numrene optrådte de sjove pauseklovner med deres falde på halen komedie, 
som ofte indebar brug af vand, som de tabte eller sprøjtede på hinanden. 
 
Så var der jo også det rigtige store og sammen hængende klovnenummer med et par 
dummepetere og den flotte, kloge, hvide klovn i det meget smukke kostume. Jeg sad ofte 
i nærheden af Dagmar, Viggo´s kone, og hun hengav sig fuldstændig til de sjove 
klovnenumre og grinede højlydt på en smittende måde mens tårerne strømmede hende 
ned ad kinderne, jo vi morede os alle sammen rigtig meget. 
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Billedet: Viggo og Dagmar med bussen 

 
Det hele sluttede altid med, at klovnene gav et flot musikalsk nummer fremført på 
saxofoner og trompeter og sammen med det store cirkusorkester spillede de musik, der 
gik lige ind hjerterne på os. 
 
Der var jo ikke så langt til Odense, og vi kørte det meste af vejen på hovedvej nr. 1, men 
det skete, at det blev tåget på hjemturen, og så var der ikke meget til at vise, hvor vejen 
var. 
 
Der var kun meget lidt anden trafik, og der var ingen former for lys eller afstribning på 
vejbanen, og lyset på bilerne var heller ikke nær så godt, som det vi kender i dag, så på 
de tågede dele af turen måtte Viggo køre i gå tempo og have et par mand til at hjælpe til 
med at finde den højre vejkant, men hjem kom vi jo altid og undervejs mindede vi 
hinanden om, hvad vi lige havde oplevet. 
 
I det hele taget var vi jo ikke forvænte med underholdning af den kaliber, vi havde 
endnu ikke fået fjernsyn. 

Sommerferier. 

Mine sommerferier i Bogense. 
 
I alle de år, hvor jeg gik i skole i Gelsted, kom jeg på ferie hos min farmor og farfar i 
Bogense. 
 
Mor fulgte mig til toget i Gelsted, og hun formanede mig om, at jeg skulle huske at stå 
af ved næste station, som var Aarup. 
 
Her holdt en lille lyseblå bus, som jeg skulle med. Når jeg trådte ind i bussen og skulle 
købe min billet, så skulle jeg bede chaufføren, som også var ejer af bussen, om at bussen 
skulle standse ved et bestemt husnummer på Odensevej. Nummeret skiftede ofte, så jeg 
kunne ikke på forhånd kende det hus, jeg skulle stå af ved. 
 
Farmor og farfar boede altid til leje i tofamiliehuse sammen med værtsparret. Derfor fik 
jeg indprentet, at jeg ikke måtte hoppe med en bold ned i gulvet, jeg måtte ikke løbe, og 
jeg skulle tale sagte, fordi farmor og farfar for det meste boede på 1. sal over værten. 
 
Min farmor var en stor kraftig dame og min farfar var almindelig af højde og drøjde. 
Farfar arbejde på Bogense Maskinfabrik, hvor han kunne udnytte sit fag som 
møllebygger, idet man fremstillede både tærskeværker og kværne. 
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Farfarog farmor havde altid en motorcykel, og for det meste havde den også en 
sidevogn, hvori min farmor med møje og besvær netop kunne stuves ned i. 
 
Motorcyklen var i mange år en stor flot amerikansk Indian med et flot indianer-
høvdingehoved på siderne af benzintanken og med det store brede styr, som vi i dag 
bedst kender fra Harley Davidson motorcyklerne. 
 
Jeg husker, at farfar repræsenterede sit firma på deres udstillinger på dyrskuet i Odense. 
Far og jeg rejste med toget for at se dyrskuet, hvor jeg var meget mere betaget af at se 
alle de nye maskiner og udstillede traktorer, hvoraf nogle af sig selv og uden betjening 
kørte rundt på standene. Jeg gik rundt på standene og samlede brochurer sammen med 
mange fine billeder af de udstillede maskiner, som jeg så kunne studere nærmere, når jeg 
kom hjem. De mange udstillede og fine dyr havde jeg ikke rigtigt øje for. 
 
Her på dyrskuet i Odense så jeg for første gang en primitiv helikopter give opvisning og 
lande på dyrskuepladsen. 
 
Som en del af farfars arbejde skulle han køre ud på gårde i omegnen, for at bille kværne 
dvs., at de store sten, som sad inde i kværnen skulle have deres skarpe kanter hugget op, 
så kornet igen blev ordentligt formalet ikke til mel, men til et grovere produkt, som blev 
brugt som foder til gårdens dyr. 
 
Når vejret var til det, og afstanden til gårdene ikke var for lang, så sørgede farmor for, at 
jeg kunne få lov til at komme med i sidevognen. På sådan en tur husker jeg specielt, at vi 
blev inviteret ind på varm middagsmad, som bestod af hvidkål med noget kød til, men i 
min portion af kål fandt jeg en stor hvid larve, der lå og så på mig med sine store sorte 
øjne. Den var jo kogt, så der var ikke meget spræl i den mere, og hvad jeg gjorde med 
den, husker jeg ikke, men den blev ikke spist. 
 
Min farmor havde en stor Singer symaskine med fodpedal, så hun kunne have begge 
hænder frie til at styre tøjet, mens hun syede. I årene lige efter krigen var der mange 
mennesker, det fik deres brugte tøj syet om. Det ordnede farmor, og jeg kan huske, at 
hun havde mange blade og magasiner med modeller, som hun kunne tilbyde sine kunder 
at sy efter. 
 
Farmor kunne også kniple, og hun læste om det i en stor tysk lærebog. Hun lærte mig at 
kniple og jeg lavede nogle mellemværker til at sætte ind i hovedpuder. Dem skulle mor 
selvfølgelig have, og hun gemte dem i mange år efter. 
 
Farfar sørgede altid for at have et lille rum til rådighed nede i kælderen, der hvor de 
havde lejet sig ind, og her indrettede han sit værksted, hvor han kunne udføre mindre 
reparationer på sin motorcykel. 
 
Med mange formaninger fik jeg lov til at komme derned, og på et tidspunkt blev der 
købt en gammel brugt damecykel til mig. 
 
Den gik jeg i gang med at skille ad, slibe den af for rust og herefter lakere den et par 
gange, så den endte med at blive rigtig fin. 
 
Den cykel havde jeg meget glæde af, og næsten hver dag kørte jeg en tur ned til havnen, 
hvor der dengang var mange skibe at se på, både danske men også skibe mest fra de 
andre nordiske lande. Det var alle sammen mindre skibe, der vel lastede mellem 100 og 
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200 tons. Det var alle sammen skibe, der kunne føre sejl, og hertil også havde en 
hjælpemotor. 
 
Byen havde en meget stor tømmerhandel, og til den kom der mange laster med træ. Der 
var ikke kraner på kajen, så lossearbejdet blev udført af skibenes egne besætninger ved 
hjælp af en mindre dieselmotor, der stod på dækket. Lasten blev hejst op i en bom, der 
kunne svinges ind over kajen og anbringe slænget på en vogn. Her var et fremmedartet 
og spændende miljø, som på en eller anden måde virkede dragende på mig. 
 
På den modsatte side af havnebassinet lå et mindre træskibsværft, hvor jeg kunne følge 
med i opbygningen af den tids almindelige fiskekuttere på måske ca. 20 tons. Lige fra 
spanterne blev rejst og beklædt, indtil de lå med alle signalflagene sat, og skulle ud på 
deres jomfrurejse. 
 
Nede i havneområdet ved siden af elværket var der også en ret ualmindelig ting på den 
tid nemlig en vindmølle. Den bestod af et højt slankt tårn støbt i beton (tårnet står der 
endnu),og den havde en tobladet vinge. 
 
Jeg mener at vide, at det drejede sig om en jævnstrømsmølle. Jeg tror, at der var tekniske 
problemer med at få den til at køre strømmen ud på lysnettet, derfor kørte den ikke så 
tit,og disse møller blev aldrig den store succes. 
 
Lidt spændende var den alligevel for mig, og den inspirerede mig til at lave en 
møllevinge til at sætte på cyklen. Den bestod at to ispinde, der dengang var brede, der 
hvor man holdt på pinden og smalle inden i ispinden. Når man surrede sådan to ispinde 
sammen i den spidse ende vred dem lidt satte en knappenål igennem på midten, så fik 
man en mølle, der næsten ingen vind skulle bruge for at køre rundt. Den var fin at 
montere på mit cykelstyr. 
 
Mens jeg var på ferie, byggede jeg også tremastede sejlskibe i et materiale, jeg havde 
ved hånden nemlig af pap. Det gav jo visse problemer med flydeevnen, men når de blev 
malet tilstrækkeligt mange gange med forhåndenværende lakmaling, så kunne de bringes 
til at flyde i kortere tid ad gangen, men flotte var de med deres store master med rær og 
råsejl. 
 
Bogense var også endestation for en privat jernbane, som hed OMB: Odense Middelfart 
Brenderup eller Nordvestfyns jernbane. 
 
Om søndagen hen under aften kørte jeg ofte til banegården, som var endestation. Derfor 
holdt toget der altid i lang tid før det skulle køre. 
 
Banen kørte dengang til Odense med noget nyt flot materiel. Toget var malet i en flot 
rød farve, havde sølvfarvet tag og bestod af tre vogne, der var koblet sammen. Toget var 
anderledes smart og elegant end de store klodsede tog, jeg kendte fra Gelsted. Disse små 
tog må vel nærmest betegnes som en stor skinnebus. 
 
Jeg syntes godt om atmosfæren på stationen, når folk kom sammen i små klynger for at 
følge familie eller venner til toget.  
 
Banen havde også en sidebane, der kørte til Brenderup med en stor gammeldags 
motorvogn altid med en lille godsvogn efter. Skinnerne til denne bane forløb parallelt 
med Odensevej, så dette lille tog kunne man ofte se fra farmors køkkenvindue. 
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Farbror Børge var gift med Tove, der var datter af Hr. og Fru Frederiksen. De havde en 
grøntforretning, som farmor besøgte af og til. 
 
Fru Frederiksen var oprindelig københavner og talte meget. Jeg syntes, at det var så 
mærkeligt, at hun havde en sygdom, der gjorde, at hun kunne falde i søvn midt i en 
sætning. 
 
Under en sommerferie skulle Toves søster giftes, og der skulle holdes fest i et større 
festlokale, og jeg kan huske, at min farbror Børge havde lavet en flot stor flyvemaskine 
med plads til en festsang. Den blev hængt op højt oppe under loftet i et snoretræk, der 
omhyggeligt var afstemt sådan, at den kunne flyve ned og lande på bordet netop lige ud 
for brudeparrets plads. Jeg var meget imponeret. 
 
Vi fik ofte fisk, når jeg var på ferie i Bogense. Noget, som jeg dårligt kendte til 
derhjemme, fordi mor slet ikke kunne tåle bare lugten af fisk. Det var mest fladfisk vi fik 
serveret i Bogense, og jeg kan huske, hvordan min farfar puttede fisken ind i den ene 
side af munden, mens benene helt automatisk kom ud i den anden side. Det beundrede 
jeg meget. 
 
Farfar var en habil trompetspiller, og jeg har set billeder, hvor han var fotograferet 
sammen med et meget stort harmoniorkester, som han havde spillet i. Han spillede 
undertiden i mindre orkestre i Bogense, på torvet og andre steder i byen. Jeg husker, at 
han over lang tid øvede sig på at spille ”Hans Peter Nielsens trompetpolka”, som er et 
rigtigt bravurnummer på trompet. 
 
Farmor og farfar havde en kolonihave, hvor de dyrkede alle deres grøntsager, som 
kartofler, gulerødder, ærter og jordbær m.v. 
 
I haven var der et lille skur lige stort nok til at opbevare deres haveredskaber. Der var 
også et par frugttræer i haven, som farfar gjorde meget ud af at pleje og sprøjte for at 
holde diverse sygdomme væk. 
 
Bedst husker jeg dog, at der var nogle buske med røde stikkelsbær og et par buske med 
gule stikkelsbær. Specielt syntes jeg godt om de gule, der var meget søde og skallen på 
dem var ikke så hård, som på de røde. 
 
Engang på en ferie havde jeg været oppe på torvet lige over for kirken. Der var byfest og 
derfor var der gøgl og tombolaer på pladsen Jeg havde lige netop penge nok til at trække 
et enkelt nummer, og det kom ud med en præmie, som var en ret stor figur med en 
liggende schæferhund i flotte farver. 
 
Jeg blev så glad, at jeg løb hele vejen hjem til Odensevej nr. 72, hvor farmor boede. Jeg 
knugede hunden tæt ind til mig og var bange for at falde. Jeg pustede som en blæsebælg 
efter den lange løbetur og turen op ad trappen til 1. sal, hvor jeg kunne overrække hende 
den flotte figur. Det var nok bare en gipsfigur, men jeg tror, at hun blev oprigtigt glad for 
den. 
 
Jeg satte min farmor meget højt, og i familien gik hun for at være en dygtig og klog 
kvinde. Hun læste instruktionsbøger på tysk, hun kunne sy, hun kunne hækle, hun kunne 
kniple, hun løste søndagsavisens meget store kryds og tværs, og hun lavede den dejligste 
mad. Jo, min farmor var sandelig højt værdsat. 
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Mine ferier i Nyborg. 

 
Min farbror Børge boede i Nyborg sammen med sin kone Tove og deres to drenge, Lars 
og Ole, der begge er et par år yngre end mig. 
 
Farbror Børge var den eneste af farmor og farfars børn, der fik en faglig uddannelse. 
Han var udlært jernstøber fra Bogense Jernstøberi. 
 
Med baggrund i denne uddannelse fik han ansættelse ved DSB´s Centralværksted i 
Nyborg. Hele familien var enige om, at han havde fået en appelsin i sin turban, da han 
fik dette arbejde. 
 
På sin arbejdsplads fik han i forbindelse med reparationer lov til at tage beskadigede 
trævarer med sig hjem, hvor han kunne anvende disse materialer til at lave meget fine 
ting i træ som mahogni eller teaktræ. Han var meget omhyggelig og meget dygtig til at 
lave ting i træ. Han kunne tappe træ sammen, som ellers kun professionelle kan lave. 
 
Børge var en meget dygtig trompetist og spillede i Nyborgs Jernbaneorkester, han havde 
også været garder, og når orkestret marcherede gennem Nyborg med ham forrest som 
tamburmajor, så var man lidt stolt af at være i familie med ham. 
 
Familien boede tæt på færgehavnen, og jeg brugte meget tid på at gå derned for at notere 
bilnumre. Det var vi rigtig mange, der gjorde i de år, og her var der biler fra alle egne af 
landet, og der kom også biler fra udlandet. 
 
Dengang bestod nummeret på bilernes nummerplader kun af et enkelt bogstav og fem 
cifre. Ud fra bogstavet i bilens nummer kunne man se, fra hvilket amt bilen kom fra 
Dette var med til at gøre indsamlingen af bilnumre lidt mere spændende. 
 
Alle biler der skulle passere Storebælt på den tid kom med jernbanefærgerne, idet 
bilfærgeruten Halsskov – Knudshoved ikke fandtes endnu. Den blev åbnet langt senere i 
1957. 
 
Jeg var på ferie i Nyborg nogle dage ad gangen et par gange i mine første skoleår. 

Weekendophold hos Peter og Signe. 

 
Min morbror Peter og hans kone tante Signe boede med deres to børn Tove og Leif i 
Husby tæt på Wedellsborg. Leif og Tove var begge ældre end mig. Senere kom min 
fætter John til. Han er vel 10 år yngre end mig, så ham har jeg ikke kendt så godt. 
 
Før han kom i skole husker jeg, at Peter stillede ham op på det lille bord i dagligstuen. 
Her hang der et stort danmarkskort på væggen og Peter var stolt, når John kunne vise, at 
han kendte navnene på alle landets købstæder, og selv om jeg var så meget ældre end 
han, så kunne jeg ikke have leveret den samme lektie. 
 
Morbror Peter havde som barn fået en lungesygdom, der indebar, at hans ene lunge var 
faldet sammen. Lægen anbefalede i den forbindelse, at han helst skulle bo tæt på vandet 
og dermed nyde godt af den friske luft. 
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Sandgraveren. 

 
Han kom derfor til at bo hos sandgraveren og hans kone, der boede i et lille hus, som 
nærmest lå i kanten af Brændeå, hvor den løber ud i Lillebælt. Huset er nu sommerhus 
og det står stadig med sin sokkel ganske få meter fra åen. 
 
Sandet blev gravet op i Lillebælt og sejlet ind i en pram. Her kunne man så købe det fine 
hvide strandsand, som dengang blev brugt til at strø på gulvene efter at disse var blevet 
grundigt skurede. Sandet skulle helst være lidt fugtigt, så det dannede små toppe, når det 
var strøet ud. 
 
Da Peter blev voksen købte han selv et lille hus, som ligger ganske tæt på sandgraverens 
hus, og således kunne han stadig være ganske tæt på vandet, som han hele livet var så 
glad for. 

Peter og Signes hus. 

 
Afstanden fra Gelsted og ned til Peter og Signe var vel ca. 10 km, så det var ikke 
længere end jeg let kunne køre på besøg på min cykel. Det gjorde jeg af og til, og så 
skete det, at jeg fik lov til at overnatte. 
 
Hoveddøren til deres entre lå måske bare et par meter fra den grusvej, der løb lige forbi 
deres hus. 
 
Gennem hoveddøren kom man ind i en ganske lille entre, der var endnu mindre end den 
vi havde hjemme. Der var to døre herfra. Gennem den venstre dør kom man ind i husets 
fine store stue, og den var en del større end vores derhjemme. Døren til højre førte ind til 
deres meget lille dagligstue. Her kunne netop stå et lille bord og fire stole. Det var her 
familien indtog deres daglige måltider. 
 
I køkkenet sås det tydeligt, at det ikke var her tante Signe brugte sin tid. Signe var af den 
kreative type, der syede, strikkede, hæklede, kartede, spandt og vævede. Hun syede for 
folk også gerne store festkjoler. 
 
I huset var der også et ganske særligt meget lille rum. De havde et rigtigt badeværelse 
med vand skyllet toilet og en håndvask af porcelæn med rindende varmt og koldt vand. 
 
Peter har selvfølgelig selv kunnet montere en elmotor i husets brønd, trække de 
nødvendige rør, monteret en elektrisk vandvarmer og vupti havde han fremtryllet et 
rigtigt badeværelse. 

Peters arbejde. 

 
Peter var udlært elektriker og arbejdede på en fabrik i Nørre Åby, hvor man fremstillede 
elektriske hegn til bønderne. En del af hans arbejde bestod i at efterse og vedligeholde 
disse hegn, og i den forbindelse kom han undertiden på besøg hos os i Gelsted. 

Peters motorcykel. 
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Han kørte på en rigtig gammel motorcykel afmærket Nimbus. En af dem med 
kakkelovnsrør som benzintank og med det meget brede styr, som vi i dag mest kender 
fra de amerikanske Harley Davidson motorcykler. 
Jeg var ikke helt tryg ved ham, for han lugtede af varm motorcykel, var klædt på i 
regntøj, skindhue, kørebriller og meget store handsker. Han var nærmest helt 
uigenkendelig, først når han havde fået overtøjet af, så lignede han igen min morbror 
Peter. 

Radiomanden HP. 

 
Hos Peter og Signe kom der altid mange mennesker, men en af dem, der kom daglig, var 
HP. Han hed aldrig andet, og jeg ved egentlig ikke, hvad hans navn var. Et godt gæt ville 
være Hans Peter. Han var deres nabo, og han købte vist sin varme mad hos Peter og 
Signe. 
 
Han var en meget høj lidt duknakket mand med et meget stort lyst hår. Han var altid 
klædt i en kakifarvet kittel. Han var autodidakt radiomekaniker, og det var hos ham, far 
handlede radioer. Det var også gennem ham, jeg kunne skaffe kobbertråd og magneter i 
forskellige størrelser til mine elektriske gøremål. Han havde vist aldrig været gift og 
boede i sin mors meget store hus. 
 
Han var altid i godt humør. Når vi var færdige med at spise, så kunne han og Peter drøfte 
forskellige tekniske løsninger i tidens forskellige bilmodeller i timevis, og jeg kunne 
bare sidde med store øre og lytte til deres store tekniske indsigt. 

HP´s Bil. 

 
HP havde en lille meget lav rød topersoners sportsvogn af mærket Singer med flotte 
trådhjul. Det var faktisk morsomt at se den høje store mand langsomt forsvinde ned på 
gulvet i den lille bil, og det var lige så morsomt at se ham komme til syne igen, når han 
trin for trin dukkede op fra bunden af bilen. 
 
I den lille bil havde Peter, Signe og HP været på en stor tur rundt i Norge. Hvordan de 
tre personer med deres bagage har kunnet være i den lille bil, undrer jeg mig stadig over. 
Nok var tante Signe en meget lille dame, men alligevel. 

Hytten i træet. 

 
Min fætter Leif havde sammen med andre drenge bygget en stor hytte oppe i et træ, som 
stod på skrænten helt ned til Lillebælt. Det var rigtig spændende og rigtig svært at klatre 
op til hytten og komme ind i den. Jeg har nogle få gange fået lov til at komme med ned i 
hytten for at overnatte. Det var spændende og lidt uhyggeligt med de ukendte lyde fra 
vandet, fra vinden, der ruskede i træet og fra dyr og fugle, der færdedes rundt om hytten. 

Blusse ål. 

 
På en rigtig dejlig sommeraften hen under midnat, når det var blevet helt mørkt og det 
havde været stille vejr i nogen tid og Lillebælt derfor var helt stille og blankt som et 
spejl, så tog vi nogle særlige petroleumslygter med ned til Peters lille jolle. Vi fik den i 
vandet og roede et stykke ud fra stranden, fik ild i lygterne også blussede vi ål. 
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Der var også andre der havde fået den samme ide, så det var et flot syn med alle de små 
joller og deres lys. 
 
Fangstmetoden bestod i at kende områderne med passende lavt vand og de rigtige 
bundforhold for ålene. Lyset har måske tiltrukket ålene. Nu var det bare med at få øje på 
dem nede på bunden og dernæst at støde et ålejern med det lange skaft ned over en af 
ålene, der så sad fanger mellem de savtakkede grene på ålejernet. 
 
Denne fangstmetode er ikke længere tilladt. Hvor mange ål vi fangede, kan jeg ikke 
huske, men spændende var det under alle omstændigheder. 

Peters båd. 

 
Morbror Peter havde set tegningen og byggeanvisningen til en motorbåd i et magasin. 
Båden var lige hvad han havde ønsket sig, den var blot for stor til hans pengepung, så 
han reducerede målene til en mere passende størrelse, og så gik han ellers i gang i sit 
ganske veludstyrede værksted med at save træet ud på sin båndsav. 
 
Båden havde en størrelse, der gjorde det muligt for ham at samle den i sin carport. 
 
En rigtig bådemotor kunne det ikke give til, så han skaffede sig en brugt bilmotor, som 
han selv hovedreparerede og monterede i båden. Den båd sejlede han med resten af sine 
dage. Jeg tror, at en af de længste sejladser han var ude på var, da han og tante Signe 
besøgte os her i Korsør.  
 
Han var meget forsigtig, når han gik fra båden, så han fjernede altid rotoren i 
strømfordeleren, inden han gik i land, så det var helt umuligt for andre at starte motoren. 

Møllebyggeren Peter. 

 
Da han blev pensioneret tegnede han sin egen private vindmølle. Jeg kan næsten se for 
mig, hvordan han kravlede rundt på gulvet og på tegningen af de ret store vinger. Det var 
kraftige sager. Drivakslen og gearet var taget fra en stor lastbil. Møllen blev lavet og sat 
op i enden af haven. 
 
Da jeg besøgte ham første gang efter den var kommet i gang, viste han mig, at den 
kunne levere strøm til dele af belysningen i huset. 
 
På sine gamle dage byggede Peter en model af skoleskibet og topsejlsskonnerten Lilla 
Dan helt uden brug af briller. 

Søulken Peter.. 

 
Peter holdt meget af alt, hvad der havde med søen at gøre, og på sine gamle dage lignede 
han en rigtig søulk med sit store kridhvide fuldskæg, sin hvide sejlerkasket med emblem 
fra Assens sejlerklub, sin hvide, brunnistrede og højhalsede uldne trøje, som Signe 
havde strikket og i sine mørkeblå Holmens bukser. 

Optagelsesprøve til realskolen. 
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Da jeg var ca. 13 år gammel kom nogle af mine skolekammerater og fortalte mig, at de 
havde været til en optagelsesprøve på Ejby Folke- og Realskole. Fire havde bestået og to 
var dumpet. 
 
Der var ingen, der forud for prøven havde fortal mig om den, og derfor spurgte jeg 
hjemme, hvorfor jeg ikke havde været med. På en eller anden måde forstod jeg, at nu 
måtte jeg holde mig til for ikke at stå alene på perronen, når toget var kørt. 
 
Far henvendte sig til lærer Eriksen, der nok mente, at jeg havde en mulighed for at 
komme med de andre til Ejby. Han må have taget sagen alvorligt, for der blev arrangeret 
en lille optagelsesprøve for mig alene i skoleinspektør Nielsens lejlighed oven på skolen. 
 
Jeg cyklede derover på en rigtig dejlig forårsdag og blev vist ind i skoleinspektørens 
dagligstue, hvor jeg skulle løse nogle regnestykker, skrive en diktat og en genfortælling. 
 
Da prøven var overstået serverede den søde fru Nielsen min livret for mig, og det var 
citronfromage med flødeskum. Jeg havde det imidlertid ikke godt, men spiste dog pænt 
op, takkede fruen, tog min cykel, kørte hjem og lagde mig i sengen en uges tid med 
influenza. 
 
Optagelsesprøven blev bestået, og jeg skulle begynde på skolen efter sommerferien. 

Ejby Folke- og Realskole. 
Skolestart 1952     Afslutning 1956 

 
Skolen var en meget stor skole i forhold til Gelsted skole. Den havde til huse i en også 
fysisk stor fleretagers rød murstensbygning, der i høj grad dominerede i forhold til sine 
omgivelser af almindelige beboelseshuse. 
 
Når vi cyklede til skole om morgenen, så kunne vi se skolen fra Kirkebakken flere 
kilometer, før vi kom til Ejby. Allerede der begyndte sommerfuglene at rumstere i 
maven, når man ikke var alt for godt forberedt. 
 
Fra nu af skulle vi gå i skole alle hverdage og den halve lørdag. Da skolen lå i en anden 
kommune, skulle der betales for at kunne gå der, og beløbet afhang af forældrenes 
skattepligtige indtægt. 
 
Der kom elever fra store dele af oplandet. Det var store proprietærers og gårdfolks børn, 
det var børn fra det bedre borgerskabog det lokale erhvervsliv, som jeg kom til at gå i 
skole sammen med. Jeg husker tydeligt, at jeg skulle betale 20.- kr. pr. md. Mens mine 
betalende skolekammerater fra oplandet typisk kom af med en flad femmer. 
 
Det var nemlig også dengang sådan, at de bredeste skuldre skulle betale mest. Fars og 
mors indtægter var små, men til gengæld kendt ned til sidste krone. Det forholdt sig 
tydeligvis anderledes med mine klassekammeraters forældre. 
 
Fra Gelsted skulle jeg gå i skole med følgende andre børn: 
 

· Tove Lorensen, datter af byens skræddermester. 
· Henning Jørgensen, søn af byens størstemalermester. 
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· Hans Peter Markussen søn af en af byens brugsuddelere, vi sad sammen alle fire 
år. 

· Ester Laursen, datter af en snedker, der boede i Holme tæt på vores nye hus. 
· Allan Mohr Madsen, søn af en vognmand. 

 
Som alt andet nyt, så var det jo rigtig spændende at se, hvem vi skulle gå i skole sammen 
med i de næste 4 år. Vi var i alt ca. 30 børn i klassen og havde det i det store og hele 
rigtig godt med hinanden indbyrdes. 

 
    X 
Billedet: 
Et fotografi af mine nye klassekammerater på en tur til København i 1953.Jeg står lodret over dette kryds i 
anden række. 

 

Alle dage begyndte med, at vi samledes alle skolens lærere og elever i skolens aula og 
sang en morgensang sammen. 

Transport. 
 
Vi, der kom fra Gelsted, blev ofte bebrejdet, at vi kom lidt for sent til denne opstart på 
dagen. Men det var lige meget, hvor tidligt vi kørte hjemmefra, så kom vi alligevel for 
sent. 
 
Vi fulgtes jo ad så tiden på cyklerne gik med at pjatte med hinanden, og pludselig var 
der en, der opdagede, hvor mange klokken var, og så kom vi igen for sent, selv om vi 
herefter kørte alt, hvad remmer og tøj kunne holde. 
 
Når der om vinteren var faldet så meget sne, at vi ikke kunne cykle i det, så fik vi alle 
lov til at købe et ugekort til toget, selv om det var temmelig dyrt. På dage, hvor der var 
faldet en hel del sne, fik det ofte som konsekvens, at vores tog blev lidt eller meget 
forsinket. 
 
På stationen var der en pæn stor ventesal med en meget stor kakkelovn, så der var altid 
en dejlig varme og en helt speciel stemning, når ventesalen var næste fyldt med folk, der 
skulle på arbejde. 
 
En gang imellem kom der en mand ind fra stationen og forkyndte, at nu var toget så og 
så mange minutter eller timer forsinket. 
 
Når toget kom, var det med at finde en ledig kupe. I alle togvogne var der dengang en 
langsidegang i hele togvognens længde. Herfra var der adgang ind til ca. ti kupeer med 
plads til seks passagerer i hver. 
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Alle tog var dengang opvarmet med damp også selv om det blev trukket af en 
motorvogn. Man kunne altid både høre og se utætheder med udsivende damp og inde i 
vognene var der en helt speciel duft eller lugt om man vil fra varmesystemet. 
Togturen varde kun nogle få minutter, men der var langt at gå fra stationen i Ejby og op 
til skolen, så derfor ville vi egentlig hellere cykle, så snart forholdene var til det. 

Vores fag på skolen. 
 
Nu skete der selvfølgelig en hel masse ting, idet vi skulle have mange nye fag og 
undervises af mange nye lærere. 
 
Vi fik bl.a. udleveret en karakterbog, og for fremtiden ville vi blive bedømt i alle fag, og 
en gang i kvartalet fik vi udleveret vores karakterbog, som så skulle afleveres i hjemmet, 
og derpå returneres i underskrevet stand. 
 
Vi blev undervist i følgende fag: 
 

· Dansk 
· Tysk 
· Engelsk 
· Regning 
· Aritmetik 
· Geometri 
· Fysik 
· Kemi 
· Zoologi 
· Biologi 
· Geografi 
· Verdenshistorie 
· Skrivning 
· Gymnastik 
· Sløjt 
· Sang 

Dansk. 

 
Vores lærer i dansk, som dermed også blev vores klasselærer hed lærer Høst. 
 
Han var en nydelig mand i 40 års alderen, altid nydeligt klædt i overensstemmelse med 
tidens herremode. Hans kone var lærerinde på skolen, og de ejede en stor villa 
beliggende tæt på skolen. 
 
Vi skrev diktater, genfortællinger samt stile. Dette sidste var nyt for os. Når vi skulle 
have stilene tilbage rettede for stavefejl mm, så fik vi samtidig en kritik af indholdet og 
det var altid morsomt, indtil lærer Høst nåede ned til ens egen stil. Jeg husker specielt 
engang, hvor jeg havde sammenlignet en solsort med en dværghøne, det var morsomt for 
alle andre end for mig. 
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Mine stile havde en passende længde og blev generelt pænt bedømt, skønt der altid var 
nogle stavefejl i dem, mens min sidemand Hans Peter Markussen simpelthen ikke kunne 
stave forkert, til gengæld var hans stile altid så korte, at det i sig selv blev kritiseret. 
 
Lærer Høst var altid morsom at høre på, når han afleverede vores stile, og gengav 
uheldige eller sjove vendinger eller dårligt sprog, men han var aldrig ondskabsfuld. 
 
Han lærte os også at analysere tekster af stor dansk litteratur, ligesom vi skulle give 
karakteristik af nogle af de personer, som indgik i teksterne. Det var faktisk rigtig 
spændende, fordi han var så dygtig til at stille gode og relevante spørgsmål til at indlede 
analyserne med. 
 
Ved særlige lejligheder som op til en ferie, eller når nogen i klassen havde fødselsdag, så 
læste han op fra en historie. Det var mest historier, der fik os til at ligge flade af grin, 
mens han læste, og når kapitlet var slut, så kunne vi gå og glæde os til, at han skulle 
fortsætte ved næste lejlighed. 
 
Vi var rigtig glade for ham som vores klasselærer, og der var ingen underlige eller 
latterliggørende særheder forbundet med ham eller hans undervisning. 
 
Til vores 25 års jubilæum tog han sin lille sorte notesbog med vores navne i og begyndte 
at læse op. Det varede ikke længe før vi alle grinede som i gamle dage, og dermed var 
grunden lagt til en god jubilæumsfest. 

Tysk. 

Vi havde lærer Lund til tysk. Han boede i et lille hus på skolens grund, og vi kunne se, at 
det ikke var den største orden, der prægede ham og hans familie. Han var ikke klædt 
efter herremoden, og gik altid i store udtrådte rågummisko. 
 
Lærer Lund havde personlig autoritet og udstråling, så der foregik ingen former for uro i 
hans timer. Han havde den flotteste tavleskrift, som jeg har set i min skoletid. Den 
mindede meget om vor tids formskrift, han skrev langsomt og omhyggeligt. 
 
Tysk var lettere at læse og udtale end engelsk, men til gengæld var grammatikken som 
bekendt ikke så let at hamle op med. Vi skulle bl.a. lære om et vigtigt grammatikalsk 
værktøj, der hed kasserollebøjningerne udenad og på det tidspunkt, hvor fundamentet til 
forståelse af disse bøjninger af ord blev lagt, var jeg syg og sengeliggende, så jeg lærte 
aldrig at bruge dette vigtige redskab. 
 
Jeg var bestemt ikke dygtig i det daglige til tysk, men jeg klarede mig nogenlunde. 
Måske mest, fordi jeg har et godt sprogøre, så jeg gættede ofte rigtigt, når jeg blev hørt, 
men lærer Lund kendte naturligvis godt til, at mit grammatikalske fundament var noget 
ustabilt. 
 
Til den afsluttende eksamen i mundtlig tysk skulle jeg læse en tysk tekst, samme tekst 
skulle oversættes til dansk, jeg gennemførte en samtale på tysk med lærer Lund, og til 
sidst skulle jeg oversætte en dansk tekst til tysk. 
 
Indtil da var alt forløbet godt, men ved oversættelsen til tysk lavede jeg en grammatisk 
fejl, som lærer Lund bad mig om at rette. Jeg rettede til noget forkert, hvorefter censor 
fattede mistanke og stillede yderligere spørgsmål, som jeg heller ikke klarede så godt. 
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Senere i mit arbejdsliv, mens jeg var ansat i DSB rederiets hovedkontor i Sølvgade har 
jeg haft stor gavn af mit kendskab til tysk. 
 
Vi var tre jævnaldrende medarbejdere en skibsbygningsingeniør, en maskinchef og mig, 
der deltog i forskellige projekter i samarbejde med vore tyske kolleger vedrørende 
indsættelse af ny tysk færge på Rødby - Puttgarden overfarten. Der skulle bl.a. anlægges 
nye færgelejer i den forbindelse. Under dette arbejde var det mest mig, der førte ordet på 
vores side, fordi jeg var bedst til at tale tysk 
 
Det faldt de to andre lidt for brystet, så de meldte sig begge til træning i det 
sproglaboratorium, som vi havde til rådighed i generaldirektoratet. 

Engelsk. 

I engelsk havde vi lærer Hansen. En lille meget elegant klædt herre, der talte et meget 
formfuldt engelsk. Han boede på skolens 1. sal sammen med sin meget større og kraftige 
kone. Det blev sagt, at hun med passende mellemrum tævede ham, hvorfor han mødte op 
i klassen med plastre til at dække de værste skrammer. 
 
Af fremtoning lignede lærer Hansen en rigtig engelsk gentleman. Med hensyn til hans 
fine engelske sprogtone helt uden accent og hans beherskelse af dette sprog, så ved jeg 
ikke, om han i en periode havde været på skole derovre, eller måske blot havde tilegnet 
sig sproget ved at arbejde derovre. 
 
På den tid kendte vi ikke noget til engelsk, sådan som de unge gør det i dag. Vi så nogle 
tekstede cowboyfilm, men vi hørte ellers ikke engelsk tale eller engelske sange, derfor 
virkede det engelske sprog og specielt dets udtalelse meget fremmed for os, og vi 
benyttede i stor udstrækning den lydskrift, som stod ud for alle gloserne i vores 
lærebøger for at nærme os de mange underlige lyde, der indgik i dette fremmedsprog. 
 
De første par år var lærebøgerne sådan indrettede, at den originale engelske tekst stod på 
den ene side, og på siden overfor var den samme tekst gengivet i lydskrift. Da siden med 
lydskrift på et tidspunkt faldt væk, så skulle vi på det nærmeste starte helt forfra. 

Regning, aritmetik og geometri. 

 
Disse tre fag var i nogen grad sammenfaldende og lærer Hougaard skulle sætte os ind i 
disse grundlæggende matematiske begreber. 
 
Lærer Hougaard var en ung, høj og sorthåret mand, der fra første time fik klassens piger 
til nærmest at falde i svime af beundring. 
 
Som der fremgår af ovenstående, så var lærer Hougaard en meget velset lærer også 
blandt drengene. Han formåede nærmest at lege de mange nye matematiske begreber ind 
i os.Jeg følte mig rigtig godt tilpas i hans timer, og jeg havde ikke problemer med at 
følge med i undervisningen. 
 
En af pigerne i klassen drillede han lidt, fordi hun undertiden talte med flade aer. Så 
sagde han til hende: ”I dag skal vi have kaffe med lagkage i dagligstuen” alt sammen 
udtalt med endog meget flade aer. Hun blev lidt rød i kinderne, men tog det ikke ilde op. 
Grunden til, at jeg kan huske det er nok, at han brugte den samme sætning overfor hende 
igen og igen. 
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Det viste sig så, at lærergerningen måske ikke lige passede så godt til ham, og han forlod 
skolen for at bliver assurandør i et stort forsikringsselskab. 
 
Vores nye lærer i matematik blev uheldigvis for mig lærer Lund, som vi jo også havde i 
tysk, og som jeg for min part ikke havde det bedste forhold til. 
 
Det fik også uheldige følger for mig. Fra at være rigtig godt med i disse fag, så faldt jeg 
langsomt tilbage og endte med at få endog meget dårlige karakterer i matematikfagene. 

Fysik og kemi. 

 
Jeg husker ikke, hvad vores lærer hed. Han var en mand, der nærmest lignede et skellet. 
Han var alvorligt syg og døde efter kortere tid. Faget var ellers interessant nok, men vi 
måtte døje med at havde mange vikarer. 
 
Vi lærte jo ellers om alle grundbegreberne i el lære. Som f. eks højrehåndsreglen, som 
jeg stadig husker, måske ikke så meget fra timerne som fra min hobbyvirksomhed. 
 
Jeg købte et lille blad, der hed Hallo - Hallo med mange skitser og forklaringer til at 
bygge forskellige elektriske ting som f. eks et ringeapparat og en lille el motor. Skitser 
og tegninger i bladet var udført af den senere så kendte Jørgen Klevin. 
 
Specielt motoren var sjov at bygge. Man skulle skaffe en hesteskomagnet og noget 
kobbertråd. Det fik jeg hos radiomekaniker HP i Husby. Akslen var en strikkepind, som 
mor skaffede. Kommutatoren var et stykke hyldebærgren, hvorpå jeg surrede et par små 
stykker blik med den rette afstand. Ankeret var en trisse fra en rulle sytråd omviklet med 
før omtalte kobbertråd, og det bløde jern i ankeret var jerntråd fra et kyllingenet afkortet 
i ens længder og derefter proppet ind i hullet i trissen, alt sammen blev skudt ind på 
strikkepinden, Børsterne var lavet af polerne fra et fladt lommelygtebatteri. 
 
Når det hele blev lavet omhyggeligt og nøjagtigt og tilsluttet et batteri, så kunne motoren 
netop køre rundt, men den kom aldrig til at trække andet end sig selv. 

Zoologi og botanik. 

 
Her møder vi lærer Hougaard igen, og her var faget et helt andet end elevernes 
højtlæsning, som jeg kendte den fra lærer Nielsen i Gelsted. 
 
Nu blev faget virkeligt interessant, idet lærer Hougaard kunne fortælle om tingene, som 
om han levede sig helt ind i naturen. 
 
En morsom episode opstod på et tidspunkt, da en elev, der var meget interesseret i 
svæveflyvning skulle forklare noget om fuglenes meget store bryst ben. 
 
Det havde han ikke helt styr på, så han overførte sit kendskab til svæveflyvning og 
forklarede, at dette brystben fandt anvendelse, når fuglene skulle foretage en nødlanding. 
 
Den historie måtte han senere høre for mange gange. 
 
Lærer Hougaard var utrolig dygtig til at tegne, og han lavede tegninger til mange af 
timerne i botanik. Planternes forskellige rødder, deres blomsterstande, deres frugter, 
løvets udseende mm. 
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Jeg husker næsten endnu hvordan vi dissekerede og tegnede trin for trin, hvordan en 
ærteblomst eller latyrus var opbygget. 
 
Vi nød også turene ud i naturen, hvor vi med vores lille systematisk inddelte 
opslagsværk ”Flora” i hånden fandt planter i naturen og ved hjælp fra bogen skulle 
bestemme navne på de planter, vi havde fundet. 
 

Geografi. 

 
Vi havde lærer Romme i geografi. Han boede ikke på skolen, men i udkanten af byen, 
og han kom derfor altid cyklende til skolen hver dag. Hans cykel var noget speciel, for 
han havde mange børn, og der var gjort plads til de fleste på cyklen. 
 
Foran på styret sad en almindelig barnestol. På stangen var monteret et træsæde savet, så 
der var plads til to børn. På bagagebæreren var der endnu en barnestol. Under sadlen var 
monteret et særligt beslag, så han kunne have en anhænger med endnu et par pladser 
med på slæb. 
 
Lærer Romme underviste ikke meget, han nøjedes med på de sidste minutter i timen at 
forkynde til hvilken side i geografibogen, vi skulle læse til næste gang. 
 
Næsten hele timen gik med nærmest at afhøre os elever. Vi kom op til det store atlas, der 
var rullet ned foran tavlen, og så skulle vi ellers vise på kortet og remse navne på byer, 
på floder, på bjergkæder, på bjergtoppe, på verdensdele op. 
 
Når timen nærmede sig sin afslutning, havde han en rutine med at lave en skriftlig prøve 
bestående af 15 spørgsmål i det stof, vi havde haft for. Det kunne være fra selve teksten, 
og det kunne være om noget, der stod under et billede. 
 
Sedlerne blev samlet ind, og vi fik så at vide næste gang, hvad vi havde fået i karakter 
afhængigt af, hvor mange rigtige svar vi havde afgivet i prøven. 
 
Der var ofte uro i timerne, og han var næsten aldrig færdig med at give os lektier for, 
inden klokken ringede ud. Han var ikke nogen populær geografilærer. 

Verdenshistorie. 

 
Fra lærer Eriksen i Gelsted havde jeg lært at sætte stor pris på Danmarkshistorie. Nu 
blev emnet udvidet til at omfatte verdenshistorien og mest om det gamle Romerrige.  
 
Vi fik en lærer, der var næsten lige så dygtig til at fortælle som lærer Eriksen havde 
været. Hun hed frk. Sørensen og var en ældre dame med en kunstig arm. Vi fik aldrig at 
vide, hvad hun havde været ude for, der førte til, at hun mistede armen. 
 
Hun var meget venlig overfor mig, fordi jeg fulgte godt med i timerne, det førte til, at 
hun af og til spurgte ind til noget, hvor ingen gjorde tegn til at ville svare. Ofte men ikke 
altid kunne jeg svare, når hun spurgte mig direkte. 
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Hun spurgte en dag ud i klassen om noget, som ingen havde lyst til at svare på. Hun 
spurgte mig, som heller ikke kendte svaret på spørgsmålet, hvorpå hun udbrød ”Også du 
min søn Brutus” 
 
Sætningen er meget berømt og refererer til, at romerrigets hersker Julius Cæsar engang 
skulle have sagt sådan, fordi han følte sig voldsomt svigtet af sin gode ven Brutus, som 
han ellers nærmest betragtede som sin søn. 
 
Det er da egentligt pudsigt, at man kan huske sådan en lille bemærkning, som frk. 
Sørensen sikkert ikke har lagt noget særligt i. 

Skrivning. 

 
Vi havde et fag, der hed skrivning. Her var det også frk. Sørensen, der underviste os. 
Forud for at skriveundervisningen kunne begynde tegnede frk. Sørensen tre parallelle 
streger på tavlen nemlig en, hvor bogstaverne skulle stå på, en anden der markerede 
højden på de små bogstaver og endelig den øverste, der markerede højden på bogstaver 
som h eller k. 
 
Hun tegnede disse streger ved at sætte kridtet ind til tavlen i den ene side, derefter gik 
hun med almindelige skridt over til tavlens anden side, og så var stregerne bare helt lige 
og parallelle. 
 
Vi skulle antagelig have undervisning i skrivning, fordi der dengang altid blev givet to 
karakterer i alle skriftlige arbejder én for indhold og en anden for orden med skriftlige 
arbejder og denne sidste karakter var afhængig af, om vi kunne skrive pænt. 

Gymnastik. 

 
I faget gymnastik for drengene havde vi lærer Romme. Det var et fag, hvor jeg på trods 
af mine lange lemmer klarede mig godt. Som i Gelsted varmede vi op helt som vi var, 
vandt til. Først når vi var varmet godt igennem gik vi over til at lave forskellige former 
for spring som kraftspring, araberspring, flik- flak og rygspring. 
 
I sommerhalvåret spillede vi ofte fodbold. En sport, som jeg i modsætning til de andre 
drenge, der alle spillede i lokale klubber, aldrig havde dyrket. 
 
I dag undrer det mig stadig, at jeg i tidens løb aldrig har fået blot lidt undervisning i 
spillets grundlæggende regler, dem formodedes alle drenge som den største selvfølge at 
kende til fulde. 
 
Selv om jeg ikke kunne spille fodbold, fik jeg dog meget flotte karakterer i gymnastik. 

Sløjd. 

 
Faget bestod udelukkende i at lave forskellige ting i træ. Her var jeg godt funderet fra 
mine timer i husflid. 
 
Vi havde mange forskellige lærere, så der var egentlig ikke nogen former for struktur i 
de ting, vi blev sat til at udføre. 
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Jeg har dog stadig en fin ottekantet skål udskåret og udhulet i træ. Ud af de mange 
elever, der gik i gang med opgaven blev der ganske få skåle ud af anstrengelserne, fordi 
ikke mange kunne betjene værktøjet ordentligt, og det endte ofte med, at et stemmejern 
gik ud gennem siden på skålen, og så var der egentlig ikke andet at stille op end at 
kassere den. 
 
Som det gik med mit fine skrin fra husflidsskolen, så har også skålen været anvendt som 
underskål for blomster, så der har også stået vand i skålen, men den har jeg dog beholdt, 
og jeg mener, at jeg kan redde den for eftertiden. 
 

Sang. 

 
Lærer Romme underviste os i sang, og det gjorde han ganske udmærket, når blot han 
ville lade violinen ligge i sin kasse, for han var om muligt endnu værre til at spille på 
den end lærer Nielsen i Gelsted havde været. 
 
Han var lidt religiøs og havde en ganske god sangstemme måske trænet op, når han sang 
i kirken. 
 
Han var ikke kirkesanger, men jeg har i en kort periode op til min konfirmation sunget i 
et kor, som han ledede i kirken i Ejby. 

Påklædning til skolebrug. 

 
Der blev holdt nøje øje med, at jeg skiftede til hverdagstøj, så snart jeg kom hjem fra 
skolen. Mit skoletøj bestod stort set altid i et par mørkebrune knickers i smalriflet fløjl, 
et par lange ofte ternede uldne strømper, en pæn skjorte og en strikket trøje. 
 
Bukserne blev skiftet ud ca. en gang om året, og de blev købt i en mindre kælder-
forretning tæt på banegården i Odense, hvor jeg selv var rejst ud for at mødes med far. 
 
Der var ikke så mange dikkedarer ved den handel. Man viste os udvalget af knickers i 
min størrelse, og hver gang valgte jeg et par nye magen til dem, der nu skulle kasseres. 
 
Knickers var et par lange bukser, der nåede lige lidt ned over knæene, hvor de posede en 
smule og endte i en bred elastik. 
 
Strømperne skulle således være så lange, at de sluttede lige under knæet. Drengene 
blandt mine skolekammerater gik i lignende bukser blot udført i mange forskellige typer 
stof. 
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Billedet:Her er jeg iført knickers fotograferet sammen med Viggo´s første Ford Consul. 

 
Hele sommeren blev de lange bukser selvfølgelig skiftet ud med korte bukser og fodtøjet 
hertil var lærredssko i samme grønne farve, som jeg kendte fra de nylavede kokasser på 
markerne. 
 
Hver sommer skulle jeg have nye, for jeg var typisk vokset ud af dem fra året før. Jeg 
ville helst have haft de hvide med den tykke sål og de lange snørebånd, som de fleste af 
mine skolekammerater havde, men de var altså for dyre. 
 
Som overtøj havde jeg altid en vindjakke, for vi cyklede jo de ca. 7 km. til skolen det 
meste af året. Den sidste vindjakke jeg havde var lysegrøn, og den var købt igennem 
Sommers Magasiner i København. Et par gange om året modtog vi derhjemme et 
katalog over firmaets varesortiment. 
 
Vi fandt en rigtig flot vindjakke, som jeg stod og manglede. Vindjakken blev bestilt og 
jeg var rigtig glad for den, da jeg fik den. Den skulle være vand – og vindtæt. Farven var 
flot græsgrøn, og den var foret med fint uldent stof i røde, grønne og hvide skotske tern. 
Det var billigt at handle i Sommers Magasiner, men der var nok også en grund til det. 
 
Farven blegnede meget hurtigt til vissengrønt. Jakken viste sig hverken at være vand – 
eller vindtæt, men med mors gode uldne strikketrøjer inden under, så gik det jo alligevel. 
 
Vi havde altid et tæppe med et flot motiv hængende over divanen i stuen for at beskytte 
tapetet. Når det trængte til udskiftning, så fandt vi et nyt flot skovmotiv med hjortens 
flugt eller noget, der lignede fra det samme katalog. 
 
Det var altid bare så spændende, når pakken fra Sommers Magasiner endelig kom. Jeg 
husker ikke, at vi kritiserede noget af det, der blev tilsendt. Vi var bare alle så glade for 
at få nyt tøj. 

Min guldtand. 
 
Umiddelbart før min konfirmation blev der bestilt tid hos en tandlæge i Ejby for en 
generel gennemgang af mine tænders tilstand. Jeg var selv mere optaget af, at min 
venstre fortand havde to meget synlige hakker lige midt på tanden. Dem ville jeg gerne 
have gemt lidt væk. Lidt forfængelig var man vel også. Tandlægen sleb hakkerne væk, 
lavede en ramme af guld, som hun skubbede op omkring tanden, og der har den siddet 
lige siden. På den måde fik jeg mit eget helt personlige synlige særkende. 
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Min konfirmation. 
 
Jeg gik til konfirmationsforberedelse i Ejby hos min klassekammerat Jens´s far. 
 

 
 
Billede: Mig som konfirmand. 

 
På dagen for min konfirmation den 17.okt.1954 havde far lejet en lillebil til at komme og 
hente os. Bilen var en næsten ny 7-9 personers lille bus. Den var gjort rigtig fin til 
lejligheden, og jeg kan næsten mærke duften af ny bil endnu. 
 
Forinden havde jeg fået et flot nyt sæt tøj, og mor havde sørget for, at jeg også fik en ny 
salmebog med mit navn i guldtryk på forsiden. 
 
Efter konfirmationen kørte vi hjem, hvor der blev holdt en mindre familiefest, alene 
stuens størrelse begrænsede jo mængden af festdeltagere. 
 
I dagens anledning havde min elskede farmor skrevet en sang til mig. Det fremgår, at jeg 
var ældste barnebarn, at jeg var glad for mælkemandens heste, og at jeg gerne ville have 
med flyvemekanik at gøre. 
 
Af sangen fremgår endvidere, at farmor på et tidspunkt har følt sig foranlediget til at 
give mig en lussing. Vi må have været meget sure på hinanden, hun skriver, at hvis det 
havde været muligt for mig, så var jeg straks taget hjem til far og mor. 

Gaver. 

 
Med beskæmmelse må jeg erkende, at jeg ikke kan huske hvem, der gav mig de store 
gaver, som jeg kan huske, at jeg fik, nemlig et nyt Omega armbåndsur og en ny cykel. 
 
Uret mener jeg, at jeg fik af far og mor. Efterfølgende var jeg ofte hos urmageren for at 
få det indstillet så præcist som muligt. Urmager Skovgaard stillede mig i udsigt, at 
nøjagtigheden kunne komme ned på at variere med et minut i døgnet. Han indprentede 
for mig, at jeg helst skulle trække det på samme tidspunkt hver dag. 
 
Der var rigtig dejligt at komme hos urmageren og hans kone. Den lille forretning var helt 
fyldt op med ure af enhver art, samt smykker, sølvtøj, pokaler og meget andet. Der var 
noget ganske specielt ved duften derinde og lyden af de mange ure, der tikkede og slog 
deres timeslag. 
 
Bag forretningen var det lille værksted, og her var jeg inde, så jeg kunne se de 
forskellige typer af værktøj, som han brugte, og han fortalte om de krav, der blev stillet 
for at komme i lære. 
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Vi talte om, at han skulle hjælpe mig med at finde en læreplads, når jeg var færdig med 
skolen. Som bekendt, kom der andre planer i vejen for den aftale. 
 
Det flotte ur min fine konfirmationsgave mistede jeg, mens jeg sejlede med m/t Jacob 
Mærsk, og mens vi lå i nordeuropæisk havn. 
 
Som styrmandsaspiranter boede vi på officersgangen og baderummet lå lige over for 
vores dør ind til kammeret. Under et havneophold opdagede jeg efter et bad, at jeg havde 
glemt mit fine ur og gik straks tilbage for at hente det, men det var allerede for sent, en 
anden havde været der før mig, og uret var borte. Jeg var virkelig meget ked af, at jeg 
havde mistet det flotte ur. 
 
Cyklen var engelsk af mærket ”Hunter”. Den var samlet af cykel-smedens søn som en 
del af hans svendeprøve. Der var nærmest tradition for, at man fik en ny cykel til sin 
konfirmation, så det fik mine skolekammerater også, men min cykel var den flotteste af 
dem alle. Den havde håndbremser både for og bag, og så havde den tre gear. Fælgene 
var forkromede, og så havde den en stor flot Bosch dynamolygte foran og en rød 
elektrisk lygte bagpå. 
 
Jeg fik telegrammer og penge fra mange i familien, nok det største beløb, men jeg fik 
også mange telegrammer andre steder fra, fordi jeg havde været avisdreng og bydreng 
forskellige steder, og jeg tror, at cyklen blev købt for disse gaver lagt sammen. 
 
En af de andre fine ting jeg også fik var en stor skoletaske. Jeg var selv med inde i en 
læderforretning i Ejby for at vælge den. Den var mørkebrun, havde to store udvendige 
lommer, og den blev holdt lukket af en læderrem med spænde. 
 
Mens den var helt ny duftede den bare så dejligt af læder, når den stod der ved siden af 
divanen. 
 
Tasken fulgte mig i mange, mange år og jeg tror, at den først blevet helt kasseret efter 
min 50 års fødselsdag. 
 
Sammen med min ven Poul barber kørte vi ofte i biografen i Aarup efter, at han også 
havde fået en ny cykel i konfirmationsgave. Vi købte billetter til en af de fire første 
rækker i biografen, hvor prisen var nede på 1 krone, og så ofrede vi også en plads til 
vores nye cykler i en aflukket cykelgarage, det tror jeg, vi gav 25 øre for. 
 
Den nærmeste vej til Aarup gik gennem Ørsbjergskoven. Vejen var en grusvej uden 
belysning. Det var fint, når vi skulle derned, men det kunne godt være lidt uhyggeligt at 
køre hjem efter en spændende eller uhyggelig film, og så gik det meget hurtigt i tredje 
gear hjemover uden for meget snak. 
 
Vi kunne også finde på at cykle til Fyens Forum i Odense, en tur på ca. 30 km hver vej. 
Her kunne vi se årets udstilling af alle de nyeste bilmodeller. Som for de fleste drenge 
dengang og nu så var det et emne, vi var meget optaget af. 
 
Vi drømte på et tidspunkt om sammen at kunne købe en ny Ford Taunus 12 m, når vi 
begyndte at tjene penge. 
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Vi så alle de nyeste biler, og så var der jo altid nogle af de meget store amerikanske 
dollargrin på udstillingen. Det var også der, vi så den første model af en lille jetmotor, 
der lavede en farlig larm, når den kørte. 

Cykeltur til Bogense. 

 
Jeg cyklede en gang imellem en tur til Bogense. En tur på vel omkring 25 km. Jeg havde 
jo cyklet den tur mange gange sammen med far og mor, men det var nu alligevel med en 
vis nervøsitet, da jeg første gang gav mig ud på turen på egen hånd. Jeg husker endnu, 
hvor lettet jeg blev hver gang, der dukkede et af mine waypoints op. Det kunne være en 
kirke, en mølle eller et træ. Jeg var på rette vej. 
 
Som jeg husker det, så skulle jeg altid tilbage samme dag, så det var jo noget af en 
kraftanstrengelse. 
 
Cyklen havde jeg megen glæde og gavn af, og jeg skilte mig først af med den, da jeg var 
færdig på navigationsskole i Svendborg og skulle ind i Marinen for at aftjene min 
værnepligt. 
 

Efter konfirmationen. 

 
For mine tidligere skolekammerater fra Gelsted skole betød konfirmationen, at de skulle 
forlade skolen. For de fleste betød det, at de skulle ud at tjene hos omegnens bønder og 
for nogle få andre betød det, at de kunne komme i lære hos lokale håndværkere. 
 
For mig betød det ikke nogen større ændring af min tilværelse, for jeg skulle blot 
fortsætte endnu et par år i Ejby Folke- og Realskole. 

Cykeltur til Tyskland. 

 
I sommeren 1955 besluttede jeg sammen med min gode ven Poul barber, at vi ville cykle 
en tur til Tyskland på vores nye cykler nu, hvor Poul også havde fået en ny cykel til sin 
konfirmation. Forberedelserne havde været mange og forventningerne var store, da vi i 
det dejligste sommervejr tog afsked med vores familier og satte kursen mod Assens for 
at tage færgen til Årøsund. 
 
Cyklerne var tungt lastede med vores bagage, men vi trampede glade og 
forventningsfulde mod grænsen i Kruså. Undervejs overnattede vi på campingpladsen i 
Sønderborg.  
 
Den helt anderledes og lidt internationale atmosfære, der var på pladsen med en del 
tyske og svenske turister syntes vi begge var meget spændende. Teltet blev rejst uden 
besvær, for det havde vi selvfølgelig øvet os på, men hvad vi spiste, og hvem der stod 
for maden husker jeg ikke. Men at ingen af os havde nogen form for erfaring på det felt 
ligger helt klart. 
 



85 
 

 

 
 
Billedet: Et dejligt hvil undervejs. 
 

Vi sov som sten og kunne friske og veludhvilede fortsætte turen den næste dag. Vejret 
var stadig fint, og vi så frem til at skulle passere grænsen ved Kruså. 
 
Nu var vi i Tyskland. Hidtil havde vejene været gode og asfalterede, som vi var vant til 
det hjemmefra, men hurtigt skiftede det til at være veje belagt i bedste fald med ujævne 
brosten ellers måtte vi køre i gruset ved siden af selve vejen. Det var tungt og usikkert. 
 
Vi var også nok lidt benovede over så hurtigt alting så anderledes og måske lidt truende 
ud. Vi havde jo begge et ikke for godt indtryk af de tyskere, som vi havde fået fortalt så 
meget om fra besættelsestiden. 
 
Farver og tekst på vejskiltene, registreringsskiltene på bilerne og bilerne selv var meget 
anderledes og af andre mærker end dem, vi kendte hjemmefra. 
 
Landskabet lignede sig selv bortset fra, at det hele tiden gik opad. Ikke ret meget så det 
kunne ses, men det kunne mærkes på vores fart og i vores benmuskler. 

Flensburg. 

 
Fremme i Flensburg skulle vi for første gang henvende os på tysk naturligvis til nogen af 
byens beboere. At vi sikkert med meget stor sandsynlighed kunne have talt dansk og 
være blevet forstået var vi ikke rigtig opmærksomme på. Det skete ved en kiosk, hvor vi 
skulle købe nogle af de mange typer af slik, som var en del af målet for vores tur. 
 
Hvordan det foregik, husker jeg ikke helt, men at det var mig, der førte ordet var 
naturligt nok, for jeg lærte jo tysk i skolen. Jeg erfarede hurtigt, at tyskerne ikke selv tog 
det så højtideligt om nu alle bøjningerne og endelserne var helt korrekte på samme 
måde, som min ”pedantiske” tysklærer Lund gjorde. 
 
Vores på forhånd lidt ængstelige forhold til tyskerne viste sig at være helt ubegrundet, vi 
blev alle steder mødt med stor venlighed og hjælpsomhed af alle de tyskere, vi gav os i 
lag med. 

Slesvig. 

 
Som jeg husker det, så tror jeg, at Hamburg egentlig var målet for vores tur til det store 
sydlige udland, men da vi nåede på højde med Slesvig, så syntes vi, at vi havde haft 
udfordringer nok og vendte atter kursen nordover og hjem. 
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Poul barbers første bil. 

 
Poul barber kom i lære som mekaniker i Nørre Åby. Da han blev udlært og fik sit 
svendebrev købte han en stor sekscylindret brugt Opel Kaptajn, mindre kunne ikke gøre 
det. Jeg tror i øvrigt, at alle hans efterfølgende biler var af mærket Opel. 
 
Om det var fra vores cykeltur, at Poul og hans forældre fattede så stor interesse for 
Tyskland ved jeg ikke, men efter at Poul fik bil, kørte de rigtig mange ture derned og 
camperede i Pouls campingvogn måske blot for en weekend. 
 

 
 
Billedet: Det er ikke Pouls bil, men en magen til og i samme farve. 

Poul selv fattede så stor interesse for det tyske sprog, at han gik på aftenskolekursus i 
tysk i rigtig mange år. 
 
Poul arvede sine forældres hus og har boet der alene indtil i dag. 

Knallerter. 

 
Vi var bare så glade for vores fine nye cykler, men vi skelede også til, at man nu kunne 
få sat en lille motor bag på sin cykel, og så kaldte man det for en knallert. 
 
På de første modeller klippede man blot et hul i bagskærmen og anbragte den lille motor 
i hullet. Den havde en lille riflet rulle, som blev trykket ned mod dækket og kunne på 
den måde skubbe cyklen frem. 
 

 
 
Billedet:Et af de mest populære mærker nemlig en Disella. 
 

De kunne køre lovligt med en fart af op til 60 km i timen, og det skete uden brug af 
nogen former for sikkerhedsudstyr som f.eks. styrthjelm. 
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Billedet:En ellers helt almindelig herrecykel med motor i bagskærmen. Den var forsynet med nummerplader 
og måtte derfor køre med en fart af op til 60 km. i timen. 
 

Der kom dog snart modeller på markedet, der mere lignede små motorcykler. Det mest 
positive for os store drenge var, at man måtte køre på dem, når man var fyldt 16 år uden 
krav om førerbevis af nogen art. 
 
Fælles for de her omtalte knallerter var, at de alle havde pedaler og skulle trædes i gang 
ved hjælp af disse. 
 

 
 
Billedet:En knallert, der ligner den jeg lejede. 

Det måtte jo prøves. En lille familie ude i Lunghøj havde to knallerter, som de lejede ud 
for en dag ad gangen. 
 
Jeg lejede en af dem og kørte en tur til Bogense for at besøge min farmor og farfar. Hvor 
var det herligt bare at kunne sidde der og nyde vindens susen gennem håret mærke 
duften fra markerne og ikke mindst turen op og ned af alle bakkerne uden at skulle træde 
i pedalerne. 

Afsluttende eksamen. 
 
I daglig tale tog vi en realeksamen, men på eksamenspapiret stod der ”Almindelig 
Forberedelseseksamen” 
 
Når jeg tænker på, hvad det har kostet far og mor at holde mig i skole i Ejby, så er jeg 
lidt beskæmmet ved at indrømme, at jeg ikke var nogen flittig skoleelev. Jeg bestod ikke 
med noget flot resultat, men jeg er mine forældre dybt taknemmelig, fordi de ofrede den 
ekstra skolegang på mig. 
 
Den er kommet mig til gode i mange situationer senere hen og har dannet et lidt 
skrøbeligt, men alligevel anvendeligt grundlag for alle de former for uddannelse, jeg 
senere har gennemgået. 

Aase, min søde veninde. 
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Da jeg tilbragte megen tid, måske også for megen tid, sammen med chaufførerne hos 
Viggo Madsen på den anden side af gaden, så havde jeg også lejlighedsvis lagt mærke til 
og talt med Aase, som jo var datter af Dagmar og Viggo. 
 
Grunden til, at det gik lidt langsomt til at begynde med, var måske det faktum, at 
aldersforskellen på os var fire år. I den alder var det en væsentlig barriere, der skulle 
overvindes. 
 
Aases forældre havde haft et hus længere ude i Lunghøj og derfor havde Aase sine 
legekammerater derude, mens jeg, der kom fra et hus i Holme, stadig trak den vej om 
aftenerne, når de skulle leges og spilles bold. 
 
Vi kunne undertiden hjælpe hinanden med havearbejde i Viggo og Dagmars have, for 
det var der ikke andre, der havde tid til. Det var ikke morsomt at rive den meget lange 
havegang derhjemme hver lørdag, men havearbejdet ovre hos Viggo Madsen sammen 
med Aase gik meget lettere. 
 

 
 
Billedet:Det er ikke en dukke, men sådan så Aase ud som lille pige. 
 

Aase havde som barn nærmest lignet en stor dukke. Nu var hun ikke længere nogen 
dukke, men en rigtig sød og pæn ung pige. 
 
Efter sin konfirmation kom hun i lære som kontorassistent på Holmegårdens væveri. Det 
var et arbejde, hvor man forventede, at man var pænt klædt på, og jeg har altid syntes, at 
Aase havde så meget flot tøj. Hun havde mørkt hår og var pæn og slank. 
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Billedet:Aase som konfirmand 
 

Aase var meget flink til at gå lange ture med familiens hund Pluto en ikke helt ren 
grønlandsspids, og det hændte, at vi kunne finde på at følges ad på sådanne lange ture ud 
i den meget smukke natur, som omgav vores hjemegn. 
 
Vi talte vel om vores hverdag og om vejr og vind, det husker jeg ikke så nøje, men 
undertiden blev jeg inviteret med i biografen i Ejby eller i Nr.Aaby. Transporten derover 
foregik i Viggo´s lille Ford Eifel. Den var der ikke megen plads i. Vi var fire i bilen 
nemlig Aases bror Poul og hans bedste ven Poul Høgenhau, Aase og jeg. 
 
Aase og jeg skulle sidde på bagsædet, og det var så smalt, at jeg tydeligt kunne 
fornemme hendes duft og lidt af hendes runde former, når Poul, som var chauffør. tog 
hjørnerne lidt skarpt. 
 
Jeg er altid blevet så utroligt godt modtaget i Aases hjem, hvor jeg ofte blev inviteret 
med til bords. Aases mor kom fra landet i Thy, og hun lavede den dejligste mad. 
 
Vi har vel haft et godt øje for hinanden hele tiden, og jeg begyndte at skrive breve til 
familien Madsen, da jeg begyndte at sejle med s/s Tessa Dan. Brevene var til familien, 
men det var mest Aase jeg tænkte på, når jeg skrev dem. 
 
Jeg tror, at vi første gang gav hinanden et knus og et lille kys på kinden, da jeg skulle 
rejse til Frederikshavn på sømandsskole. 

Sømand. 
 
Som vel de fleste andre så var jeg voldsomt i tvivl om, hvilken uddannelse jeg gerne 
ville have. Skulle jeg på kontor, skulle jeg være teknisk tegner, eller urmager. 
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Far og mor havde i mange år holdt ”Radiobladet”, som så senere ændrede navn til ”Se 
og Hør”. 
 
Dette ugeblad bragte på den tid ofte artikler fra Koktved Søfartsskole ved Svendborg, 
hvor eleverne kom ind med det formål at blive officerer i handelsflåden. 
 
Ud over det rent faglige, der handlede om at kunne sejle og vedligeholde et skib, så lærte 
man at spise med kniv og gaffel, man lærte at holde tale, og så lærte man at danse med 
elever fra sygeplejerskolen i Svendborg. 
 
Mor havde engang set filmen ”Barken Margrethe af Danmark”. Den var nok lidt 
romantisk og handlede om nogle unge styrmandselevers togt, før de skulle på 
navigationsskole. Filmen gjorde et dybt indtryk på mor, så hun ville gerne, at jeg gav 
mig i lag med en sådan uddannelse. 
 
Jeg havde læst forskellige bøger, der handlede om livet til søs og syntes, at det lød 
spændende, derudover konstaterede jeg, at jeg fra første færd ville kunne tjene mine 
egne penge, og på den måde helt kunne klare mig selv uden hjælp hjemmefra. 
 
Det var rederiet J. Lauritsen, der ejede og drev Koktved Søfartsskole, så jeg skrev til 
rederiet og udbad mig materiale om optagelseskriterier for at komme på skolen. 
 
Rederiet svarede ret hurtigt, og jeg skulle til Psykoteknisk prøve på rederikontoret i 
Hammerensgade 1, København. 
 
Prøven blev overstået og dagen sluttede med, at jeg som de andre ansøgere kom til 
samtale med rederiets skibsinspektør. I samtalens løb spurgte han mig, om jeg var klar 
over, at de nautiske uddannelser byggede på matematik og med de matematikkarakterer, 
som jeg havde fået, så ville det blive vanskeligt for mig at blive navigatør. 
 
Det er nok det bedste skub fremad, jeg nogensinde har fået. Jeg vidste med mig selv, at 
jeg i den første del af min skoletid hos lærer Hougaard havde været god til matematik, 
og at det var skiftet til lærer Lund, der var den egentlige årsag til mine dårlige 
matematikkarakterer. Vejen til at blive navigatør ville nok blive lang og slidsom, men 
jeg så bare frem til at komme i gang. 
 
Jeg blev dog godkendt til optagelse på skolen. I ventetiden indtil næste hold skulle 
begynde på skolen, kunne jeg få hyre som messedreng på et af rederiets skibe. Dermed 
ville jeg få et indblik i, hvad det ville sige at være sømand, og rederiet kunne få et 
indtryk af mig. 

Søfartsbog. 
 
Den første betingelse for at komme ud at sejler var, at man var i besiddelse af en 
søfartsbog. For mit vedkommende skulle den udstedes på Assens Toldkammer. Forud 
skulle jeg sørge for at få en lægeattest og et pasfotografi. 
 
Begge dele blev anskaffet og jeg kunne begive mig de ca.17 km til Assens på min stadig 
fine cykel, det var i maj måned, og vejret var fint. 
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Detaljer om udstedelsen husker jeg ikke, men da jeg igen cyklede hjemover, så var det 
med min fine nye søfartsbog i tasken. 
 

 
 
Billedet: Min søfartsbog udstedt på Assens Toldkammer den 8. maj 1956. 

Min første udmønstring. 

s/s Tessa Dan. 
Påmønstret den 25.05.1956 i Holtenau Afmønstret 04.07.1956 i Frederikshavn. 
 

Efter at have erhvervet min søfartsbog var jeg klar og meget, meget spændt på at få 
besked fra rederiet J. Lauritsen om, hvornår jeg skulle af sted, hvilket skib jeg skulle 
med, og hvor jeg skulle påmønstre. 
 
Spændingen blev hurtigt udløst, da jeg fik besked om, at jeg den 23. maj 1956 skulle 
rejse til Holtenau ved Kielerkanalen og mønstre som messedreng på s/s Tessa Dan. 
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Billedet: s/s Tessa Dan 

 
Skibet var kun et par år gammelt, det havde en tonnage på 4.500 tons og plads til 12 
passagerer. s/s betyder, at det var et steam ship, altså et skib med dampmaskine. Det var 
et af fire ens skibe og vist de sidste danskbyggede skibe med dampmaskine. Det var 
oliefyret og skulle altså ikke fyres op af en masse fyrbødere. 
 
Det havde været så spændende at se, hvor stort skibet var. Med min baggrund havde jeg 
ikke meget begreb om det med størrelse i tons dødvægt. Da jeg så skibet første gang, var 
jeg umiddelbart meget tilfreds med udseendet. Skibet havde 5 luger og det var 
beskæftiget i det, man kaldte for Finlandsfarten, hvor det hentede papir i Finland til 
aflevering forskellige steder i Europa. 
 
På vejen ned mod Holtenau skulle jeg mødes med 1. styrmand, en maskinist og to 
ungmænd, der begge skulle ud at sejle som styrmandsaspiranter efter endt uddannelse på 
rederiets Søfartsskole i Koktved ved Svendborg. 
 
Skibet var lastet med papir. Jeg fik at vide, at vi skulle sejle sønden om Spanien, gennem 
Gibraltarstrædet op gennem den vestlige del af Middelhavet op til Rhoneflodens udløb, 
hvor vi skulle losse i en fransk havn ved navn Port St. Louis du Rhone. 
 
Skibet var ikke kommet i havn, da vi nåede frem, så vi blev kørt i Taxi til Hotel 
Holtenau for overnatning. 
 
Vi fik ikke lov til at sove ret længe. Allerede kl. 03:00 blev vi vækket og kørte hurtigt 
ned til havnen, hvor s/s Tessa Dan allerede lå ved kajen. 

Mit kammer. 
 
Ved synet af skibet levede det til fulde op til mine forventninger. Der var meget velholdt 
og rent om bord, da det jo var et ret nyt skib. Jeg fik anvist et kammer, som jeg skulle 
dele med en koksmat. Jeg anslår kammeret til at være ca. 2 x 5 meter og dermed af en 
pæn størrelse. Der var en køjeseng til hver og der var springmadras og sengetøj, som 
blev skiftet hver uge, så der blev ikke brug for det sengetøj, som jeg havde med 
hjemmefra. 
 
På kammeret var der et stort klædeskab til hver, der var to meget brede og meget dybe 
skuffer under køjerne, der var et skrivebord med masser af skuffer og hylder, der var 
også vaskekumme og toiletskabe. Der var også en fin sofa og på væggene var der 
lampetter, og en elektrisk vifte, der drejede automatisk, så hele rummet blev ventileret. 
På gulvet var der et pænt gulvtæppe. Det var alt sammen meget flot i forhold til min 
ottoman og min hjemmelavede bogreol derhjemme i stuen i Gelsted. 
 
Sammen med den øvrige restaurationsbesætning havde vi rådighed over et baderum, så 
vi kunne bade så til, vi havde lyst. 

Besætningens sammensætning 

 
Besætningen bestod af tre grupper, nemlig dæksbesætning, maskinbesætning og 
restaurationsbesætning. 
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På dækket var der chefen for os alle nemlig skibets kaptajn, 1. styrmand og 2. og 3. 
styrmand alle officerer. Herudover var der de to styrmandsaspiranter en bådsmand en 
tømmermand og et antal matroser. 
 
Skibet havde selvfølgelig også en telegrafist, som var officer og vel nærmest blev 
betragtet som en del af dæksbesætningen. 
 
I maskinen var der 1. maskinmester, 2. og 3. mester, alle officerer nogle 
maskinassistenter en donkeymand og et antal motormænd 
 
I restaurationen var der en hovmester, som var officer, 1 kok, 1 ungkok, en koksmat og 
nogle drenge  
 
Alt i alt talte besætningen op mod 30 personer. Det lyder voldsomt i dag, men man skal 
huske på, at alt arbejde om bord skulle udføres manuelt. Alt vedligeholdelsesarbejde 
forventedes udført af skibets besætning, og ikke som nu ved tilkald af eksperter fra land 
eller udsat til næste værftsophold. 
 
Der blev opretholdt en meget skarp adskillelse de forskellige grupper af besætning 
imellem. 
 
De fineste besætningsmedlemmer spiste i salonen sammen med kaptajnen, nemlig 1. 
maskinmester og 1. styrmand. 
 
I officersmessen spiste de øvrige styrmænd, de øvrige maskinmestre og telegrafisten. 
 
Der var også en særlig messe for maskinassistenter, som var unge mennesker under 
uddannelse til maskinmestre. 
 
Der var en matrosmesse og en motormandsmesse. 
 
Endelig var der sidst og ikke mindst en kokkemesse, hvor blandt andre jeg skulle spise, 
hvis der var tid, ellers måtte jeg snuppe nogle rester fra de riges bord i salonen. Jeg 
sultede ikke, jeg fik rigelig og god mad. 
 
I det hele taget var J. Lauritsens rederi kendt for at behandle deres personale 
overordentligt godt. 
 
 
 

Min arbejdsdag 
 
Arbejdet skulle jeg imidlertid vænne mig til. Det begyndte med, at jeg blev purret ud kl. 
06:00 hver morgen og arbejdede til kl. 13:00. Herefter havde jeg fri indtil kl. 14:30 og 
først kl. 19:00 havde jeg fri for resten af dagen. 
 
Efter at være kommet ud af køjen skulle jeg vaske to lange gange. Det varede til kl. 7:00. 
 
Herefter skulle jeg purre 1. maskinmester (Maskinchefen) og servere te for ham. På 1. 
styrmands (Overstyrmandens) kammer, skulle jeg rede seng og rydder op. 
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Kl. 7:30 skulle jeg dække op i skibets fineste spisested, som kaldtes salonen. Her spiste 
kaptajnen og hans kone, 1. maskinmesteren, 1.styrmanden og skibets passagerer. Vi 
havde heldigvis kun en enkelt passager nemlig en gammel sød dame, medens jeg var 
der. Jeg var nemlig ikke nogen helt almindelig messedreng jeg var salondreng, det lyder 
af lidt mere. 
 
Kl.8:00 serverede jeg morgenmad og kaffe i flot kridhvid uniformsjakke med rederiets 
logo på brystlommen. Morgenmaden varede til kl. 8:30. Så skulle jeg tage af bordet og 
vaske op. Jeg spiste selv morgenmad fra kl.9:00 til kl.9:30. 
 
Fra kl. 9:30 til kl.11.30 skulle jeg gøre rent hos kaptajnen, hos 1. maskinmesteren, hos 1. 
styrmanden og hos passagererne. I kaptajnens kammer kom jeg stort set ikke, fordi han 
havde sin kone med på turen. 
 
Rengøringen tog længst tid hos 1. maskinmesteren, for han gav sig tid til at tale lidt med 
mig. Jeg var meget imponeret af hans store kammer, hvor alt inventar var lavet i 
mahognitræ, og det var så mit arbejde at holde det olieret og blankpoleret. 
 
Fra kl.11:30 til 13:00 dækkede jeg op i salonen og serverede middagsmaden, Når jeg 
havde taget af bordet og vasket op, havde jeg fri fra kl. 13:00 til kl. 14:30. 
 
Så var det kaffetid, og når den var overstået, skulle jeg gøre grundigt rent i et af de 
samme kamre og gangarealer, som jeg tidligere blot havde ryddet op på. Salonen indgik 
naturligvis også i mit rengøringsområde. Arbejdet bestod i at tørre støv af, vaske og bone 
linoleumsgulve, støvsuge mm. 
 
Kl. 17:30 skulle jeg gøre klar til servering af aftensmaden, og jeg kunne regne med at 
være helt færdig kl.18:45. 
 
Om søndagen var det noget lettere, for der skulle jeg blot rydde lidt op om morgenen og 
så ellers servere i salonen resten af dagen, 
 
Jeg kom ikke sovende til mine penge. Det var muligt for mig at holde fri en enkelt dag 
om ugen, men det ville koste mig den uhyre sum af 12,50 kr., så det afstod jeg fra. 
 
Umiddelbart efter at vi var kommet ud af Kielerkanalen fik vi noget dårligt vejr, og jeg 
følte mig ilde tilpas, altså en snert af søsyge, som jeg dog hurtigt kom over. 
 
Nogen om bord bandt mig en historie på ærmet om, at vores breve blev lagt i nogle bøjer 
undervejs, og de blev så tømt af både fra land og derefter ekspederet videre til 
modtageren. 
Jeg blev også forsøgt sendt i maskinen efter en pøs (spand) steam (damp) og når jeg nu 
var dernede, så kunne jeg jo lige fodre kølsvinet. Kølsvinet er navnet på et stykke 
tømmer, som i et træskib ligger lige ovenpå den egentlige køl. 
 
Hver gang der kommer en ny dreng om bord, så forsøger man at gøre vedkommende til 
grin ved sådanne og lignende forsøg på at få vedkommende til at dumme sig. 
 
Det stod mig hurtigt klart, at jeg ikke befandt mig godt ved at være sømand. Jeg følte 
mig spærret inde, og det var tydeligt, at jeg havde en frygtelig hjemve. Matroserne sagde 
til mig, at når jeg havde en realeksamen, så skulle jeg finde mig noget andet arbejde. 
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Jeg bad mine forældre om, at der blev taget kontakt til den urmager i Nr. Aaby, hvor 
urmageren i Gelsted havde sagt, at der muligvis var en læreplads. 
 
Efter en uges sejlads kom vi i havn i Port St. Louis du Rhone. Turen op ad Rhonefloden 
havde været flot, men jeg syntes nu, at der manglede nogle bjerge og nogle palmer. 
 
Under havneopholdet fik jeg mulighed for at følge med i arbejdet i skibets laster. 
 
Hver morgen mødte havnearbejderne op kl. 7:00. Med sig hjemmefra havde mange af 
dem et helt langt franskbrød, hvad ellers vi var jo i Frankrig. Det var meget langt og 
smalt og kunne måske nærmere betegnes som et flutes. Brødet var skåret op på langs og 
man kunne se, at der op gennem brødet var forskellige slags pålæg lagt ind i brødet. 
 
Lugerne blev åbnet og arbejdet gik i gang. 
 
De to styrmandsaspiranter, som jeg havde fulgtes med fra Fredericia havde jo et noget 
andet og meget mere spændende arbejde end jeg. De stod ved hver sin luge og førte 
regnskab, tally, med hvor mange baller papir, der blev løftet ud af skibet. 
 
Allerede ved firetiden om eftermiddagen blev der rejst noget der lignede telte hen over 
lugerne, og havnearbejderne gik hjem. 
 
Under mit ophold om bord var det de to styrmandsaspiranter, jeg tilbragte min 
sparsomme fritid sammen med. De var godt i gang med deres uddannelse og vidste helt 
præcist, at deres mål for anstrengelserne var selv at blive styrmænd og senere kaptajner. 
 
Hjemveen var nærmest forsvundet, og jeg glædede mig over, at vi på turen hjemover 
skulle til Spanien, så der håbede jeg på at se både bjerge og palmealleer, og hvis jeg fik 
mulighed for det, så ville jeg også se en tyrefægtning. Denne sidste af mine planer blev 
dog ikke opfyldt. 
 
På vejen mod næste havn, som var Huelva i Spanien, fik jeg set en masse høje bjerge 
endda med sne på toppen af nogle af dem, selv om der er meget varmt, der hvor vi var. 
 
Undervejs til Spanien fik vi en storm i den nordlige del af Middelhavet. 
 
Porcelæn og glas gled ned fra bordene, selv om vi havde trukket slingrelisterne op, og 
lagt våde duge på bordet. På vores kammer så der frygteligt ud. Skufferne lå ude midt på 
gulvet og indholdet var spredt for alle vinde. Kokken havde haft et par sko stående ude 
på dækket, dem tog vinden som om det havde været fjer. Vandet kunne ikke tage dem, 
for vi boede på dæk to ret højt oppe. 

Søsyge. 

Det ubehag jeg havde følt umiddelbart efter passage af Kielerkanalen på turen ud 
mærkede jeg ikke noget af denne gang, og siden har den sygdom aldrig plaget mig. 
 
1. maskinmesteren betroede mig, at skønt han havde sejlet i mange år, så fik han aldrig 
helt bugt med søsygen. 

Huelva. 
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Mine forventninger om smukke omgivelser blev til fulde indfriet ved indsejlingen til 
Huelva. 
 
Inde i byen var der store parker med palmer og smukke blomster. Langs gaderne var der 
palmealleer. 
 
Jeg var i byen på en søndag og lagde mærke til, at der var mange mennesker i parkerne 
og at de alle var i deres pæne tøj, måske fordi de tidligere på dagen havde været i kirke 
som det sig hør og bør for katolikker. Specielt lagde jeg mærke til de små piger, som alle 
havde deres fineste kjoler på med masser af strut under skørterne. 
 

 
 
Billedet:Jeg købte dette postkort og syntes, at det var så flot, at jeg ikke nænnede at skrive på det. Som 
detmåske kan ses, så er kjolen broderet med rigtige sting i blå tråd. 
 

Vi regnede med at skulle laste erts til Kalundborg. Efter losning i Kalundborg var det 
meningen, at skibet skulle på værft i Frederikshavn. 
 
På vejen hjemover var det fint vejr hele vejen, men vores last bestod blot af nogle små 
bunker erts, en metalholdig jordart, som var meget, meget tung, i hver af skibets fire 
luger. De små dynger af erts i hver last var nok til at få skibet så meget nedtrykt, som 
plimsollermærkerne tillod. 
 
Plimsollermærkerne, hvis rette benævnelse er lastelinjemærkerne, er malet midtskibs på 
hver side af skibet og viser, hvor dybt skibet må lastes ned under forskellige forhold. 
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Billedet: Plimsollermærke. 
 

En englænder ved navn Samuel Plimsoll indførte mærket, som en sikkerhed for skibet 
og for søfolkene om bord. Alle kunne se, hvis skibet blev lastet for dybt ned. 
 
Havet var tilsyneladende helt blankt, men til trods for det, så slingrede vi, så vi næste fik 
lønningerne under vand. Vi sad ude på dækket i det gode vejr sammen med andre 
besætningsmedlemmer og syntes nok, at det var lidt komisk, at vi slingrede sådan. Selv 
om havet så helt blankt ud, så er der altid på et stort hav som Atlanterhavet dønninger 
efter tidligere storme, man ser dem næsten ikke, men skibet registrerer hver eneste af 
dem. 
 
Mit daglige arbejde blev selvfølgelig også voldsomt generet af de meget store og 
voldsomme bevægelser, men efter et par dage aftog det, og vi kom i mere smult vande 
igen. 
 
Efter at have losset vores lille men meget tunge last i Kalundborg, så fortsatte vi som 
planlagt til Frederikshavn, hvor vi skulle i dok 
 
I Frederikshavn gjorde jeg en rigtig god handel med skibets hovmester, jeg havde lige 
købt en karton cigaretter hos ham for 7,50 kr., da han beklagede sig over, at han allerede 
havde røget sin ration. Jeg var hurtig og tilbød ham at købe min karton for 20.- kr. og det 
tilbud tog han gladelig imod. 
 
Under opholdet blev jeg kaldt op til skibets kaptajn, fordi han skulle tage nogle mål af 
mig til den uniform, som jeg skulle have, når jeg skulle begynde på Søfartsskolen i 
Koktved. 
 
Da jeg spurgte ham, hvornår det ville blive, så svarede han, at der tidligst var plads om et 
halvt år og måske endda endnu et halvt år senere. 
 
Jeg var nu kommet mig fuldstændigt over min hjemve og befandt mig nu så godt ved 
livet om bord inspireret af de to styrmandsaspiranter, at jeg, der nu var 17 år gammel, 
slet ikke kunne affinde mig med at skulle vente måske et helt år endnu, inden jeg kunne 
komme i gang med at påbegynde min egentlige uddannelse til navigatør. 
 
Derfor besluttede jeg mig for at mønstre af og søge om optagelse på en af landets 
statslige sømandsskoler. 
 
Beslutningen var truffet, og jeg afmønstrede i Frederikshavn den 4. juli 1956 efter 
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1 måned og 10 dage om bord. 

Maritim grunduddannelse 
 
Straks efter min hjemkomst fra s/s Tessa Dan sendte jeg bud efter materiale dels fra 
Statens Sømandsskoler og dels fra skoleskibet Danmark. 
 
Der var stor forskel på uddannelserne, idet der på Statens Sømandsskoler var tale om en 
3 mdr. uddannelse medens et togt med skoleskibet Danmark havde en varighed på 6 
mdr. 
 
Kravene til udstyr der skulle anskaffes før optagelse på et kursus var meget forskellige, 
og da jeg så listen over krævet udstyr til skoleskibet Danmark, stod det mig klart, at det 
ville blive for dyrt for mig. 
 
I dag ved jeg, at jeg sikkert kunne have fået hjælp tilat anskaffe udstyret, men det vidste 
jeg ikke dengang. Derfor endte det med, at jeg sendte ansøgning om optagelse på en af 
Statens Sømandsskoler. 
 
Jeg modtog besked om, at jeg var optaget på et kursus på Statens Sømandsskole i 
Frederikshavn fra den13. sep. 1956 til 13.dec 1956. 

Statens Sømandsskole Frederikshavn. 
Skolestart 12.08.1956    Afslutning 12.12.1956 
 

Ankommet med toget til Frederikshavn kl. 17:30. På stationen blev vi afhentet af et par 
biler, der skulle køre os ud til skolen. 
 
Vi fik vores aftensmad, og den var rigtig god. Den bekom mig vel efter en lang togrejse. 
Vi fik en generel orientering og herunder fik vi alle tildelt et nummer. Jeg blev elev nr. 
69. Umiddelbart efter fik vi udleveret vores uniformer, der synes at passe udmærket. Da 
det var overstået fik jeg sammen med fire andre anvist lukaf nr. 21, Lukafet var mindre 
end det kammer, vi kun havde været to mand om på Tessa Dan. 
 
Da alle var mødt op, var vi 108 elever. Allerede samme dag blev en elev bortvist på 
grund af dårlig opførsel, og han skulle forlade skolen den følgende dag. Inden den første 
uge var omme havde endnu 5 elever fået samme besked om at forlade skolen endnu, 
inden undervisningen rigtig var begyndt. 
 
Der var en streng disciplin på skolen. En af eleverne havde været sergent i hæren, og 
hans synes, at disciplinen var hårdere her end i militæret. Jeg syntes, at de seks 
bortvisninger på den første uge viste, at det var nødvendigt med en streng disciplin, som 
jeg ikke havde problemer med. 

Skolens lærere. 
 
Lærerne på skolen var alle navigatører, og de bar distinktioner som ude i skibene. 
Forstanderen havde 4 snore, inspektøren havde 3 snore og de øvrige lærere havde 2 
snore. 
 
Ud over navigatørerne var der også tilknyttet et par bådsmænd til skolen. 
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I kabyssen var ansat en dygtig kok, som altid var korrekt klædt i hvid jakke, sort og hvid 
ternede bukser og en høj kokkehue. 

Tidsplanen for en skoledag. 
 
På en almindelig skoledag blev vi purret ud kl. 5:40. Inden kl. 6:55 skulle vi være 
vasket, klædt på og have gjort lukafet i stand. 
 
Kl.07:00 skulle vi være klar til at stille op til mønstring på gårdspladsen. Det var skolens 
inspektør der stod for mønstringen, og han meddelte, når der var særlige dagsordener 
eller paroler. 
 
Fra kl. 07:30 til kl. 07:55 var der morgenmad i messen, hvor vi sad ved borde med 8 
mand ved hvert bord også kaldet for en bagge. 
 
Når morgenmaden var spist, mødtes vi alle ved skolens meget store flagstang og hejste 
flaget medens vi sang ” Der er ingenting, der maner, som et flag, der går til top”. Man 
lærte os virkelig at vise respekt for flaget. En respekt, som jeg senere har erfaret også 
fandtes om bord i langt de fleste af handelsflådens skibe. 
 
Efter flaghejsningen gik undervisningen i gang rundt omkring i skolens klasseværelser 
og i havnen. 
 
Middagen blev serveret fra kl. 12:00, og vi havde fri indtil kl. 13:30. 
 
Kl. 13:30 til kl. 17:00 var der igen undervisning 
 
Aftensmaden blev serveret kl. 17:30.Når vi havde spist, havde vi fri for resten af dagen. 

Vagttjeneste. 
 
Dette gjaldt dog ikke på de dage, hvor vi skulle på vagt. Der var døgnet rundt fire mand 
på vagt to ude og to inde. Alle vagter var af fire timers varighed akkurat, som det foregår 
ude i skibene. 
 
Det var vigtigt for os at lære, at arbejdet om bord på et skib altid er delt ind i to 
kategorier nemlig vagttjeneste og arbejdet som dagmand. 
 
Vagttjenesten bestod til søs i at holde udkig enten helt ude i stævnen af skibet eller fra 
brovingen. På den tid var der også altid en rorgænger på vagt sammen med vagthavende 
styrmand. Endelig var der en fløjtetørn. Navnet stammer fra tiden før telefoner og 
radioen og han skulle komme til broen, når styrmanden fløjtede på sin trillefløjte. 
 
Vagttjenesten for udkig og rorgænger var simpelthen vigtige elementer i hele skibets 
sikkerhed, det skulle vi lære, og der var ikke noget med at tage en lille lur eller på anden 
måde snyde sig fra det ansvarsfulde arbejde. 
 
Dagmændene beskæftigede sig med skibets vedligeholdelse i form af rustbankning, 
malerarbejde, rengøring og oprydning på dækket og i lastrummene. Som navnet siger 
arbejdede de typisk fra kl. 7:00 til kl.:16:00 med indlagte pauser. 
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På vagten skulle vi slå glas på en stor klokke, så alle på skolen for hver halve time kunne 
høre, hvad klokken var. 
 
 
Døgnet blev delt op i 6 vagter således: 
 
Kl..00 til 04, 04 til 08, 08 til 12, 12 til 16, 16 til 20 og 20 til 24. 
 
Under hver af disse vagter afgives glas som følger: 
 
Ved første halve time på vagten afgives 1 slag 
Ved første hele time på vagten afgives et dobbeltslag. 
Ved næste halve time på vagten afgives et dobbeltslag og et enkeltslag. 
Ved næste hele time på vagten afgives to dobbeltslag. 
 
Efter fire timer afgives fire dobbeltslag, der således også markerede, at vagten var slut, 
og at en ny vagt skulle tørne til. 
 
Den berømte eller berygtede hundevagt går fra kl. 24:00 til kl. 04:00 Navnet vel fordi 
alle andre end skibshunden vagten sover i det tidsrum.. 
 
På vagten skulle vi notere vejret om det var klart, diset eller tåget, vi skulle notere 
barometerstand, temperatur, vindretning og styrke. 

I klasseværelset. 
Her blev vi undervist i mere teoretiske ting. 
 
For alle vi landkrabber var der rigtig mange navne og betegnelser på ting om bord på et 
skib, som vi skulle lære at blive fortrolige med. 
 
Vi skulle f.eks. kunne kompasset udenad helt ned til kvarte streger. 
 
Den gamle kompasrose er inddelt i 32 streger med 8 streger mellem hver af 
hovedkurserne N-Ø-S og V. Hver streg svarer således til 11,25 grader. For at lære at 
anvende systemet var der i klasselokalet opstillet et nathus med kompas. 
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Billedet: Hovedkompas. 

 
Nathuset er en søjle af teaktræ og messing, hvori magnetkompasset var anbragt. I 
nathuset var der belysning til kompasset samt kompensationsmidler i form af blødjern 
og magneter, der skulle reducere eller ophæve skibets deviation. Dvs. magnetisk 
påvirkning fra ståldele om bord og fra skibets stålskrog. Nathuset var som regel placeret 
lige foran rorgængeren 
 
Vores kompas i klasseværelset kunne drejes hele vejen rundt, og på kommando skulle vi 
kunne styre skibet hen på den beordrede kurs. Herfra kunne vi få ordrer om at ændre 
kursen og styrmanden holdt nøje øje med om man straks drejede den rigtige vej hen til 
den nye kurs eller om man forsøgte sig lidt frem. Det sidste var ikke så godt. 
 
Et sådant kompas kaldes også for et spritkompas, fordi den lille gryde, som kompasrosen 
sad i på sin lille nål, var fyldt med en væske sammensat af destilleret vand og sprit. 
Væsken var med til at dæmpe kompasrosens bevægelser. 
 
Kompasset var også kardansk ophængt, hvilket betød, at kompasset altid var i vandret 
stilling uanset skibets bevægelser. 
 
Vi lærte de vigtigste søvejsregler, så vi kunne kende de forskellige skibstyper på deres 
lanterneføring, og vi lærte også de vigtigst vigeregler. 
 
Farvandsafmærkning kom vi også ind på og lærte at kende forskel på fyrkarakterer, på 
vagere, koste og bøjer. 
 
Det var også vigtigt for alle vi unge mennesker, der stod for at skulle ud til alle dele af 
verden, at vi blev gjort bekendt med faren for kønssygdomme. 

På riggerloftet. 
 
Her lærte vi det, der overordnet kaldes for praktisk sømandskab. 
 
Noget af det første vi skulle lære var at lave forskellige former for knob og stik. Til at 
øve os fik vi udleveret et stykke kastelinegods af ca. en meters længde. Vi begyndte med 
at sy taklinger på disse stykker tovværk, så de ikke skulle trævle op. 
 
Under hele opholdet havde vi dette reb om livet, så vi til hver en tid kunne øve os i at 
lave de krævede knob. 
 
Alt dette var nyt for mig, for jeg havde jo ikke været spejder og lært det der. Men jeg 
syntes at det var spændende og havde let ved at lære det. 
 
Vi lærte at splejse i tre - og firslået tovværk og wire. Ved arbejdet med wirer anvendte vi 
et mergelspir for at kunne tvinge kordelerne fra hinanden og dermed give plads til den 
kordel, der skulle føres ned gennem wiren. 
 
Vi lærte at sy i sejldug, idet vi hver især skulle sy en køjesæk. Dette foregik ved 
anvendelsen af en særlig sejlhandske, der gjorde det lettere at føre den ret tykke nål 
igennem sejldugen. 
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For ikke at slide tråden op inden den var brugt blev den trukket gennem en klods af 
bivoks. 

På havnen. 
Skolen lå i udkanten af byen og helt ned til Kattegat. Skolens både og joller lå imidlertid 
nede i havnen, og det var en spadseretur på måske en kilometers penge. Jeg tror vi gik 
derned en klasse ad gangen med vores lærer og en bådsmand. Vi var på havnen tre 
gange om ugen og hver gang var vi der i fire timer. 
 
Det første vi lærte var at vrikke en jolle. De joller vi brugte kaldte vi for bananer, fordi 
de var helt runde i bunden med form nærmest som en bananskrald. I hver ende var der et 
spejl, et lille et i forenden og i agterenden et meget større. Et spejl betyder, at båden 
ender i en flad plade. I agterspejlet var skåret et hak, der passede til at anbringe et 
åreskaft i. At vrikke med sådan en båd var ikke så vanskeligt, men det krævede dog en 
vis træning og håndelag. 
 
Dernæst skulle vi lære at være besætning i en stor travalje, som lignede de redningsbåde, 
der fandtes i handelsflådens skibe. Bemandingen var på en halv snes mand og vi skulle 
lære at ro på kommando og i takt. 
 
Det var ikke helt let for årerne var meget lange og tunge. Men vi fik da lært at ro og at 
skodde, som betød at man bakkede med sin åre. Man kunne foretage krappe manøvrer 
ved at skodde med årerne på den ene side af båden og ro frem eller hvile på årerne i den 
anden. 
 

 
 
Billedet: Travalje under roning 

 
Bådene kunne også sejle for sejl, selv om de ikke var særligt gode til det, for de var store 
og tunge, men vi hev i taljer og skøder det bedste vi havde lært. 
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Billedet: Travalje under sejl 

 
Turen hjem til skolen efter en eftermiddags eller formiddags lektioner i halvdårligt eller 
måske rigtigt dårligt efterårsvejr med regn og blæst forekom meget lang, når vi ofte våde 
og kolde begav undervejs. 

Revy. 
Sidste søndag før vi skulle sendes hjem, skulle vi spille en revy. Jeg skulle være med og 
spille på min mandolin. I god tid forinden skulle vi naturligvis øve os. 
 
Jeg sendte nøje instrukser hjem om, at de skulle pakke min mandolin og min 
mandolinskole grundigt ind og sende den op til mig sammen med et plekter. De skulle 
sørge for, at alle strenge var helt slappe under forsendelsen. 
 
Mandolinen nåede frem helt uskadt, og jeg kan huske, at vi var et par stykker, der øvede 
os sammen med kokken, der spillede på sin store flotte hvide harmonika. 
 
Der skulle indgå et musikalsk indslag i den revy, som holdet skulle lave.Vi spillede de 
små numre, som vi havde øvet os på, men nogen stor musikalsk oplevelse har det nok 
ikke været. 
 
Efter revyen spillede kokken og hans orkester op til dans. Skolen havde inviteret alle 
pigerne fra gymnasiet ud til os. Vi havde en fin aften og morede os dejligt. 
 
Ballet fik lov til at fortsætte indtil kl. 24:00. Vi fik besked om at udpurringen næste 
morgen var udsat indtil 07:30. Det var i alle måder en rigtig god festaften og en dejlig 
afslutning på opholdet på skolen. 

Gymnastik. 
 
Skolen havde en meget stor og flot gymnastiksal, hvor styrmændene på skift hersede 
med os, mest vel for at holde os i god form og for at vænne os til også at gøre gymnastik 
eller på anden måde holde os i form, når vi kom ud at sejle. 
 
En af de andre elever havde været medlem af en gymnastikforening, hvor han havde 
dyrket akrobatik. Han kunne klatre op i ribben vende ryggen til og strække begge ben 
vandret ud, og så tror jeg, at han nærmest kunne holde denne stilling i en halv time. Vi 
var mange, der var meget benovede over hans præstation. 
 
Efter gymnastikken var der selvfølgelig brusebad og her stod en af skolens bådsmænd 
for at se efter, at vi nu også vaskede os ordentligt. 
 
Jeg husker en lille knoklet splejs af en dreng, der bar tydelige mærker af, at det var lang 
tid siden, han sidst var blevet vasket ordentligt, og han fik ikke lov til at trække i tøjet, 
før bådsmanden havde godkendt hans rensningsproces også på de mere intime dele. 

Kabys tjeneste. 
 
Vi skulle alle sammen på skift arbejde i kabyssen en uge ad gangen. Arbejdet bestod 
mest af rengøring, opvask og borddækning. Vi skulle også hjælpe med at arrangere de 
pålægsbakker, der blev sat ind på bordene i messen om aftenen. 
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I messen. 
 
Til spisetiderne sad vi ved borde med otte elever ved hvert bord. 
 
Når vi alle var samlede i messen og stod der bag vores stole sultne og med rumlende 
maver, så ventede vi blot på, at den vagthavende styrmand sagde ”vær så god”, inden vi 
grådigt kastede os over maden, som altid var god og i rigelige mængder, når lige ses bort 
fra det kolde bord om aftenen, for her sloges vi nærmest om at komme til skålen med 
russisk salat, og den blev ikke fyldt op igen. 
 
I messen samledes vi også nogle gange om aftenen for at synge en masse af de gamle 
kendte sømandssange, medens kokken spillede for på sin store flotte hvide harmonika. 
Det var nogle rigtig gode aftener. 

Oceanografi. 
 
Det var også her, at min klasselærer samlede alle skolens elever en søndag eftermiddag 
og gav os første del et spændende foredrag om oceanografi. 
 
Vi fandt dog hans påklædning lidt mærkelig, for vi kendte ham jo i det daglige klædt i 
sin styrmandsuniform med de to snore på ærmet. Nu stod han der i lange sportsstrømper, 
pludderbukser og jakke. 
 
Foredraget var delt op i to afsnit, og da vi et par søndage senere skulle have andet afsnit, 
mødte han op i samme i vores øjne lidt underlige påklædning som ved første del af 
foredraget. Vi klappede alle begejstrede, medens han smilende og hilsende gik op mod 
talerstolen. Han stillede op smilede endnu mere og bukkede pænt. Men eleverne blev 
ved med at klappe, så han til sidst blev vred og skældte os ud. Da det ikke hjalp endte 
det med, at han forlod messen. 
 
Snart efter blev vi kaldt til mønstring på gårdspladsen. Nu under en af de andre lærere, 
der blot kunne konstatere, at der stadig var en hel del uro blandt eleverne trods hans 
formaninger om at forholde os rolige. 
 
Det var pænt vejr og midt på eftermiddagen, så han fandt det passende at tage os med på 
en løbetur i vandkanten op langs kysten. En god del af turen gik i langsomt trav og vi lod 
os ikke sådan kue, så vi sang det meste af vejen. 
 
Da vi nærmede os skolen på turen hjemover, og vi stadig sang, så standsede han os og 
gjorde os det helt klart, at når vi kom tilbage til skolen, så stod der en frisk lærer klar til 
at overtage, og om nødvendigt ville han lade os løbe hele natten. Det hjalp, og vi faldt 
helt til ro med den blotte trussel om, at skulle på den samme stroppetur bare én gang til. 

Vedligehold af tøj. 
 
Mange af os kom lige hjemmefra, så vi skulle nu lære at holde vores eget tøj rent og 
pænt. Selv havde jeg fået lange foredrag af min mor, inden jeg tog ud at sejle med Tessa 
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Dan. Tøjet skulle lægges i blød et par døgn. Det skulle sorteres i hvidt og kulørt. Noget 
skulle koges, og andet måtte absolut ikke koges. Det forekom mig lidt indviklet. 
 
Her på skolen var det en af de praktiske ting, som bådsmændene skulle lære os, og det 
blev ikke gjort mere indviklet end højst nødvendigt, og mor sagde, da jeg kom hjem med 
mit tøj efter skolen, at det stadig var lige så pænt rent, som da jeg rejste. Større ros kunne 
jeg ikke forvente. 
 
Vi skulle også lære at pudse vores sko og presse vores tykke Holmens bukser, så de 
kunne klare mønstringen, inden landlov blev givet. Det med at presse bukser gik der 
nærmest konkurrence i. 
 
Endelig skulle vi lære at sy knapper i vores tykke stortrøjer. Det var noget med at lægge 
en tændstik mellem knappen og stoffet nedenunder, inden man syede knappen fast. 
Derefter skulle tråden vikles mange gange om syningen under knappen, så nu var der 
pludselig plads til det tykke stof, som trøjerne var lavet af. 
 
Vi skulle også lære at stoppe strømper, men det var mest ud af koøjerne. 

Landlov. 
 
Var der noget, vi så hen til og glædede os til ud over de daglige måltider, så var det at få 
landlov. Hvis vi havde opført os ordentligt, så kunne vi hver 14. dag fredag, lørdag eller 
søndag få lov til at forlade skolen og gå en tur op i byen. Forud for landloven var der 
mønstring i gården, hvor der blev set efter, om vores sko var pæne blanke, og om vi 
havde pressefolder i bukserne. 
 
Der var visse normer for, hvordan vi skulle være klippede. Håret måtte ikke kunne nå 
ned over øjnene. Skolen havde et sæt klipperedskaber, som vi kunne låne. Akkurat som 
et skib på langfart, så kunne det komme på tale, at der var behov for en klipning 
undervejs på en rejse af f.eks. en måneds varighed. Derfor var det helt naturligt, at vi 
lærte os at klippe hinanden. Vi fik dog besked om, at der før eksamen ville komme en 
rigtig frisør ud på skolen inden eksamen og før hjemrejsen. 
 
I forbindelse med landlov kunne vi få udbetalt nogle af de penge, som vi havde haft med 
hjemmefra, og som nu blev opbevaret på skolens kontor. Vi kunne maksimalt få udbetalt 
5.- kr. pr uge. Jeg nøjedes med 3- kr., da jeg hverken røg tobak eller drak øl. Jeg skulle 
blot have penge til en rød pølse og et glas sodavand. 
 
Efter landlov skulle vi være tilbage på skolen senest kl. 21:45. Kl. 22:00 skulle alle være 
til køjs, og alt lys blev slukket. 
 
Der var dog en undtagelse fra dette krav om at være hjemme inden kl.21:45. Det var da 
jeg sammen med ni andre elever fra holdet blev udvalgt til at deltage i et soldater-
arrangement. 
 
Det begyndte i kirken med en gudstjeneste. Herefter gik vi over i kirkens 
samlingslokale, hvor vi gik rundt og talte med vores værter, som var beboere fra 
omegnen. Til sidst blev vi inviteret hjem til værterne med to til fire unge mennesker til 
hvert værtspar. Jeg blev sammen med tre andre inviteret hjem i et meget fint 
håndværkehjem. Jeg tror det var hos en tømrermester.  
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I anledningen af denne sammenkomst var vores landlovsfrist blevet forlænget til  
kl. 24:00. 
 

 
 
Billedet: Elevbillede fra mit ophold på Statens Sømandsskole i Frederikshavn. Jeg står ved den hvide pil til 
venstre. 

Eksamensafslutning på skolen. 
 

Jeg var ikke nervøs for eksamensafslutningen for undervejs havde der været afholdt 
nogle prøveeksamener, og ved disse havde jeg hver gang opnået højeste karakter 
 
Vi blev bedømt i følgende fag og færdigheder: 

· Opførsel 
· Flid 
· Orden 
· Praktiske arbejder 
· Teori 

 
Til den rigtige eksamen fik jeg højeste karakter i alle ovennævnte discipliner og blev 
udpeget til at modtage et sæt sømandsværktøj bestående af et mergelspir i rustfrit stål, en 
pren og en sejlhandske skænket af rederiet A.P. Møller til en elev, der havde udvist flid 
og interesseunder opholdet på skolen. 
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Billedet:Flidspræmie fra Statens Sømandsskole i Frederikshavn. 
 
Gaven var doneret af rederiet A.P. Møllet og bestod af: 
 En pren til splejsning i tovværk. 
 Et merglespir i rustfrit stål med udfræsning til splejsning i wire 
 En sejlhandske 
 

Knobet er lavet af mig under opholdet. Jeg husker ikke navnene på knobene, men midt 
på tovværket sidder et femslået tyrkerknob. 

Min penneveninde Aase. 
 
Under mit ophold på søfartsskolen skrev jeg flere gange til familien Madsen på den 
anden side af gaden derhjemme, men jeg tænkte jo altid på Aase, når jeg skrev, og det 
var da også altid hende, der svarede. 
 
Jeg blev inviteret med til Viggo og Dagmars sølvbryllup, men det kom der nu ikke noget 
ud af. Hele Aases familie også dem fra Thy havde været med. Min familie og alle 
naboerne havde på de ene eller anden måde deltaget i festlighederne, der varede flere 
dage og med op mod 100 deltagere. På selve dagen dansede og morede de sig til kl. 4:00 
næste morgen. 
 
I et af Aases svarbreve var der for første gang tegnet et lillebitte hjerte. Det var så lille, at 
man næsten ikke kunne se det, men jeg så det, og blev meget glad for det. 
 
Aase sagde det ikke ligefrem, men jeg fornemmede tydeligt, at hun var glad for, at jeg 
var kommet hjem igen. Vi gik ture, for det hed sig, at Aase skulle lufte deres hund Pluto. 
Vi var også i skoven for at hente et juletræ, og her kom romantikken helt frem i lyset, for 
nu turde vi tage hinanden lidt i hånden. 
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Efter Statens Sømandsskole 
 
Straks, da jeg var kommet hjem fra sømandsskolen kom der bud fra rederiet A.P.Møller, 
at jeg kunne få ansættelse som dæksdreng i et af rederiets skibe. 
 
Allerede inden jeg ansøgte om optagelse på Statens Sømandsskole havde jeg gjort mig 
helt klart, at jeg ville være navigatør, som de to styrmandsaspiranter, som jeg havde 
sejlet sammen med i Tessa Dan, og dermed skulle jeg spare op til de to år på 
navigationsskole, som dette indebar. 
 
Dengang var der et krav om, at man skulle have sejlet med skibe, der førte sejl i et halvt 
år for at komme på navigationsskole. 
 
Det var nemt for mig at konstatere, at hyren som dæksdreng om bord på et lille skib i 
hjemlige farvande var stort set den samme som hyren om bord på et stort skib ude på det 
dybe vand. Medens hyren som matros om bord på et stort skib var måske tre gange så 
høj, som den var i de små skibe herhjemme. 
 
Altså var det bare om at gøre at begynde med at få dette krav indfriet fra begyndelsen. 
Derfor søgte jeg gennem Mønstringskontoret i Odense om at få anvist en sådan hyre. 
 
Det varede ikke længe, så fik jeg besked om, at jeg kunne mønstre om bord på et sejlskib 
med hjælpemotor ved navn Torjan, der lå i havn i Odense. 

m/s Torjan 
Mønstret den 29.12.1956 i Odense  Afmønstret den 29.06.1957i Frederikshavn 
 

Sammen med mor pakkede jeg det nødvendige sengetøj og arbejdstøj i min nye køjesæk, 
som jeg selv havde syet på sømandsskolen. Rejsen til Odense var jo ikke lang, og jeg var 
meget spændt på at se, hvordan mit nye arbejdssted mon så ud. 
 

 
 
Billedet: Torjan under et ophold i Middelfart 
 

Skibet synede ikke af meget, og den var ikke nogen skønhedsåbenbaring, da den lå der 
ved kajen, måske var det også lidt mørkt og lavvande, da jeg kom. 
 
Jeg blev budt hjertelig velkommen af skibets fører P. Gamstrup Christensen, som også 
var dets ejer. Han fortalte mig, hvor glad han var for at få en dreng om bord, der havde 
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været på sømandsskole, det havde han ikke prøvet før, og jeg kunne mærke, at han 
havde store forventninger til mig. 
 
Sammen med mig var der ansat en bedstemand og en kokkedreng. 

Min hyre. 

Min hyre var aftalt til 200.- kr. pr måned. Det lyder ikke af meget, men fra marts måned 
blev den sat op, således at jeg ud over den faste hyre yderligere skulle have 10.- kr. pr. 
udført rejse. Min samlede løn for 6 måneders arbejde blev opgjort til 1.544,62 kr. 

Om skibet. 

 
Skibet var en gammel tysk jernlogger. Det var malet i praktiske farver med sort på 
skroget og brune farver på overbygninger. 
 
Lasteevnen var ca. 160 tons. En størrelse, der gjorde, at der altid skulle være 
havnearbejdere om bord til at foretage lastning og losning. 
 
Skibets navn var sammen sat af navne på skipperens to sønner på vel ca. 7 og 8 år. Den 
ældste hed Torben og den yngste hed Jan, altså skibets navn Torjan. 
 
Skibet var fast beskæftiget med sejlads fra Stålvalseværket i Frederiksværk med 
jernplader og jernstænger mest ud til danske værfter, men også med enkelte laster til 
Norge og Sverige. 
 
På returrejserne mod Frederiksværk skulle vi helst finde en last med skrotjern. Til 
omsmeltning og dermed til genbrug. 

Vores lukaf. 

 
Vores lukaf befandt sig helt agterude i skibet. Man kom ned ad en meget stejl lejder og 
der var køligt, mørkt og klamt i rummet. Lukafet var nærmest trekantet og ikke ret stort. 
Der var tre køjepladser, et klapbord, hvor vi kunne indtage vores måltider, en lille 
radiator og en håndvask uden rindende vand. Når bordpladen var slået op, og vi sad ved 
bordet, så kunne vi kun komme forbi, hvis en af de andre flyttede sig. 
 
Køjerne var anbragt i den spidse del af lukafet lige over skruen. Skottet (væggen) i den 
brede del af rummet, hvor bordet, vaskekummen og radiatoren sad dannede 
afgrænsningen ind til maskinrummet. Der var således altid meget larm i lukafet mest, 
når vi sejlede, men også når vi lå i havn, for så larmede lysmaskinen. Helt stille var der 
aldrig. 

Vagter. 

 
Når vi sejlede skiftedes bedstemanden og jeg til at have vagt i styrehuset. Vagten bestod 
i at styre skibet, at holde udkig og at følge med i navigationen. Der var således tale om 
tørner ved roret på fire timer ad gangen. Skipperen var altid til rådighed, såfremt der 
skete usædvanlige ting undervejs, som når vi indledte sejladsen ind mod Frederiksværk 
eller ind mod Odense Fjord, som var meget vanskelig at besejle og som krævede mange 
og store kursændringer undervejs. 
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Mine vagter blev altid indledt med at gå en tur i maskinrummet for at se efter om alting 
stod vel til og specielt var det vigtigt at kontrollere, at det automatiske smøreapparat 
fungerede, som det skulle, og om det var nødvendigt at fylde op i smøreoliebeholderen. 
 
Torjan havde en forholdsvis ny firecylindret Alfa diesel som hovedmaskine og den 
havde vi aldrig problemer med. 
 
Det første jeg skulle lære var at styre skibet, og det var ikke helt let. Når vi havde vind 
og sø ind på den ene bov gik det nogenlunde, så var der ligesom noget at holde stævnen 
op imod. Var det derimod stille vejr, så teede skibet sig, så det var en vanskelig og 
arbejdskrævende opgave at styre en ret kurs, og jeg har mere end én gang, når skipperen 
ikke så det, taget en tur hele kompasset rund i bare vrede og frustration over skibets 
dårlige styreegenskaber. 
 
Når sådan en fire timers vagt var endt, så følte jeg, at jeg havde enormt lange arme, og 
der var kun fire timer til, at jeg skulle begynde forfra. 

Klargøring til lastning og losning. 

 
Når vi lå i havn og der skulle losses, så var det vores opgave at dække lugerne af. Først 
skulle alle trækilerne rundt om lugen slås ud og tages af. Herefter skulle presenningerne 
lægges pænt sammen og fjernes. De blev lagt pænt sammen ikke for synets skyld, men 
fordi de skulle lægges på igen på samme måde blot i modsat rækkefølge. Når de var 
våde, og det var de næsten altid her først på vinteren, så var de meget tunge at bakse 
med. Presenningerne blev lagt for enden af lugen. 
 
Nu var turen kommet til de meget tykke og brede dæksluger af træ. De skulle tages af og 
lægges ned på dækket ud for deres plads på lugen. Lugerne var altid tunge at bakse med, 
men det var værst, når de skulle lægges på igen, så måtte vi være to om hver luge. 
 
Vi var nu nået til at skulle fjerne skærstokkene, de tværbomme af jern, der bar 
lugedækslerne og nåede fra den ene lugekarm tværs over skibet til den anden. Her måtte 
vi have skibets eget spil i gang. Bjælkerne sad i nogle spor i lugekarmen. Skærtokkene 
skulle løftes ud af deres spor i lugekarmen og løftes op i en af enderne på lugen og 
anbringes tæt på hinanden, så de ikke spærrede adgangen til lugen. Når alt dette arbejde 
var lavet, så kunne havnearbejderne gå i gang, og vi kunne få vores velfortjente 
morgenkaffe. 

Styrehuset. 

 
Styrehuset var ikke ret stort. I midten var det ret store ror og umiddelbart foran det og 
helt ud mod vinduerne sad nathuset med skibets kompas. Til højre for roret sad 
manøvregrejerne til skrue og maskine. I bagbords side ud modskottet havde vi et lille 
kortbord, og over det sad vores vel nok vigtigste navigationsudstyr nemlig et Decca 
anlæg. 
 
Det bestod af tre ure et grønt, et rødt og et violet ur. I vores søkort var tegnet buede 
streger med de samme farver, som krydsede hinanden. Ved at aflæse et ur ad gangen og 
finde det sted på kortet, hvor alle tre streger krydsede hinanden havde vi en ret præcis 
position. Den var nøjagtig inden for 50 – til 100 meter. 
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Når vi sejlede i tåge f.eks. ind ad Odense Fjord, som var ret kurvet, var det vigtigt, at vi 
fulgte afmærkningen. Skipperen havde noteret sig den præcise aflæsning på alle tre ure 
for hver bøje på Fjorden. I tåget vejr sejlede vi, indtil alle tre ure viste det rigtige, og hvis 
vi ikke kunne få øje på bøjen, så blev jeg sendt ned på dækket for at gå en tur rundt og 
lede efter den, og ganske rigtigt, vi fandt den altid på den måde. 
 
På samme skot som vores Deccamodtager var monteret sad også skibets radiosender og 
modtager. Alle småskibene havde sådan et udstyr, og på bestemte tider af døgnet kaldte 
de på hinanden. De skulle høre nyt om, hvor de andre befandt sig, hvordan vejret var, 
om de havde fået en god last mm. 
 
Radioerne arbejde med skiftetale, hvilke ville sige, at den ene part sendte og den anden 
lyttede. Det var lidt morsomt at høre på. Afsenderen talte måske i 10 min om alt mellem 
himmel og jord med lange æææææææææææ indimellem. Remsen blev afsluttet med et 
”skifter” og så var det den andens tur til i lige så lang tid eller længere, at besvare 
forgængerens indlæg og fortælle nyt. 
 
Alle de andre småskibe lyttede med og kunne senere finde på at kalde op og 
kommentere noget af det, som var blevet sagt. Konerne derhjemme lyttede også med på 
radioen hjemme i stuerne, men de kunne ikke svare, før det igen blev muligt at ringe til 
hinanden fra en almindelig telefon, når skibet var kommet i havn. 

Sanitære forhold. 

 
Vi havde ikke noget badeværelse om bord, men der var et meget lille vandskyllet toilet 
om bord. Det var anbragt på dækket lige over maskinen. Vandskyllet var det, når vi 
havde husket at fylde vand på tanken oven over, sidste gang vi spulede. Det var jo 
vinter, da jeg mønstrede om bord, og det kunne ske, at tanken eller et rør frøs, og så var 
det jo midlertidigt slut med komforten. 
 
I samme lille rum var opsat en hel del hylder til opbevaring af skibets malervarer. Nye 
dåser med maling, men mest dåser, der var åbnede og stod med sjatter, der var også 
opløsningsmidler, pensler og rustbehandlingsværktøj som skrabere, rusthammere og 
stålbørster. 
 
For det meste kunne alle disse ting ikke være på hylderne, så alle de åbne dåser med 
maling og pensler i stod på gulvet, så det var altid nødvendigt at fjerne de fleste af dem 
for at komme på toilettet. 
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Billedet: Arbejdsdagene på Torjan kunne indimellem være ganske strenge, og her tager bedstemanden sig et 
velfortjent hvil. Jeg tror, at han var træt i håret efter en sjov aften i land. 

Den personlige hygiejne blev udført efter arbejdstids ophør. Her havde kokkedrengen 
pligt til at sørge for, at en stor kedel på vel 5 liter med kogende vand blev sat ned i vores 
lukaf. 
 
Bedstemanden stod øverst på rangstigen, så derfor kunne han først bruge sin lille sjat af 
vandet. Forinden knappede han altid sine skjorteærmer og kraven på skjorten blev 
knappet helt op i halsen, der måtte dog være grænser for al den renlighed. Det gik jo 
efter rang, så efter ham var det min tur, og til sidst var det kokkedrengens tur. Så var 
vandet enten brugt op, eller også var det nået at blive koldt. 

Badeforhold på Stålvalseværket. 

 
Vi kom jo ofte på Stålvalseværket i Frederiksværk, og her kunne man få lov til at låne 
personalets meget store og fine badefaciliteter. Det var bare skønt med alt det varme 
vand, som man lystede. Ved samme lejlighed vaskede jeg også mit arbejdstøj. Der var 
ikke så mange dikkedarer ved det. En skurebørste og en stor pakke Valo, så kunne det 
klares på nogle få minutter. 
 
Mit undertøj sendte jeg tilsyneladende med god samvittighed hjem til mor og holdt 
hende løbende orienteret om, hvordan det gik med pakkerne på vej hjem og beklagede 
mig over, hvor lang tid postvæsenet var om at levere det rene tøj, når jeg var lige ved at 
være i bund eller allerede havde været nødt til at gå lidt længere med det snavsede 
tøj,end jeg brød mig. 
 
Der var ingen vaskemaskine hjemme dengang, så mor stod og vaskede hele familiens tøj 
ved håndkraft og alle skyl foregik med koldt vand. 
 
Skipperens kone fortalte mig, at hun havde lagt mærke til, at jeg ofte skiftede til rent 
arbejdstøj og altid om mandagen. Ellers var det ikke den store renlighed, der prægede 
besætningerne i disse små fartøjer. 

Udførselsvarer. 

 
Mens jeg var om bord på Torjan kan jeg huske, at jeg købte min første lille dåse 
flødekarameller af mærket ”Quality Street”. Jeg stod oppe i styrehuset en regnfuld 
søndag, hvor vi lå i havn, og jeg tømte dåsen i løbet af den eftermiddag. Siden tror jeg 
ikke, at jeg har kunnet få udførselsvarer uden også at købe en eller flere dåser af disse 
dejlige karameller. 

Splejsearbejder. 

 
Mine færdigheder fra sømandsskolen blev der også brug for, idet jeg blev sat til at 
udskifte noget af det løbende tovværk, som var tæt på at briste på grund af slitage og 
udsættelsen for vind og vejr gennem lang tid. Jeg kunne splejse både i tovværk og i wire, 
derfor lavede jeg også reparationer og fornyelser på skibets radioantenner. Det var et 
arbejde, som var mere interessant for mig at lave end at banke rust og at male. 

Kosten om bord. 
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Maden om bord var fortræffelig for den lavede skipperen selv. Han havde det motto, at 
vi kun levede én gang, og så skulle vi også leve godt. Han lavede de helt gammeldags 
retter, som vi kendte hjemmefra med masser af kartofler og almindelig tyk sovs. 
Kokkens arbejde indskrænkedes almindeligvis til at hente fødevarer oppe i byen, til at 
skrælle kartofler og så ellers vaske op og gøre rent i kabyssen. 

Rengøring af lasten. 

 
Den første tid jeg var om bord var det vinter og dårligt vejr, så vi kunne ikke laveret 
meget, der havde med malerarbejder at gøre, men vi kunne gøre rent i lastrummet, når vi 
ventede på, at det skulle blive vores tur til at laste. I siderne af lastrummet var der nogle 
løse planker, som kunne tages op, så vi kunne komme til at gøre rent i rendestenen. I 
rendestenen samledes indtrængende vand, så det kunne ledes hen til en pumpebrønd, 
hvorfra det gennem en pumpe i maskinrummet kunne lænse. Det var utroligt så meget 
snavs, der kunne samles her. Arbejdet måtte laves med mellemrum, når tiden var inde til 
det, og medens det var vådt og koldt udenfor. 

Losning med magneter. 

 
Når vi havde skrotjern med tilbage til Frederiksværk, så blev det losset ved hjælp af 
nogle meget store elektriske magneter, og det var ikke så godt for vores kompas. Derfor 
fik jeg besked om at tage kompasskålen ud af sine holdere i nathuset og herefter fjerne 
det så langt hen ad kajen som muligt. 
 
Senere har jeg moret mig noget over denne forsigtighed, for hele skroget på skibet og alt 
jern om bord blev påvirket af de kraftige magneter, så jeg ved ikke om denne forholds-
regel overhovedet har haft nogen effekt. Men jeg udførte den hver gang som beordret. 

Min sejlskibstid. 

 
Hele formålet med mit ophold om bord var at opfylde navigationsskolernes krav om, at 
jeg skulle have sejlet med et sejlskib i seks måneder, før man kunne påbegynde en 
uddannelse som navigatør. Torjan havde såmænd et sejl, men det sad altid godt dækket 
til på sin bom. Men en dejlig dag i maj måned, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, 
og hvor der blæste en let brise, trak skipperen den midterste rude i styrehuset ned og 
råbte ud over dækket ”Hejs storsejlet”. Vi efterkom ordren og sejlet sad oppe hele dagen 
og blev først pakket sammen igen, da solen var gået ned. Det var den dag, jeg fik mit 
halve års sejlskibstid. 
 
Samme dag, som jeg mønstrede af fra Torjan, blev reglen afskaffet. 

Torjans efterfølger 

 
Skipperen bestilte nogle år senere en nybygning fra værftet i Marstal. Skibstypen blev 
benævnt Carolinere. Disse fartøjer var noget større end Torjan og lastede vel ca. 100 
tons mere. På samme måde som med skipperens første skib benyttede han igen 
drengenes navne som ide til navnet på det helt nye skib og kaldte det for Janto. 
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Billedet:Avisudklip af Torjans afløser på sin jomfrurejse. 
 

På sin jomfrurejse skulle den naturligvis til Odense, hvor den var hjemmehørende og 
hvor skipperen og hans familie boede. Jeg kan næsten forestille mig, at drengene har 
plaget om at få lov til at sove nede om bord på det nye skib. Som den ældste fik Torben 
lov. 
 
Næste morgen blev han fundet død om bord. Det viste sig, at flaskegasanlægget havde 
været utæt, og dermed var årsag til familiens frygtelige ulykke. 
 
Skibet sejlede i mange år for familien, og da faderen, min gamle skipper, døde fortsatte 
moderen med at drive rederiet, og nu med den yngste søn Jan som skipper om bord. 
 
Efter måske ca. 30 års forløb traf jeg Jan om bord på en af vore storebæltsfærger, hvor 
han arbejdede som styrmand. Han var glad for jobbet og godt tilfreds med sine faste 
arbejdstimer og sin faste hyre. Tilværelsen som skibsreder havde været noget mere 
usikker i en tid, hvor det gik stærkt ned ad bakke for den danske småskibsfart. 

En sejltur ind til Göteborg. 

Uddrag fra et brev 
 
Da vi sejlede ind mod byen, var der lige faldet et par centimeter sne, så alle de små 
klippeøer i skærgården havde fået fine hvide snehatte på. På de fleste af øerne var der 
fyr, som var bygget, så de lignede små røde bindingsværkshuse. For at gøre det hele 
endnu mere festligt, så skinnede solen fra den frostklare blå himmel, det var så kønt, at 
jeg tilbragte hele min frivagt ude på lugen for at få det hele med. 
 
Så nåede vi oliehavnen, hvor kæmpestore tankbåde lå side om side og tømte deres maver 
for den uundværlige olie. Her fik vi lodsen om bord, så han kunne dirigere os det sidste 
og vanskeligste stykke ind til havnen for fragtskibe. 
 
Havnen lignede nærmest een stor tudende bisværm, travle slæbebåde med 
opstoppernæser, pilede af sted for at hente en kæmpe, der gav et gnavent brøl fra sig, 
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fordi den ikke kunne klare sig selv, men måtte have sådan et par småfyre til at hjælpe 
sig. Andre slæbte af sted med en tre – fire pramme, det gik ikke stærkt og det kan nok 
være, at der var nogen, der skældte ud, og det var de personbåde,  som befordrede 
havnearbejderne til og fra de forskellige afdelinger af havnen. 
 
Det var Nordeuropas mest trafikerede havn, så den gjorde et stort indtryk på mig. 
 
Jeg var i land sammen med kokken uden at spørge skipperen om, hvad det hed, der hvor 
vi lå, så da vi skulle tilbage, kunne vi ikke finde hjem igen, så vi måtte spørge en 
politibetjent. Han hjalp os, men da vi kom frem, så lå Torjan ovre på den modsatte side 
af havnebassinet, men hjem kom vi da en anelse klogere. 

Besøg på sømandsskolen. 

 
Under ophold i Frederikshavn var jeg ude på sømandsskolen for at undersøge rygterne 
om, at kravet til sejlskibstid ville blive ophævet. De var ikke sikre og opfordrede mig til 
at søge svar andetsteds.  
 
Jeg blev inviteret hjem til min klasselærer og havde en rigtig hyggelig aften i hans fine 
hjem. 

Breve til Aase. 

 
Medens jeg havde været om bord på Torjan, havde Aase og jeg skrevet flittigt til 
hinanden. Dvs. at jeg skrev til hele familien Madsen, så alle kunne læse med. Dette dog 
med en enkelt undtagelse, hvor jeg havde skrevet noget, som Aase ikke syntes, at alle de 
andre skulle læse. 
 
Det blev hun drillet meget med, og jeg blev bedt om ikke igen at skrive noget, som ikke 
alle måtte læse. Den dag i dag ved jeg ikke, hvad det var, jeg havde skrevet. 

Sommerferie 1957. 
 
Straks efter at jeg var kommet hjem efter min afmønstring fra m/s Torjan og fik tømt 
min køjesæk, var der ingen tvivl hos mor om, at alt mit køjetøj i form af dyne, 
dynebetræk, pude og pudevår skulle brændes, da der vist både var muk og skimmel på 
det. 
 
Ferien var ikke på den måde forberedt, for jeg havde henvendt mig til rederiet 
A.P.Møller og erklæret mig parat til at mønstre ud igen. Det var jeg bare så spændt på, at 
jeg dårligt kunne tænke på andet. 
 
Aase skulle passe sit arbejde på Holmegården, så vi måtte nøjes med at se lidt til 
hinanden om aftenerne. Kærester var vi jo heller ikke, men vi havde det bare godt i 
hinandens selskab, og selv om det ikke blev sagt, så flagrede amorinerne nok lidt 
imellem os alligevel 
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Billedet: Aase som hun så ud, da jeg fik hyre som styrmandslærling om bord på  
 m/t Jakob Mærsk 

 
Midt på måneden kom der bud fra rederiet, at jeg skulle møde for en orienterende 
samtale og for at få papirerne i orden. 
 
Jeg blev indlogeret på et eneværelse på Sømandshjemmet Bethel på den pæne side af 
Nyhavn. Jeg syntes, at jeg boede flot og havde både kost og logi på rederiets regning. 
 
Under samtalen i rederiets skibsinspektion fik jeg at vide, at jeg skulle rejse til Kiel, hvor 
jeg skulle mønstre som styrmandslærling om bord på m/t Jakob Mærsk. Jeg skulle rejse 
derned sammen med min kommende kollega, som skulle støde til i Fredericia. Vi skulle 
bo sammen om bord, men da vi begge var nye i faget, så generede det mig ikke. Jeg 
glædede mig bare. 
 
Efter nogen tid om bord ville mit arbejde hovedsageligt komme til at foregå på broen og 
under uddannelsen ville vi også blive flyttet over på en af rederiets mange stykgodsbåde, 
så vores uddannelse ville blive alsidig og ikke kun rettede sig mod tankskibsflåden. 
 
Det blev også forklaret, hvordan vi skulle forholde os over for matroserne. På det 
tidspunkt var forholdet ikke lige godt alle steder mellem matroserne og rederiernes 
aspiranter eller styrmandslærlinge. 
 
Man mente, at vi optog nogle af forbundets stillinger om bord, men vi var 
besætningsmedlemmer ud over, hvad der stod i skibenes bemandingsfastsættelser fastsat 
af søfartsmyndighederne. 
 
Sagen aftog i aktualitet, men helt stille blev der aldrig om den, mens jeg selv var 
aspirant. Jeg har aldrig selv følt nogen gener i forholdet til skibenes besætninger heller 
ikke blandt matroserne. 
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Om forholdet til matroserne blev der sagt til mig i skibsinspektionen, ”Husk på”, blev 
der sagt,” du må ikke blande dig for meget med matroserne, du må betragter dig som en 
af rederiets vordende officerer”. 

Rejsen mod Kielerkanalen. 
 
Næste dag kl. 5:50 skulle jeg rejse. Dermed var mit ferieophold på sømandshjemmet 
slut, og jeg fik rejseordrer og billetter til at rejse til Brunsbüttelk og ved Kielerkanalen. 
 
Aftenen før jeg rejste til København havde Aase og jeg siddet ude på Viggo´s trappe i 
regnfuldt vejr. Vi havde talt den halve nat, og undervejs havde vi endda givet hinanden 
et kindkys. 
 
Da toget passerede Gelsted ved 9:30 tiden stod Aase og mor på perronen, men ikke 
sammen. Vi vinkede til hinanden. Toget kørte meget hurtigt, men jeg genkendte lige et 
glimt af Aases mørkerøde jakke. 
 
Jeg traf min nye makker i Fredericia, som det var planlagt. Han hed Svend Møller og var 
fra Silkeborg. En høj kraftig ung mand på min egen alder med et meget stort og meget 
lyst hår. Vi fandt fra første færd fint ud af det med hinanden, og blev fra starten rigtig 
gode arbejdskammerater. 
 
I Neumönster sluttede to maskinassistenter sig til selskabet. Vi fire var sammen i over et 
år om bord på Jakob Mærsk. Vi blev meget fine venner, og vi var ofte sammen i vores 
fritid både om bord, og når vi gik i land. 
 
Rejsen sluttede i Brunsbüttelk og kl.19:30. Vi blev indlogeret på et fint hotel, fordi 
Jakob Mærsk endnu ikke var kommet i havn. 
 
Næste formiddag gik vi sammen lange ture i den dejlige natur ved Kielerkanalen. Vi gik 
ned og så på skibstrafikken ved sluserne, alt imens vi var meget spændte på at se vores 
kommende hjem for de næste mange måneder. Spændingen blev udløst ud på 
eftermiddagen, hvor rederiets agent hentede os i taxi for at køre os ned til skibet. 
 
Der lå den så. Et af Danmarks på det tidspunkt virkeligt store skibe på næsten 19.000 
tons. Alene sammensætningen af det lyseblå skrog med den højrøde bund og de 
cremefarvede overbygninger var noget forskelligt fra de sorte og gule farver, jeg kendte 
fra Torjan. 
 
Øverst var der skorstenen med den hvide syvtakkede stjerne. Det fortælles, at rederiets 
stifter Hr. A.P. Møller skulle have sagt, at de syv takker symboliserede, at ugen havde 
syv arbejdsdage. 
 
At skibet præsenterede sig så flot skyldtes ikke mindst, at når sådant skib endeligt kom i 
europæisk havn, så sørgede besætningen for, at alt blev gjort rent og malet, for man 
kunne være helt sikre på, at der under opholdet ville komme inspektion hjemme fra 
rederiet, og det giver altid et godt indtryk af skibets ledelse, at vedligeholdelsen er helt i 
top. 
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m/t Jakob Mærsk 
Påmønstret den 27.08.1957   Afmønstret den 10.01.1959 
I Ostermoore, Tyskland.   I New Haven, U.S.A. 

 

 
 
Billedet: m/t Jakob Mærsk 

Mit første indtryk. 

 
Jeg glemmer aldrig det syn, der mødte mig, da jeg sammen med de andre nyankomne 
stod der på det meget store røde tankdæk med min køjesæk. Jeg stod vel nærmest der og 
måbede over, hvor stort og hvor flot det hele var. 
 
m/t Jakob Mærsk var på 18.800tons, var bygget i Belgien i 1954og dermed altså bare 
godt et par år gammelt. 
 
Snart kom der et besætningsmedlem og viste os vej til vores kammer. Det var 
beliggende i midtskibshuset på styrmandsgangen. Kammeret var stort set indrettet, som 
jeg tidligere har beskrevet fra s/s Tessa Dan blot væsentligt større. 
 
En meget stor forskel fra kammeret om bord på Torjan ud over størrelsen og inventaret 
var, at der her på kammeret var lyst, rent og tørt. 
 
Dengang på Tessa Dan fortalte jeg om de materialer, der var blevet anvendt i 
maskinchefens kammer, som jeg syntes var så flot. Nu kunne jeg sammen med min 
makker flytte ind i et kammer, der på samme måde var bygget op i ædle træsorter som 
teaktræ og mahogni. 
 
Da vi kom ud at sejle opdagede vi, at der var fuldstændig stille for maskinstøj og 
rystelser, fordi kammeret lå i midtskibsbygningen langt fra maskinrummet. 
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Billedet: 

 Trods alle de fine ting, vi havde på vores kammer, så var der ikke airconditioning i skibet, så når 
det blev meget varmt, så lånte vi et par drømmesenge og sov på dem her i brovingen, hvor 
fartvinden fik os til at føle en smule kølighed. 

 

Allerede samme aften skulle jeg på vagt sammen med en af styrmændene. Den 
vagthavende matros fik besked om at tage mig med op i styrehuset, så jeg kunne se, 
hvordan man tændte alle dækslysene. 
 
I styrehuset skinnede messingen på kompashuset og maskintelegrafen. Gulvet var 
nylakeret, som det meste andet om bord, så man turde næsten ikke træde på det. Da vi så 
tændte for dækslysene, så blev det hele blot endnu flottere set heroppefra. Jo, jeg havde 
sandelig fået en ny og meget spændende arbejdsplads. 
 
Det tog tre dage at losse skibet, fordi olien var blevet afkølet og dermed stiv og noget 
umedgørlig at arbejde med. Allerede de første dage begyndte jeg at lære om 
tanksystemets opbygning og om vigtigheden af under losningen at skifte mellem tankene 
på de rigtige tidspunkter. 
 
Efter at være blevet losset skulle vi til Palermo på Sicilien, hvor vi skulle i dok. På turen 
derned skulle tankene renses, og det var vigtigt, at de blev gjort fuldstændigt gasfrie, da 
der jo foregår meget arbejde på et værft, hvor man skærer i jern. 
 
Tankrensningen var fysisk hårdt arbejde, og vi havde kun en uge til at udføre det. Vi 
arbejdede meget i den uge, og det bevirkede, at vi af 1. styrmanden fik bevilget et par 
fridage, mens vi var på Sicilien. 
 
Vi er blevet så godt modtaget om bord af alle andre besætningsmedlemmer også af 
matroserne. Jeg havde det indtryk, at det mest var bolværksmatroserne derhjemme, der 
var meget imod ordningen med aspiranter. 
 
Hovmesteren var meget flink ved os, og han stillede ofte en skål med frugt ind til os på 
kammeret. Om aftenen serverede han eller salondrengen kaffe med kager til. Vores 
kammer lå ganske tæt på stirridset, der blev brugt til klargøring af maden ind til salonen. 
Det var nemmere for salondrengen at bære nogle særlige udvalgte ting ind til os end at 
slæbe det hele tilbage til kabyssen, som lå helt agterude i skibet. 
 
 



120 
 

 

Min arbejdsdag. 

 
Vi blev purret ud kl. 06.55 og skulle tørne til kl. 07.00 hos 1.styrmanden, der var vores 
daglige arbejdsleder. 
 

· Fra kl. 08.00 til kl.08.30 holdt vi frokost. 
· Fra kl. 10.00 til kl.10.20 holdt vi ti kaffepause. 
· Fra kl. 12.00 til kl.12.30 holdt vi middagspause. 
· Fra kl. 15.00 til kl.15.30 holdt vi kaffepause. 
· Der var udskejning kl. 17.00. 
· Lørdag middag til mandag morgen havde vi helt fri. 

Molly vores skibshund. 

 
Mens vi lå på værft i Palermo fik vi en dejlig lille hundehvalp om bord. Det var en lille 
schæfertæve. Jeg ved ikke hvem, der anskaffede den, men den blev meget hurtigt hele 
skibets kæledække. Den var lidt mager, da dem kom om bord, men det fik kokken og 
hans personale hurtigt klaret, og snart var den så rund, at vi dårligt kunne se, om den 
rullede hen ad dækket eller om den løb. 
 
Den vidste bestemt, hvor godbidderne kom fra nemlig fra kabyssen, men den lærte helt 
fra lille af, at den aldrig måtte komme derind. Den stod blot i døråbningen og peb og 
ventede på, at der skulle falde en godbid af. 
 
Om morgenen, når hele besætningen fik spejlæg, så stod den der og ventede på, at det 
passede kokken at servere for hende. Når tiden kom og kokken endelig gav hende det 
æg, som hun længe havde ventet på, det var med skal og det hele på, så løb hun ud på 
agterdækket med ægget, smed det op i luften, hvorved det naturligvis gik i stykker, når 
det ramte dækket. Så var morgenmaden serveret og Molly kunne let slikke indholdet op. 

Mollys fald fra højderne. 

 
Mens Molly endnu var helt lille og ikke rigtigt havde vænnet sig til skibets bevægelser, i 
høj sø, skete der noget rigtigt ulykkeligt. 
 
Molly kom hos alle om bord både i agterbygningen og i midtskibsbygningen. 
 
Disse to bygninger var forbundet med en løbebro, der vel befandt sig omtrent tre meter 
over tankdækket. Da Molly i høj fart kom benende hen over løbebroen samtidig med, at 
skibet tog sig en ordentlig overhaling og lagde sig langt ned på siden, så løb Molly, der 
jo ikke havde et gelænder at holde sig til, som vi andre havde, ja den løb lige ud i den 
tomme luft og faldt helt ned på tankdækket. 
 
Den hylede jo noget over faldet, og der var også sket noget med det ene bagben. Molly 
måtte under behandling, og hvem om bord ved mere om knogler og ben end chefkokken. 
 
Ganske rigtigt han vidste lige nøjagtigt, hvor der skulle skubbes, og hvor der skulle 
trækkes, og pludselig var Mollys bagben faldet på plads, og det var lige så godt som et 
helt nyt ben, det viste Molly meget tydeligt ved at slikke kokken på de hænder, der 
havde gjort en ende på hendes kvaler. 
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Det ugentlige bad. 

 
En af matroserne tog sig særligt meget af Molly. Hver lørdag sørgede han for, at Molly 
fik sit ugentlige bad. Efter badet blev hun stænket med billig parfume, så den stank 
værre end en hel horekasse. Det syntes ikke at genere den, og vi syntes, at den så meget 
vigtig ud lige efter den var blevet parfumeret. 
 

 
 
Billedet: Vores dejlige skibshund Molly 

 
Molly kunne en specialitet, som matronerne havde lært hende. Hun kunne drikke øl af en 
flaske, og det så ud som om hun kunne lide det. 

Udpurring. 

 
Hver morgen, når vagtmanden kom for at purre ud, så var Molly med, og den skulle lige 
en tur op i køjen til hver af os for at hilse på. Når det var overstået, så var hun klar til at 
gå videre til det næste kammer. 
 
På persergolfen var der meget varmt op til 47 grader, så når Molly bare peb lidt, så 
troede folk, at hun var ved at dø af varme i sin tykke pels. Derfor var der straks en mand 
klar til at hente vand til at drikke og en anden hentede vand til at hælde over hende. Jo, 
Molly blev skam forkælet af alle om bord. 

En lille tår. 

 
Den var en dag smuttet med ind på 1. styrmandens kammer, og her var den kommet af 
med en lille tår vand på hans fine gulvtæppe. Det gjorde ikke noget sagde han, for det 
kunne jo blot tørres op igen. 
 
Skipperen trøstede sig med, at Molly endnu ikke havde lært at klare lejderen op til hans 
suite på dækket oven over. 
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Molly´s sidste landlov. 

 
Under ophold på værft i Palermo i maj 1958 var Molly med på en tur i land. Hun blev 
uvenner med en italiener og nappede lidt i ham. Det skulle hun ikke have gjort, for 
politiet insisterede på, at hun skulle med en tur på politistationen tiltalt for gadeuorden. 
 
Hun blev idømt en form for karantæne, og måtte ikke komme med tilbage til skibet. For 
at hun ikke skulle lide for megen nød, så gik der hver dag en mindre delegation i land for 
at besøge Molly medbringende mindst én af hendes livretter. 
 
Den idømte karantæne var imidlertid så lang, at vi måtte sejle fra Palermo uden vores 
elskede skibshund, det var bare så sørgeligt. 

Dæksbesætningen. 

Kaptajnen. 

 
Kaptajnen, skibets chef, var i vore øjne en lidt ældre herre på vel omkring de 60 år. Han 
var som mange ikke helt unge mænd lidt rund i det uden dog at være fed eller tyk Han 
var almindelig af højde. Generelt så vi ikke meget til ham. Han virkede venlig men 
bestemt. Ud over vores møde med ham, når vi skulle tage den daglige middagssolhøjde, 
så vi ikke meget til ham. 
 
En gang om ugen foretog han sammen med 1. styrmanden og hovmesteren en inspektion 
af hele skibet og måske særligt i mandskabsafdelingerne som messer og kamre. 
 
Kaptajnen havde ikke faste vagter på broen, men han førte tilsyn med de øvrige 
navigatørers arbejde på broen. Under særlige trafikale eller vejrmæssige forhold var han 
til gengæld på broen i lange perioder ad gangen. 
 
Da jeg havde været om bord i et lille års tid skulle jeg under et ophold i Campana i land 
for at blive klippet. På vej mod frisøren gled en bil op på siden af mig og stoppede. Det 
var skipperen, der også skulle klippes og han tilbød, at jeg kunne køre sammen med 
ham. Vi havde en fin sludder hos frisøren, så mit indtryk af ham blev bare bedre og 
bedre som tiden gik. 

1. styrmand. 

 
1. styrmanden var skibets næstkommanderende. Han var omkring de 50 år, altså en lidt 
ældre 1. styrmand, der vel skulle ud som kaptajn på sin næste udmønstring. Af statur 
lignede han kaptajnen meget, men han var en helt anderledes jovial person.  
 
Han havde sine faste vagter på broen, som de to andre styrmænd. Hans vagter gik fra 
kl. 16:00 til kl. 20:00 og igen fra kl.04:00 til kl.08:00. 
 
Ud over sine vagter på broen var han dæksbesætningens daglige arbejdsleder, og det var 
fra ham bådsmanden fik besked på, hvilke arbejder dagmændene, de matroser, der ikke 
indgik i søvagten sammen med styrmændene, skulle lave. 1.styrmanden og bådsmanden 
begyndte alle arbejdsdage med at mødes og aftale dagens arbejdsprogram. 
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Vi to aspiranter eller styrmandslærlinge tilhørte også dæksbesætningen, men var ikke 
underlagt bådsmanden. Vores direkte daglige chef var 1.styrmanden. Det var også ham, 
der var ansvarlig for vores oplæring og uddannelse. 
 
I juli måned skulle vores 1. styrmand hjem på ferie. Han havde været flink ved os, og vi 
havde været glade for at arbejde for ham. Inden han rejste kom han over til os for at sige 
farvel og for at give os sine gamle ugeblade og en del kursusmateriale i matematik og 
regnskabsføring. Dejligt med alt det for os ”nye” læsestof. 

En ny 1.styrmand. 

 
Vi fik dermed en ny daglig arbejdsleder. Han var en helt anden type end den forrige. 
Han var meget ung kun 27 år gammel. Han havde selv været styrmandsaspirant og 
bekræftede det indtryk, vi havde om, at det her i rederiet kunne betale sig at være flittig 
og dygtig til sit arbejde. Han tog alting koldt og roligt og havde slet ikke den forriges 
temperament. Han fortalte vittigheder så skipperen ind imellem var ved at gå ud af sit 
gode skind af grin. 

2.styrmand. 

 
2.styrmanden var først i trediverne og følte vidst, at han for længst burde have været 
udnævnt til 1. styrmand, så han virkede ofte lidt bøs over for os. Det var imidlertid mest 
ham, der stod for den lidt mere teoretiske del af vores uddannelse. 
 
2. Styrmandens vagter på broen gik fra kl. 12:00 til kl.16:00 og fra kl.00:00 til kl. 04:00. 

3.styrmand. 

 
3. styrmanden var nyuddannet og midt i tyverne. Han var en høj slank næsten tynd mand 
med et meget tyndt og luvslidt fuldskæg. Ham følte vi os noget nærmere knyttet til end 
til 2. styrmanden. Han lod os forstå, at han betragtede os som sine kommende kollegaer, 
og det satte vi naturligvis stor pris på. Det gav en lidt anden omgangstone med ham end 
med 2. styrmanden. 

Telegrafisten. 

 
Telegrafisten havde sine faste vagter nogle om natten og andre om dagen. Når vi kom i 
havn, så var det ham, der fik al skibets post op på radiostationen. Det var altid meget 
spændende, om der var breve hjemmefra. 
 
Det skete undertiden, at vores bestemmelseshavn blev ændret undervejs, og så var det 
ikke sikkert, at vores post var nået at blive omdirigeret. Når det skete, så var vi alle noget 
lange i hovederne, når vi fik besked om, at der ikke var kommet post efter måske en 
måned til søs. 
 
Til gengæld samledes posten så til næste havn, og man kunne måske hente en hel stak 
breve i den næste havn. Stor jubel og glæde. 
 
Det var også telegrafisten, der udbetalte de penge, som man inden for en vis tidsfrist 
havde bestilt til at bruge under havneopholdet. Vi brugte altid den lokale valuta i den 
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havn vi lå i. Det var altid lidt spændende at se, hvordan pengene så ud, når vi kom til et 
land, man ikke havde været i før. 
Hver dag til middag kom dagens avis ud i alle messer. Det var en maskinskrevet side, 
som telegrafisten havde modtaget hjemmefra, og som indeholdt de seneste nyheder, så 
man på den måde var ganske godt orienteret om, hvad der foregik hjemme i Danmark. 

Søgave. 

 
Gennem Lyngby Radio kunne man sende gaver hjem til Danmark ved kontakt til sø-
postordrefirmaet  Søgave. 
 
Ude i skibene havde telegrafisten firmaets righoldige katalog, der omfattede, blomster, 
chokoladevarer, porcelæn, smykker, ure og meget mere. 
 
Jeg benyttede mig første gang af denne tjeneste i påsken 1958, hvor jeg sendte Aase et 
meget fint og meget rost påskeæg. Aase var glad og familien var imponeret. 
 

 
 
Billedet: 
 

Gavebrevet fra Søgave som jeg sendte til Aase på hendes 23 års fødselsdag. Gaven, der fulgte med 
var en flaske Channell Nr. 5. Dengang sagde man, at det var det eneste Marilyn Monroe havde på 
om natten. 

Radiobrev. 

 
Når man havde behov for at sende en hurtigere hilsen end et almindeligt brev, så kunne 
man få radiotelegrafisten til at sende et ”Radiobrev” over Lyngby radio. 



125 
 

 

 
Radiobrevet blev på samme måde som et telegram takseret efter antal ord, men med en 
væsentlig lavere takst 
 

 
 
Billedet: Radiobrev sendt til Aase i anledning af julen 1958 

Telegrammer. 

 
Jeg har ikke selv sendt telegrammer hjem. Måske fordi jeg syntes, at det var for dyrt og 
at det kunne virke lidt alarmerende, når der blev afleveret et telegram. 
 
Derimod har jeg med glæde modtaget telegrammer i anledning af fødselsdage og 
hilsener i forbindelse jul, påske og pinse. Jeg fik telegrammer både fra far, mor, Birgit 
og Aase. 

Styrmandsaspirant. 

 
Meningen med ordningen vedrørende aspiranter eller styrmandselever var som navnet 
siger, at vi forud for optagelse på navigationsskolen skulle sættes ind i styrmændenes 
daglige arbejde. Om bord i Jakob Mærsk blev vi meget hurtigt sat i gang med denne 
indlæring. 
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Navigation. 

 
Vi begyndte meget hurtigt at modtage undervisning i navigation. Det var skibets 2.- og 
3. styrmand, der underviste os. Vi tog et utal af solhøjder, inden vi blev helt fortrolige 
med brugen af sekstanten. Da vi havde fået lidt bedre styr på det, deltog vi i at tage 
middagshøjden hver dag. 
 
Vi stod der fire mand og målte. Det var skipperen, 3. styrmanden og vi to aspiranter. Vi 
skulle måle, hvornår solen nåede sit højeste punkt. Vi skulle jo helst nå samme resultat 
som skipperen, der var den mest erfarne. 
 

 
 
Billedet: 
 
 En sekstantsom den så ud om bord på Jakob Mærsk. De mange runde skiver øverst er 
 farvede glas til beskyttelse mod blænding. 

 
Ved hjælp af denne måling kunne vi bestemme skibets middagsbredde. Det var den 
eneste måde i løbet af døgnet, hvorpå man kunne bestemme skibets brede. Derfor var 
netop den så vigtig. Denne bredde blev brugt ved alle senere positionsberegner udført 
ved hjælp af målinger af himmellegemer, indtil vi den efterfølgende dag måske fik en ny 
breddeobservation, hvis vi kunne se solen, ellers måtte vi fortsætte med at bruge den fra 
dagen før, indtil vi igen fik solen at se. 
 
Vi blev også indført i brugen af et par andre navigationssystemer nemlig radiopejleren 
og radaren. Vi målte og udsatte pejlinger taget ved hjælp af radiopejleren. 
 
Radaren var man meget øm over, og den måtte kun startes under overværelse af 
skipperen selv. Vi fik dog lov til at kigge med, så vi fik et indtryk af, hvordan et 
radarbillede så ud. 
 
Skibets hovedkompas var jo fortsat et gammeldags spritkompas. At regne sig frem til en 
retvisende kurs på sådan et kompas var næsten en videnskab. Vi skulle rette for 
misvisning, den stod i søkortet for deviation, den havde vi en tabel over og for 
strømsætning, som vi måtte vi gætte os lidt til, før vi nåede frem til den rigtige kurs hen 
over havbunden. 
 
Der fandtes dog en anden løsning på det problem med at finde kursen. 
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Om bord havde vi nemlig et gyrokompas. Det stod ikke i styrehuset, men havde sit eget 
rum. Gyrokompasset var fysisk meget stort, og det hvinede meget højt, fordi det i 
princippet bestod af en meget stor og meget tung rotor, der løb rundt med mange tusinde 
omdrejninger i minuttet. 
 
Kompasset kørte altid, men i forbindelse med service eller reparation kunne det komme 
på tale at standse det, og så tog det op mod fire timer, inden det igen var oppe på fulde 
omdrejninger. 
 
Gyrokompasset erstattede ikke det gamle magnetkompas, som stadig var skibets 
hovedkompas, det krævede myndighederne. Men det var meget mere nøjagtigt end det 
gamle kompas, her var der hverken misvisning eller deviation. Kursen var rigtig inden 
for en grad eller to. 
 
I styrehuset var anbragt et par repeaterkompasser. Et foran rorgængeren sammen med 
magnetkompasset og et til styrmanden, så han kunne følge kursen. Kursen fra gyroen 
blev også sendt videre til radaren, så man kunne foretage endog meget nøjagtige 
pejlinger herfra. 

Morsesignalering. 

 
Som et led i vores undervisning skulle vi også lære morsealfabetet. Da det var på plads 
efter nogen tids forløb begyndte vi at morse til hinanden på kort afstand, så vi også 
kunne tale sammen imens. 
 
Det er ikke kun et spørgsmål om det rigtige antal prikker og streger, nej det er vigtigt at 
de sendes på en rytmisk næsten musikalsk måde ellers kan modtageren ikke skelne de 
forskellige bogstaver fra hinanden. 
 
Næste trin var, at 3.styrmanden kaldte på os efter det var blevet mørkt om aftenen. Han 
skrev ned, hvad vi skulle sende til hinanden. Den ene af os fik udlevet en Aldis lampe, 
der specielt er beregnet til at morse med. 
 
Herefter fik ham med lampen besked om at gå op på toppen af styrehuset også kaldet 
Monkey Island og den anden skulle tage plads på toppen af agterbygningen. Vi skiftedes 
til at sende og at modtage. 
 
Når meldingen var afsluttet, var det spændende at komme tilbage til styrmanden for at 
kontrollere, om det der var blevet modtaget nu også var det samme, som styrmanden 
havde skrevet på sin seddel. Styrmanden gav os point og han lovede, at den der havde 
fået flest point til jul ville få en julegave.  
 
Efterhånden som vi blev mere rutinerede lignede teksterne mere og mere hinanden. I 
starten kunne man godt fristes til at gætte lidt undervejs. 
 
For at undgå det gik vi over til at signalere på engelsk. Efterhånden som dette heller ikke 
gav særlige vanskeligheder, så kom sidste fase af denne del af uddannelsen.  
 
Bedst som vi sad på vores kammer om aftenen, så blev der ringet fra broen, at der var et 
skib i sigte, og vi skulle komme på broen for at morse med ham. Det var meget svært i 
begyndelsen. Den ene af os morsede og den anden skrev ned, hvad vi modtog fra det 
andet skib. 
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Vi kaldte ham op, og hvis han svarede, så spurgte vi ham typisk om, hvem han var dvs. 
hvad han hed, hvor han kom fra og, hvor han skulle hen. Vi sendte de tilsvarende 
oplysninger om os selv. 
 
Senere indgik faget i navigationsskolens pensum, og det faldt mig ganske let med 
baggrund i den ret store rutine, jeg havde tilegnet mig om bord på Jakob Mærsk. 

Søvejsregler. 

 
Som en del af vores teoretiske uddannelse skulle vi også lære søvejsreglerne, søfartens 
færdselsregler. Vi snusede lidt til det på sømandsskolen, men nu blev det alvor for vi 
skulle kunne samtlige regler udenad. Det ville senere blive et krav, når vi kom på 
navigationsskole. 
 
Det var igen 2. styrmanden der blev vores lærer. Vi troppede troligt op til ham hver 
eftermiddag og lirede lektien af så godt vi nu kunne. Jeg havde nok lidt lettere ved at 
lære disse regler end Svend havde. Til gengæld var han bedre til at forstå opbygningen 
af det indviklede rørsystem, som pumpemanden terpede med os. 
 
Det var en rigtig god forberedelse til faget på navigationsskolen. Reglerne skulle jo ikke 
alene læres udenad, de skulle også fortolkes og anvendelsen i praksis de skulle forstås. 

Lasteplanlægning. 

 
Efter at have været om bord i lidt over et halvt år og således kendte skibet og dets 
tanksystem rigtig godt skulle jeg hjælpe 1. styrmanden med at foretage beregninger 
omkring lasten om bord. 
 
Når vi skulle op til den lille by Campana, der lå et stykke oppe ad La Plata floden ved 
Buenos Aires, så måtte vi losse 6.500 tons af vores last over i lægtere for at mindske 
vores dybgang så meget, at vi kunne gå derop uden at berøre grunden. 
 
Før vi begyndte skulle amningen for og agter aflæses. Når et skib ligger ved en kaj, så er 
det en smal sag at gå ind på kajen og aflæse amningen for og agter. At aflæse amningen 
vil sige, at man aflæser, hvordan vandoverfladen står i forhold til de hvide tal, som er 
malet helt forude på stævnen og helt agterude ved roret. Grænsen mellem det våde og 
den tørre del af tallet er amningen. 
 
Når skibet som her lå ude på strømmen så foregik ved, at man smed en jakobslejder, dvs. 
en rebstige, som man kender fra cirkus, hvor artisterne klatrer op til deres redskaber 
oppe under kuplen ad sådan en lejder. Sådan en stige smed vi ud over skibssiden, og så 
entrede man næsten helt ned til vandoverfladen for at aflæse amningen for og derefter 
hen i den anden ende af skibet for at aflæse amningen agter. 
 
Med amningen for og agter, før vi begyndte at losse og igen amningen for og agter efter 
vi var færdige, så kunne vi beregne, hvor stor en vægt, der var taget ud af skibet. Det 
skulle jo også ses efter, at vi havde taget lasten ud, så skibet lå nogenlunde lige dybt for 
og agter. 
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Vi skulle have de 6.500 tons over i tre lægtere. For hver gang en fuld lægter var afgået, 
skulle vi tage nye pejlinger af de tanke, vi havde taget fra og foretage beregninger over, 
hvor meget olie, han var sejlet med. 
 
Det var dengang et stort regnearbejde, og jeg husker endnu, at vi havde en 
regnemaskine, der vel var ca. 25 cm i længden, den var meget tung og var forsynet med 
et lille håndsving på dens højre side. Så indstillede man nogle tal og drejede på 
håndsvinget frem og tilbage efter et mønster, som jeg ikke længere kan huske, og vupti 
så havde man resultatet. 
 
Jeg husker, at det var et stort arbejde og man måtte foretage mange, mange udregninger, 
men jeg syntes også, at det var interessant at være med til at beregne vores dybgang og 
senere at konstatere, at vores beregninger var rigtige. 

Lønningsregnskab. 

 
På tilsvarende måde kom 1. styrmanden oftere og oftere og hentede mig, når jeg ellers 
var i gang med andre ting som at male og hentede mig, når jeg f. eks skulle hjælpe til 
med at klargøre besætningens afregningsbøger op til den første i måneden. 
 
Jeg var på ingen måde ked af at blive afbrudt i et kedeligt malerarbejde for at komme op 
til ham for at hjælpe til med at løse langt mere spændende opgaver. 
 
Sommeren 1958 har vi haft en inspektør fra rederiet om bord. Han orienterede os om, at 
man var ved at udarbejde et undervisningsprogram for styrmandsaspiranter. Når 
programmet var fuldt udbygget, skulle det kunne spare os for et halvt år på 
navigationsskolen. Spænende. 
 
Han mente i øvrigt nok, at vi snart skulle ud og sejle med nogle papkasser dvs. forflyttes 
til last- eller linjeskibe. 

Årlig optælling af stores. 

 
I forbindelse med nytåret 1959 skulle jeg renskrive vores kladder, der var lavet over 
vores beholdninger over inventar og forskellige former for stores, så som maling, 
værktøj tovværk og meget andet. 
 
Det havde været et meget stort arbejde at samle alle de relevante oplysninger sammen 
rundt omkring på skibet. Nu kunne jeg sidde og hygge jeg mig med at lave de endelige 
opgørelser. Arbejdet skulle udføres pertentligt og uden fejl, da det skulle sendes hjem til 
rederiet. 
 
Vejret var dårligt i længere tid, og det var rart at kunne sidde med de mange og lange 
lister her lunt inden døre, mens skibet tog masser af vand over og ellers teede sig som en 
gyngehest. 

Hyre. 

Jeg blev påmønstret som styrmandslærling/dæksdreng. En af fordelene ved at være 
styrmandslærling var, at man ikke behøvede at mønstre af, gå iland og søge ny hyre i et 
andet skib for at kunne mønstre om fra den ene grad til den næste. 
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Vi var altid overtallig besætning og aftalen var, at man mønstrede om på dato, når man 
havde optjent tid til at kunne gå fra at være dæksdreng til at blive mønstret som 
ungmand. Kravet var, at man skulle sejle et år som henholdsvis dæksdreng, ungmand, 
letmatros og matros. 
 
Man undgik på den måde spildtid og kunne dermed hurtigere optjene de fire års sejltid, 
som var kravet for at kunne komme på navigationsskole. 
 
Rederiet krævede, at man sparede op til sit ophold på navigationsskolen og trak efter 
aftale direkte fra afregningsbogen hver måned og satte pengene ind på vores konto i 
rederiet. 

Dæksdreng. 

Samlet hyre pr. md.  300.- kr. 
Opsparing til rederiet  250.- kr. 

Ungmand. 

Samlet hyre pr. md.    350.-kr 
Opsparing til rederiet    300.-kr 

Letmatros. 

Samlet hyre pr. md.    825.-kr 
Opsparing til rederiet    500.-kr 

Matros. 

Samlet hyre pr. md.  1000.-kr 
Opsparing til rederiet    600.-kr 

Generelt om mine pengesager. 

 
Jeg skriver undertiden hjem om mine pengesager og beretter, at jeg sparer en hel del 
penge op med henblik på at kunne læse senere. Jeg nævner flere gange at jeg sender 
penge hjem til at betale min skat, som stadig bliver krævet af Gelsted kommunen. 
 
Da så Rodekontoret i København også vil have penge henvender jeg mig til skipperen, 
der råder mig til at skrive og forklare om sagen. Det gjorde jeg så, og det hjalp, og jeg 
hørte ikke mere derfra. 
 
I september 1958 havde jeg sparet 3.250- kr. op på kontoen i rederiet. 
 
Det var længe før kildeskatten var blevet opfundet, så far og mor sørgede for, at mine 
skattemæssige forhold blev ordnet. Jeg tror, at min fætter Leif, som var HD uddannet 
hjalp med at udfylde vores selvangivelser, som man skulle fremsende først i det nye år. 

Min årsløn 1958. 

 
I 1958 havde jeg tjent følgende: 
 
 Hyre:  7.242,68 kr. 
 Kostpenge  1.368,75 kr. 
 Amerikatillæg 130,00 kr. 
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 Feriepenge  520,00 kr. 
 
Samlet hyre  9.261,93 kr. 

Kokkemessen. 

 
Vi hørte ikke rigtigt til i nogen af messerne, men fik besked på, at vi skulle spise i 
kokkemessen, som lå i agterskibet lige over for kabyssen. I messen spiste chefkokken, 
ungkokken, som også var bager, koksmaten, et par messedrenge, salondrengen og vi to 
styrmandselever. 
 
Hovmesteren, som var officer, spiste der aldrig. Han boede som os i 
midtskibsbygningen. Han kom ikke i officersmessen og levede vel af de ting, der også 
blev serveret i salonen, hvor skipperen, 1. styrmanden og maskinchefen spiste. 
 
Når vi sejlede i meget varme områder, skulle vi hver dag spise salttabletter, fordi vi 
svedte meget, og på den måde mistede vi en hel del salt. Det var ikke noget at regne for 
noget, men kokken gjorde det hver dag til et stort komisk nummer, når han skulle sluge 
sin pille, han harkede og spyttede i lang tid for at få den ned.. 
 
Vi skulle også drikke Limejuice hver dag. På den måde fik vi de C- vitaminer, vi havde 
brug for og kom ikke til at lide af beri beri, som søfolkene gjorde i sejlskibenes tid. 
 
Da jeg kom om bord var jeg vandt til at spise margarine på alt mit brød, men her var der 
altid kun smør på bordet. Jeg kunne ikke lide det og skrabede min mad for at dulme 
smagen. Det var hårdt, men jeg vænnede mig dog til det. I dag spiser jeg kun smør på 
min mad og undgår i videst muligt omfang alle de nye former for smørelse på brødet. 
 
Jeg lærte også at drikke min kaffe uden at komme sukker og fløde i den. Det var aldrig 
på bordet, og jeg måtte selv hente det hver gang, jeg skulle bruge det. Dovenskaben 
sejrede til sidst. 

Den totale besætning. 

 
Dækket  Maskinen  Restaurationen 
 
1 Kaptajn  1 1. maskinmester 1 Hovmester 
1 1. styrmand  1 2. maskinmester 1 chefkok 
1 2. styrmand  1 3. maskinmester 1 ungkok 
1 3. styrmand  1.4. maskinmester 1 koksmat 
1 telegrafist  6 maskinassistenter 4 messedrenge 
9 matroser  1 elektriker 
1 dæksdreng  3 smørere 
2 ungmænd  2 donkeymænd 
1 bådsmand   
1 pumpemand   
1 tømmermand   
2 styrmandsaspiranter 
 
I alt: 22 mand på dækket I alt 16mand i maskinen I alt 8 mand i restaurationen 
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En samlet besætning på i alt 46 mand på et tankskib på ca. 19.000 tons. 
 
Om bord på Jakob Mærsk var besætningen godt nok en del større end om bord på Tessa 
Dan. Dermed var der også lige så mange messer i alt 6, som der havde været der om 
bord. 
 
 

Styrehuset. 

 
Det var her den vagthavende styrmand, rorgængeren og udkiggen befandt sig, når vi var 
i søen. 
 
Her stod skibets hovedkompas, og ved siden af det stod et sladrekompas fra 
gyrokompasset i praksis var det dette sidste, som rorgængeren brugte, fordi det var 
lettere at aflæse end hovedkompasset. 
 
Nederst til højre i nedenstående billede ses maskintelegrafen. Som navnet siger, var det 
ved hjælp af den, man beordrede omdrejningshastighed og retning på skruen. Her står 
maskintelegrafen på fuld kraft frem. 
 

 
 
Billedet: Min kollega Svend er til rors og 3. styrmand Bent har brovagten 

Rorgængeren. 

 
Ud for rorgængerens plads var roret selvfølgelig anbragt. Det var et helt traditionelt ror 
som man kender det med knager hele vejen rundt.. Det sad på et hydraulisk drevet 
styreapparat. Der var indrettet, så det automatisk gik tilbage på midterpositionen, når 
man slap det efter at have foretaget en rorbevægerlse til den ene eller anden side. 
 
Signalerne fra rorgængerens bevægelser blev sendt videre til den meget store 
dampdrevne styremaskine, der var placeret helt agterude på skibet. 
 
Sådan et system kunne vi godt have brugt i Torjan, hvor det var rorgængerens 
armkræfter, der var afgørende. 
 
Til at sikre, at rorgængeren hele tiden vidste hvilken kurs, der skulle styres, sad der lige 
ud for hans plads og lige under vinduerne en teaktræskasse med tre rum i. I hvert af 
rummene var der en teaktræsklods med ti sider, hvorpå tallene fra o til 9 var malet. 
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Styrmanden kunne nu indstille den ønskede kurs på klodserne, så rorgængeren aldrig 
kom i tvivl om, hvilken kurs han skulle styre. 
 
Skibet havde en selvstyrer og den blev også brugt meget, men ind imellem skulle der 
styres manuelt, så rutinen med at styre et stort skib aldrig blev glemt. Det var utroligt 
vigtigt under sejlads tæt på land og under havnemanøvrer at have en dygtig rorgænger. 
 
Vi skulle også lære at styre skibet. Det skete ofte, at vi gik en tur på broen en søndag 
eftermiddag for at tale med den vagthavende styrmand og rorgængeren. Under disse 
besøg skete det, at vi fik lov til at styre. 
 
Når man står ved roret på rorgængerens plads, så ser man frem over stævnen, fornemmer 
bølgernes slag ind mod skibet. Man fornemmer også skibets bevægelser i søen. Dermed 
opstår en fornemmelse af rytme, som man omsætter til rorbevægelser. 
 
Hele denne medleven er nødvendig for at blive en god rorgænger og ikke udføre flere 
bevægelser med roret end højst nødvendigt. 
 
At falde naturligt ind i denne rytme faldt mig ganske let, og jeg nød at stå der og styre 
skibet. 

Nødstyring. 

 
I en periode opstod der problemer med styreapparatet i styrehuset og styremaskinen helt 
agterude, hvor en dampledning var blevet utæt. Det var derfor nødvendigt at koble 
systemet helt fra, mens man ledte efter fejlen og fik den rettet. 
 

 
 
Billedet: Her ses Steff ved det store hånddrevne ror med plads til op til fire mand ad gangen. 
 

Helt agterude lige agten for kabyssen var der et meget stort nødror. Jeg tror det var mere 
end to meter i højden og der var to ror (Se billede) så det kunne betjenes af op til fire 
mand ad gangen. Man skal huske på, at selve styremaskinen blev koblet helt ud, og det 
var derved matroserne selv, der ved deres manuelle rugbrødskræfter skulle dreje det 
store ror. 
 
Reparationen blev naturligvis udført, mens vi lå langt ude til havs, hvor muligheden for 
at møde anden trafik var meget lille. 
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Billedet:Nødroret i anvendelse. Steff og Max styrer og Helge kontrollerer kursen på kompasset. 
 

Der blev anbragt et magnetkompas, så man kunne styre en nogenlunde lige og rigtig 
kurs. Forbindelsen til broen kunne ske ved den store fast monterede telefon, mellem 
styrehus og agterdækket, der også blev brugt under havnemanøvre og fortøjning. 

Radar. 

I styrehuset befandt skibets store radarskærm sig. Endnu af en type, der kun viste 
relative bevægelser. De sande bevægelser om andre skibes fart og kurs måtte man selv 
regne sig frem til. Det var på den tid, man sagde, at visse kollisioner aldrig var sket, hvis 
man ikke havde haft en radar, for uden den havde man aldrig fundet hinanden. 

Flag. 

I styrehuset opbevarede man alle de internationale signalflag i et særligt reolskab i den 
ene side af styrehuset. I den anden side stod der et tilsvarende skab, og heri opbevarede 
vi alle søfartsnationers nationalflag. 

Flagning. 

 
Når vi lå i fremmed havn, især i de arabiske stater, var det meget vigtigt at vise respekt 
for det land, vi gæstede ved at flage med nationens flag fra toppen af vores meget høje 
formast. 
 
På flagspillet helt ude agter førte vi naturligvis altid dannebrog, når vi lå i havn. 
 
På agtermasten førte vi vores spidse, lyseblå rederiflag med den hvide syvtakkede 
stjerne. 
 

 
 
Billedet: Rederiflaget. 

 
Det var vagtmandens opgave at sørge for at sætte og bjerge disse flag morgen og aften. 
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Det kunne komme på tale at sætte lodsflaget, flag H, når vi gerne ville have lods om 
bord og igen skifte til flag G, når lodsen var om bord. Disse flag blev sat på det, som vi 
kaldte for ”juletræet” der stod på toppen af styrehuset også kaldet ”Monkey Island”. 
 

 
 
Billedet:Monkey Island med antennen til radiopejleren til venstre, reserveroret i midten og til højre skibets 
 hovedkompas. 
 

Juletræet,som stod midt på Monkey Island, var en tre - fire meter høj mast med en række 
fald til at hejse flag op på. Derudover var der også et par rækker rær, hvorpå der sad 
forskellige farvede lys, deraf vel navnet, som søvejsreglerne krævede tændt i visse 
situationer. I stedet for en stjerne, så sad skibets store radarantenne på toppen af 
juletræet. 
 

 
 
Billedet:Juletræet set fra agterbygningen. Det er masten med tværstænger og med radarantennen på toppen i 
 stedet for en stjerne. 

Bestiklukaf. 

 
Bestiklukafet stod i direkte forbindelse til styrehuset og via en indvendig trappe fra 
etagen lige under broen kunne kaptajnen også hurtigt komme til broen uden at skulle 
udenfor. 

Kronometer. 
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I dette rum befandt sig endnu et vigtigt instrument for skibets sikre navigering nemlig 
skibets kronometer. Uret var lige som kompasset kardansk ophængt og stod i sin fine 
teaktræskasse nedfældet i kortbordet under en lem med glaslåg.  

 
 
Billedet:Et moderne kronometer. Uden det kan man ikke foretage astronomiske beregninger af stedlinjer. 
 

Kronometeret var et meget fint og nøjagtigt ur, der var indstillet til at vise Greenwich 
Mean Time GMT tid, som var den tid alle astronomiske beregninger gik ud fra. 
 
Hver dag stillede man ind på frekvensen til Greenwich observatoriet ved London for at 
notere sig ved et særligt signal, når det var middag i London. Kronometeret havde sin 
egen logbog, hvor urets visning, stand (forskellen mellem GMT – tid og dette urs 
visning) og gang (hvor meget uret tabte eller vandt i døgnet, som regel et enkelt sekund 
eller to) blev noteret en gang i døgnet, så man altid kunne beregne den nøjagtige GMT 
tid. 
 
Ved alle astronomiske observationer med sekstanten fra brovingen, havde man et stopur 
med. Når målingen var færdig satte man stopuret i gang, så selv tiden, der gik med at gå 
fra brovingen og ind i bestiklukafet blev taget med i de astronomiske beregninger. 
 
På trods af al denne omhu, så kunne man dengang næppe beregne sin position på denne 
måde mere nøjagtigt end inden for et par sømil. 

Søkort. 

 
I bestiklukafet opbevarede skibet også sine søkort. Man kunne stort set sejle hvorhen det 
skulle være, for kortene lå i skufferne. Søkortene kunne ligge i skufferne uden at skulle 
lægges sammen. For overblikkets skyld var skufferne vel blot ca. 10 cm høje. Uden på 
hver skuffe stod numrene på kortene i skuffen. Hvor mange kort der var i hver skuffe, 
ved jeg ikke og hvor mange kort, vi havde om bord ved jeg heller ikke, men det samlede 
antal var meget stort. 
 
Kortene skulle imidlertid holdes ajour. Det skete ved at abonnere på et skrift der hed 
”Notice to marineres” udgivet af det engelske admiralitet. 
 
Heri blev optrykt alle rettelser til alle søkort verden over. Det var så styrmændenes 
arbejde at rette samtlige søkort op til dato. Et meget stort og krævende arbejde. Det stod 
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styrmændene typisk med på turene over de store oceaner mens udkiggen og rorgængeren 
passede vagten og kunne kalde på styrmanden, hvis de skønnede behov for det. 
 
Samtidig skulle styrmændene jo sørge for med passende mellemrum at beregne nye 
positioner for skibet. 

Rengøring på broen. 

 
Når vi ikke rensede tanke blev de fleste af mine arbejdsdage indledt med rengøring på 
broen. Gulvet i styrehuset og i bestiklukafet skulle vaskes. For det meste skulle 
messingen også pudses. Dørene ud til brovingerne stod næsten altid åbne, og derfor 
trængte der havgus og saltrester ind på broen. Det kan blankpoleret messing ikke lide, 
derfor blev det næsten pudset dagligt. Det var utroligt hårdt efter en periode med meget 
arbejde i tankene igen at få messingen fint blank. 
 
Efter den første gang rengøring i styrehuset lige da jeg var blevet mønstret gik 1. styr-
manden efter, om alting var i orden. Han var ikke helt tilfreds, for inde under en flagreol 
med ben under fandt han lidt snavs, og det blev påtalt. 
 
Det var jeg jo ikke stolt over, men han lagde armen om mig og sagde: ”det er OK 
sømand”. Han tiltalte mig ofte på den måde med ordet sømand i stedet for at bruge mit 
navn. 

Redningsbådsøvelser. 

En øvelse med redningsbådene november 1957. 

 
Mens vi lå og ventede på strømmen ud for den lille meget smukke by Puerto de la Cruz i 
Venezuela med dens kridhvide sandstrande, smukke palmer, små klippeøer spredt i det 
smaragdgrønne vand, så skulle lejligheden benyttes til at afholde en øvelse med vores 
fire redningsbåde. 
 
Ude på de spredte øer boede de rige mennesker i huse hugget ind i klipperne. Husene var 
malet i flotte farver og foran dem lå hurtige speedbåde og inde på kajen holdt beboernes 
store flotte dollargrin og ventede på dem. 
 
Vejret var helt perfekt. Solen skinnede fra en skyfri himmel. Der blæste en let brise og 
søen var helt rolig. 
 
Dagen begyndte med, at vi tog presenningerne af vores redningsbåde. Hver af bådene 
var beregnet til at skulle medtage tyve passagerer. Normalt var skibets besætning fordelt 
mellem redningsbådene, så der skulle ti besætningsmedlemmer i hver båd. Den ene af 
bådene var forsynet med en dieselmotor. Det var en ret stor klods af en motor skønt den 
vist kun ydede 15 HK. 
 
Efter frokost gik 1. styrmanden i motorbåden sammen med to maskinfolk og tre 
matroser. De skulle på besøg om bord på en anden tankbåd Arnold Mærsk, som lå til 
ankers lidt længere ude på strømmen: Den ventede lige som os på at komme ind og laste. 
 
Alt gik fint båden kom i vandet og maskinfolkene fik hurtigt gang i motoren, men ak og 
ve de sejlede ikke langt, før motoren gik i stå.. De var for stolte til at vende om, så de tog 
resolut årerne frem og begyndte at ro. 
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De almindelige redningsbåde er tunge at ro med en ti mands besætning, men netop 
denne båd med sin store tunge motor var endnu tungere at få gang i med kun en halv 
besætning. De nåede frem til Arnold Mærsk men det tog sin tid 
 
Så var det 3. styrmandens tur. Han fik hurtigt sammen med sin besætning båden i vandet 
og kludene, sejlene sat, og så var de væk. 
 
Jeg kom i 2. styrmands båd. Da vi skulle fires ned på vandet kom vi ind under 
kølevandet fra maskinen med det resultat, at styrmanden og telegrafisten begge blev 
gennemblødte, men værre endnu, der kom så meget vand i båden, at vi måtte i gang med 
at øse. Da vi havde fundet øserne frem opstod en heftig diskussion, der nok varede 10 
minutter om, hvem, der skulle bruge dem. Da vi blev enige om det, så tog det kun 5 
minutter at øse båden læns. 
 
Så gav styrmanden ordre om at sætte sejl. Men det var lettere sagt end gjort, for hvor var 
masten. Vi fandt den nederst under alle årerne, nu skulle den blot stikkes ned i sit hul i 
bunden af båden, og herefter skulle den rejses på højkant. 
 
Jeg videste præcist hvor hullet var, for da jeg sprang om bord fik jeg min ene fod ned i 
netop dette hul og havde været nær ved at forstuve den alvorligt. Vi fik masten ned i 
hullet og rejst den men syntes nok, at den stod og rokkede temmelig meget, så man 
næsten kunne blive søsyg af bare at kigge på den. Hvorfor nu det, jo i farten havde vi 
glemt at sætte vanterne (bardunerne) på masten. 
 
Ned med den igen. Min makker Svend fik et eller andet i hovedet under denne proces, så 
han hævdede, at han bestemt ikke kunne arbejde mere den dag. Måske skyldtes det i 
højere grad nok, at det efterhånden var blevet meget varmt, men så let slap han nu ikke. 
 
Nu stod masten imidlertid fast som en klippe. I vores glæde over at masten stod så flot, 
så havde vi næsten glemt, at den jo stod der, fordi der skulle sættes nogle sejl på den. Vi 
søgte efter sejlene og fandt dem, bredte dem ud i båden og begyndte at diskutere 
hvordan de nu skulle vende. Da vi var blevet enige om det, stod vi lige og manglede 
picken, det var den stang eller lille bom , der skulle sidde øverst på sejlet og holde det 
strakt ud. Vi fandt den, monterede den fik sat et fald i sejlet, og fik det hejst helt til tops. 
 
Den svage brise fik det orangefarvede sejl til at ligne en stor appelsin. Nu manglede vi 
blot at sætte fokken, det lille trekantede sejl, der skulle sidde forrest i båden. Det gik som 
fod i hose at få det på plads. 
 
Jeg har nok overdrevet lidt om vores kamp med at få båden til at sejle, men at vi havde 
det rigtig sjovt på denne sejltur, der gik rundt om en af de små klippeøer, der lå i 
farvandet skal der ikke herske nogen tvivl om. 
 
Vi fik dog ikke lov til bare at sejle tilbage til Jakob for kaptajnen råbte os an, at han 
gerne ville se os ro båden, Vi fik sejlet bjerget og efter en ret vild fægtekamp fik vi 
årerne i gaflerne og begyndte at ro. Jeg tror at lærerne på sømandsskolen ville have 
grædt deres modige tårer, hvis de havde set denne forestilling, eller også havde de fået 
tårer i øjnene af grin. Takt var der ingenting af, men der blev fanget en hel del ugler. At 
fange en ugle vil sige at man skyder sin åre frem og rammer en sø eller at åren 
forsvinder ned i et hul mellem søerne, når man så trækker hårdt på åren så falder man 
pladask ned i bunden af båden. 
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Med undtagelse af nogle vabler i hænderne, så nåede vi alle velbeholdne tilbage til 
Jakob Mærsk som det første hold. I mellemtiden var 1. styrmands båd på vej hjemover. 
 
Nu havde de fået hejst sejlene. Et stykke efter dem kom 3. styrmands båd, men det gik 
kun småt fremad. Så de firede sejlene og tog årerne frem. I lang tid roede de uden at 
komme længere, så lød der et brag, og så skød motorbåden frem som skudt ud af en 
kanon. Den vendte om og tog 3. styrmands båd med på slæb. Kort tid efter lå begge både 
fortøjet på siden af Jakob. 
 
Resten af dagen gik med at hive bådene op med luftspil og at få alt grejet anbragt på 
deres rette pladser. 
 
Egentlig havde det jo været en alvorlig øvelse, men vi betragtede det vel nærmest som 
en humoristisk oplevelse. Det var den første og eneste redningsbådsøvelse, jeg deltog i 
mens jeg var om bord. 

Fortøjningsarbejde. 

Ankomst. 

Fortøjningsprocessen er stort set ens om man taler om at fortøje et stort eller et lille skib 
og omfatter at sætte et antal fortrosser, et antal agtertrosser. spring for og spring agter. 
Når dette er gjort godt ligger skibet helt stabilt og roligt ved kajen. 
 
Måden at arbejde med trosser på kendte jeg godt fra min tid i Torjan, hvor trosserne ikke 
var ret tykke og let kunne betjenes med håndkraft. Det var meget anderledes her om 
bord. 
 
Ved ordren ”Klar for og agter” fordelte besætningen sig på deres sædvanlige poster med 
2. styrmanden som leder på agterdækket og 1.styrmand som leder på bakken. Begge 
styrmand stod i telefonisk kontakt med broen, hvor 3. styrmand betjente 
maskintelegrafen efter kaptajnens ordrer, desuden var det ham, der pr. telefon videregav 
ordrerne til styrmændene for og agter. 
 
Telefonerne på det tidspunkt var nogle store vandtætte skrumler, der sad på deres faste 
pladser, hvorfra de ikke kunne flyttes. Bærbare radioer og mobiltelefoner kendte man 
ikke dengang. 
 
Under fortøjningsarbejde deltog vi aspiranter helt på lige for med den øvrige 
dæksbesætning. Det var fysisk hårdt arbejde, så her var det godt med et par ekstra 
hænder. 
 
Inden vi gik i havn skulle trosserne gøres klar både for og agter. Vores trosser var lavet 
af manilla, som var et naturprodukt. For at have den rette styrke var det nødvendigt at 
trosserne var meget tykke måske 10 cm i diameter. Dermed var de også ret tunge og 
stive at håndtere. 
 
Først skulle trosserne, fire trosser for og fire trosser agter, tages frem fra deres hylder i 
storesrummene under dækket, hvor de lå pænt kvejlede op på deres hylder. Dette foregik 
gennem en luge i dækket. 
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På dækket skulle trosserne igen kvejles pænt op. Det var uhyre vigtigt under hele 
fortøjningsprocessen, at der var fuldstændigt styr på trosserne, både når de løb ud, og når 
de skulle tottes (strammes) op igen. At få en ”kinke” dvs. en lykke rundt om benet på et 
besætningsmedlem kunne blive helt katastrofalt. 
 
På bakken blev ankerspillet brugt under fortøjning og på agterdækket lige agten for 
kabyssen stod et tilsvarende stort elektrisk spil. 
Først skulle der fires en trosse ned til slæbebåden, som vi stort set altid havde til at 
hjælpe os både for og agter. På det tidspunkt var der ikke noget der hed thrustere for og 
agter og med kun en enkelt skrue og ror var det begrænset, hvilke manøvrer man selv 
kunne udføre. 
 
Når vi var tæt nok på kajen skulle den første trosse i land. Her var det godt at have en 
mand, der var rigtig god til at kaste med kasteline. Kastelinen var allerede blevet 
fastgjort til den første trosse, og når havnearbejderen på kajen havde fået fat i kastelinen, 
så firede vi ud på trossen, indtil den var lang nok til at blive lagt om pullerten på kajen. 
Kastelinen blev frigjort og igen sendt op på dækket til os klar til at sende næste trosse i 
land. 
 
Når trossen sad om sin pullert skulle den strammes op. Det skete ved at lægge den rigtigt 
om den pullert om bord, som den senere skulle fastgøres til. Herefter blev den ført til den 
store spilkop. En mand stod ved spillet og en anden tog det nødvendige antal tørner på 
spilkoppen, så trossen netop ikke skred på spilkoppen, når der kom et kraftigt træk på 
den. At stemme disse ting af krævede en hel del rutine og blev udført af de mere erfarne 
matroser. 
 
Således kunne vi efter ordrer fra broen og i samarbejde mellem bakken og agterdækket 
trække os ind i den position ved kajen, der passede til det system af slanger på kajen, 
som skulle kobles til vores losseledninger om bord. 
 
Når vi herefter lå, hvor vi skulle i forhold til de faste anlæg på land, var det vigtigt at få 
trossen sat fast på sin pullert, medens den endnu stod spændt nærmest som en 
violinstreng. 
 
For ikke at slække ud på trossen igen blev der anvendt en tovværksstopper. At bruge 
disse tovværksstoppere til tovværk og kædestoppere til wirer havde vi lært og øvet os i 
allerede på sømandsskolen. Men den gang var der ikke træk på de trosser , som vi øvede 
os med. 
 
En tovværksstopper er egentligt to stykker flettet tovværk af hver et par meters længde. 
Stopperen gøres fast i et påsvejset øje nederst på pullerten. Man kører herefter hver sin 
part af stopperen hver sin vej rundt om den meget stramme trosse  
 
Når stopperen var lagt, skulle der stadig stå en mand og holde fast i stopperens løse 
ende, når det store træk overgik fra spilkoppen til stopperen. 
 
På ordren ”Giv op” var det om at få alle tørnerne fra spilkoppen smidt af så hurtigt som 
muligt og dernæst at få tørner lagt om den pullert, som nu skulle overtage trækket fra 
trossen. 
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Som regel skulle vi sætte to agtertrosser og et spring på tilsvarende måde som beskrevet 
ovenfor. Men efterhånden som skibet lå som det skulle så blev presset og stresset 
mindre, og vi kunne tage det lidt mere med ro. 
 
Når fortøjningerne var sat, så skulle der ryddes op på dækket. Alle trosser skulle kvejles 
op, så de var til at komme til for vagtmanden, og så folk ikke faldt over dem i deres 
almindelige færden. 
 
Når fortøjningsarbejdet var overstået, og vi gik i gang med at laste eller losse, så var der 
fortsat et stykke arbejde at foretage med henholdsvis at slække på tosserne, når vi 
lossede og stramme op, når vi lastede. Dette arbejde blev løbende udført af vagt-
mændene. 

Afgang. 

Ved afgang fra havn var opstillingen den samme som ved ankomst. Når tiden var inde 
kom der ordre fra broen om, hvilke trosser vi skulle slække ud på. Når havnearbejderen 
havde smidt trossen los, så kunne vi igen ved hjælp af spillet trække trossen ind på 
dækket, alt imens vi kvejlede den pænt op. Når alle de brugte trosser igen lå pænt på 
deres pladser på dækket, og vi var på vej ud fra havnen, så holdt vi som regel en pause, 
mens vi fik en kop kaffe, lænede os ud over lønningen og kikkede ind på landskabet, der 
nu efterhånden forsvandt agterude. 
 
Trosserne skulle nu igen anbringes på de dertil indrettede hylder i storesrummet. Ned 
gennem lugen i dækket og derefter løftes op på plads på hylden. Det var hårdt og armene 
blev meget lange. Særlig slemt var det naturligvis, når det var varmt både på dækket, 
men især nede i storesrummet, hvor udluftningen ikke var for god. 

Suez kanalen. 

 
Første gang jeg sejlede igennem Suez kanalen havde der lige været voldsomme 
uroligheder, og vi så, at der lå flere sænkede skibe i kanalen 
 
Ægyptens præsident Nasser, havde været i krig med England og Frankrig om kontrollen 
over Suez kanalen, og de store indtægter den indbragte. 
 
Nasser vandt krigen og blev nationalhelt. 
 
Der kom altid handelsfolk om bord mens vi ventede på at blive samlet sammen til den 
konvoj, som vi skulle deltage i igennem kanalen. 
 
Vi kaldte alle handelsfolkene for Moses. Hos Mose kunne vi købe mange ting. Mens jeg 
sejlede med Jakob Mærsk købte jeg alt mit undertøj og alle mine strømper hos ham. 
Undertøjet var billigt, og så var det let at holde helt rent og hvidt. 
 
Jeg købte også et meget flot skriveunderlag lavet af kamelskind. Jeg har 
skriveunderlaget endnu. Men her skulle man ellers passe på, for der var mange 
handelsfolk og hos nogle af dem kunne man risikere, at sådanne varer var lavet af 
presset papir eller pap. 
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I Suez kanalen har jeg også købt en Marokkopude. Den blev jeg heller ikke snydt med, 
for den har stået i stuen derhjemme hos far og mor i mange år. At den var lavet af ægte 
skind, var der aldrig tvivl om. 
 
Når vi sejlede her, var det tvunget, at tage en af de særlig uddannede kanallodser. De 
medbragte deres egne rorgængere ligesom de havde både og folk med til at fortøje os 
undervejs, hvis der opstod problemer. Der var hos disse bådfolk, at jeg første gang så, at 
de gik og gnavede på noget, som jeg troede var et æble, men ved nærmere eftersyn viste 
det sig, at de spiste store løg helt, som vi andre spiser æbler. Besynderligt. 
 
Ellers var det en meget varm men også meget særpræget oplevelse at sejle her inde midt 
i ørkenen omgivet af sand på alle sider. 

Tankarbejde. 

Pumpemanden. 

 
Pumpemanden om bord var en ældre matros, der havde det speciale, at han tog sig af alt 
arbejde, der vedrørte tankene. Hans stilling om bord var på niveau med bådsmandens. 
 
Han var tydeligvis sønderjyde. Han var en lille meget kraftigt bygget mand. Han gik 
stort set altid med nøgen overkrop og i korte bukser. Han var fuldstændigt dækket af 
lange hvide hår overalt på overkroppen. Han havde meget lange og meget kraftige arme, 
så han lignede næsten en stor gorilla en rigtig silverbag. 
 
Han var flink og omgængelig, men han forlangte meget af os, både hvad angik hårdt 
fysisk arbejde i mange timer i træk, men også med at lære de komplicerede ting 
vedrørende tanksystemet og de mange, mange muligheder, der var for at udnytte 
systemernes formåen helt ud. 
 
Han skånede heller aldrig sig selv, han gik forrest i alle de arbejdsprocesser, vi var 
involverede i, såvel om dagen som om natten, undertiden nærmest i døgndrift. 
 
Han var meget, meget dygtig til sit arbejde, og det var ham, der lærte os, hvordan man 
arbejder med de ret komplicerede systemer, der ligger til grund for opbygningen af 
sådan en moderne stor tankbåd. 
 
På samme måde som bådsmanden fik besked om daglige arbejder for dæksbesætningen, 
så var det lampemanden, der modtog besked fra 1. styrmanden om forhold, der vedrørte 
tankarbejdet. 
 
Min makker Svend og jeg kom begge to til at holde meget af denne gamle mand og 
skylder ham æren for, at vi på fuldt betrykkende vis kunne tage over, da han i en periode 
lå syg på skibets hospital. 

Losning. 

Skibet havde i alt 30 tanke. Ti tanke i styrbordsside, ti tanke i bagbords side og ti 
centertanke. 
 
Hver tank havde et stort rundt tankdæksel på vel ca. en meter i diameter. Lugen havde en 
karm, der vel var 70 cm. højere end tankdækket. Lugen kunne åbnes ved et 
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vægtstangsprincip. Gennem lugen fik man adgang til den stejle lejder (trappe), der gav 
mulighed for at komme ned i tanken. Tankdækslet kunne låses i åben stilling. I denne 
store luge var der også en mindre lem på måske 20 cm. i diameter. Gennem denne var 
det muligt at pejle tankens indhold uden at skulle åbne den store luge. 
 
Ved hver luge var desuden en stor ventil til turbinepumpens rør og en noget mindre 
ventil til stempelpumpens rør. 
 
Inden losningen kunne påbegyndes skulle det undersøges af hensyn til modtageren, hvor 
meget olie vi havde med om bord. 
 
Det var ikke nok at kunne dokumentere, hvor meget olie vi havde fået om bord ved 
lastningen. Undervejs kunne vi jo dels stjæle fra lasten, det tror jeg nu ikke man 
mistænkte os for, men der skete altid det, at en del vand skilte sig ud fra olien undervejs. 
Dette vand ville modtageren naturligvis ikke betale for at modtage. 
 
Visse modtagere krævede, at vi sammen med dem tog det, som vi kaldte for et 
ullagemål. Det betød, at vi målte den helt nøjagtige afstand fra det lille dæksel i 
tanklugen og ned til overfladen af olien. Med dette mål som indgang, kunne det 
nøjagtige indhold af hver enkelt tank udregnes  
 

 
 
Billedet:Her ses hen over agterdækket i bagbords side med alle tankdæksler stående åbne. 

 
Ud over ovennævnte pejlinger kunne det komme på tale, hvis modtageren krævede det at 
måle, hvor meget vand olien havde udskilt på turen siden lastningen. 
 
Når dette blev krævet, blev alle lastførende tanke pejlet, før losningen kunne begynde. 
På loddet, der sad for enden af pejlebåndet, et langt stålbånd, blev der smurt en særlig 
salve, der havde den egenskab, at den blev lilla, når den kom i berøring med vand., På 
denne måde kunne man tank for tank måle og beregne, hvor stor en mængde vand, der lå 
på bunden af tanken.. 
 
Først når man var enige om disse beregninger kunne losningen begynde. 

Turbinepumper. 

 
Til losningen anvendte vi først og fremmest vores tre store dampdrevne turbinepumper. 
Der var en turbinepumpe for hvert langskibs rør til henholdsvis sidetankene og til 
centertankene. Jeg husker ikke pumpernes kapacitet, men at det var nogle hidsige fyre, 
som vi nøje skulle overvåge, var vi ikke i tvivl om ,når vi hørte, hvordan de på grund af 
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deres høje omdrejningstal fløjtede fra deres plads helt nede fra pumpehuset i bunden af 
skibet. 
 
Vi blev nøje formanet om, at hvis turbinepumperne gav sig til at fløjte endnu højere, så 
var det nok fordi oliestanden i en af tankene efterhånden var blevet lav og pumpen 
gennem olielaget kunne suge luft. Så var det bare om at komme hen på agterdækket, 
hvor betjeningshjulene og omdrejningstællerne sad, konstatere på omdrejningstallet 
hvilken pumpe det drejede sig om og få lukket ned for damptrykket til netop den pumpe, 
der var ved at løbe løbsk. Det kunne være, at pumpen kunne få fat i olien igen ved et 
reduceret omdrejningstal og det gjaldt om at bruge disse kraftige pumper så længe som 
muligt. 
 
Når pumpen faktisk ikke kunne suge mere, så kunne man skifte til en anden tank eller 
man kunne lukke ventilen til den tank, der var ved at være tom. 

Stempelpumper. 

 
Når tankene således var ved at være så langt nede, at vi ikke længere kunne bruge vores 
kraftige turbinepumper, så gik vi over til at bruge vores tre dampstempelpumper. De 
havde også deres eget rørsystem fuldstændig parallelt med det store system, men 
sugeevnen og rørdimensionerne var noget mindre. De sugede ikke nær så kraftigt, og 
med dem var det muligt at tømme tankene helt  

Heatingcoils. 

 
Når vi havde været i nordeuropæiske havne i vinterhalvåret, havde vi haft skibets system 
af heatingcoils i brug. Systemet bestod af rør monteret fastnede i tankene. Igennem 
rørene ledte man damp for på den måde at undgå for stærk afkøling af olien. Blev 
afkølingen for voldsom, var der tendens til, at paraffinen i olien samlede sig i større og 
mindre klumper. Det var pumperne ikke ret glade for, så når det var tilfældet, måtte vi 
ofte skille pumpernes filtre ad og fjerne paraffinen.  

Ballast. 

 
Når losningen var overstået skulle der fyldes ballastvand i nogle af tankene for at bringe 
skibet ned på en passende dybgang, der sikrede, at ror og skrue var i vandet og at skibet 
lå nogenlunde vandret dog med et lille trim (hældning) agterover. 

Tankrensning. 

 
Straks, når vi var kommet ud i åbent farvand efter at have losset og forladt den sidste 
havn, gik vi i gang med tankrensningen. 
 
Rundt om på dækket var der ovale dæksler på vel 30 x 40 cm. Dækslerne var skruet fast 
i dækket ned til hver tank. Et hul på forkanten af tanken og et andet på agterkanten af 
tanken. 
 
Oven på disse huller satte vi en speciel ”stol”, der kunne føre en slange ned i tanken 
uden at danne knæk på slangen. Samtidig var der en låsemekanisme, så vi kunne 
fastholde slangen i en bestemt position. Gennem hullerne sænkede vi et spuleapparat 
kaldet for en butterworth ned i tanken. Den var støbt i bronze og var derfor ret tung. 
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Billedet: Butterworth apparat. Slangen blev skruet fast der, hvor håndtaget sidder 
 

Den var skruet fast for enden af en meget kraftig gummislange, hvori der var indstøbt 
kobberledninger, der kunne overføre den statiske elektricitet, der måtte opstå til skroget 
og derved undgå eksplosioner som følge af gnistdannelser. Jeg tror, at vi i alt havde 4 – 
5 butterworth apparater om bord. 
 
Butterworteren var forsynet med to dyser, der ved vandtryk kunne få apparater til at 
rotere i det lodrette plan og et indvendigt tandhjulssysten, der kunne få den til at dreje i 
det vandrette plan. 
 
Systemet blev tilført vand med en temperatur på op mod 80 grader og et meget højt tryk. 
Apparatet blev sænket ned i tanken på tre forskellige højder. Det store tryk fik apparatet 
til at roterede både i det vandrette og i det lodret plan samtidigt. Vandstrålerne ramte 
derved stort set alle punkter inde i tanken. På grund af den meget høje temperatur og det 
store tryk, så kunne det slå al olien af siderne og bunden af tanken. 
 
Apparatet arbejdede i hver højde i en skønnet tid omkring en time afhængigt af den type 
råolie, vi sidst havde haft i tanken. 
 
Før vi kunne erklære en tank for at være ren, måtte vi kravle de mange meter ned af en 
ret stejl lejder for at syne tanken. Det var ikke let for tanken var fyldt helt op med 
dampen fra det varme vand. Når tanken var godkendt af lampemanden, så skulle de to 
butterworth apparater, der havde været brugt flyttes over i en anden tank. 
 
De støbte bronzeapparater var tunge, vandsøjlen i de tykvæggede gummislanger var tung 
og slangerne i sig selv var også tunge. Samtidig med det, så var slangerne også meget 
varme at røre ved. men vi var jo unge og stærke, så vi klarede det fint, men når vagten 
var omme, så kunne man sove godt, indtil man skulle i gang næste morgen. 
 
Alle de afspulede olierester samt det varme vand blev ved hjælp af vores 
stempeldamppumper pumpet ret ud over skibssiden. På den tid havde vi ingen 
miljømæssige skrupler over dette. I dag ville man nok kalde det for noget griseri. 
 
At rense alle tanke efter en last råolie tog en uges tid, når arbejdet kunne laves alene 
inden for normal arbejdstid om dagen. 
 
Når der var en kort distance til næste lastehavn, så foregik dette arbejde nærmest i 
døgndrift. Retfærdigvis må det siges at afstanden mellem losse- og lastehavn for det 
meste var ret lange. 
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Næsten uanset hvad så var det altid pumpemanden og vi to aspiranter, der klarede 
tankrensningerne uden hjælp fra den øvrige dæksbesætning. En af undtagelserne var den 
manuelle rensning af tankene. 

Manuel rensning af tankene. 

 
På den tid var tankene ikke behandlet indvendigt med rusthindrende maling eller anden 
beskyttelse. Der dannedes derfor ret meget og ret store flager af rust i tankene. Med 
tiden kunne al denne rust sætte sig i og omkring sugekurvene i tankene, derfor måtte den 
fjernes, og det skete et par gange, mens jeg var om bord. Begge gange før vi skulle på 
værft i Palermo. 
 
Alle dæksler til hver tank blev åbnet, og der blev sat ventilation også kaldet kuldsejl ned 
i hver tank, der skulle renses. Kuldsejlet bestod af en række tøndebånd af træ beklædt 
med sækkelærred så de dannede et langt rør. For oven var de forsynet med store vinger 
til at fange fartvinden.og lede den ned i tanken. 
 
Besætningen blev sendt ned i tankene bevæbnede med skovle af messing for at undgå 
gnistdannelse. Arbejdet indebar, at der stedvis blev stukket hul på lommer med gas, som 
havde været lukket inde af rusten. 
 
Dengang målte man ikke på gasser og ilt i tankene inden og under arbejdet, som man gør 
i dag. Folkene blev undertiden nok lidt lystige undervejs, men der skete ingen egentlig 
skader i forbindelse med denne manuelle tankrensning. 
 
Det oprensede materiale blev hejst op på dækket og derefter blot smidt på ”den blå 
hylde” dvs. ret ud i havet. 
 
Som afslutning på arbejdet blev vi to aspiranter sendt ned i alle tankene for at spule helt 
rent efter matrosernes arbejde. Det var hårdt og beskidt arbejde. Til gengæld gav 1. 
styrmanden os to aspiranter, der ikke fik særlige tillæg for sådant arbejde, op til fire 
fridage i næste havn, som typisk var en havn med et skibsværft. 

En arbejdsulykke. 

 
Efter en normal tankrensning med vores butterworth apparat syntes pumpemanden ikke 
at tanken var ordentlig ren. Han tog en af slangerne med det meget varme vand ned i 
tanken for lige at spule efter i krogene. Det meget varme vand fra slangen dannede 
hurtigt en masse damp, når det ramte det kolde jern, samtidig blev der frigjort nogle 
giftige gasser fra de bunker rustskaller, der lå i tanken. Disse dampe steg sammen med 
vanddampen op mod den åbne luge i tanken. 
 
Pumpemanden havde stået på en platform halvvejs nede i tanken og spulet rundt i tanken 
derfra. Min kollega Svend, som stod nærmere ved tanken end jeg studsede over, at han 
kunne høre, at vandstrålen blev ved med at ramme samme sted. Han gik ned i tanken ad 
den meget stejle lejder og ganske, som han havde frygtet, så lå pumpemanden besvimet 
på platformen. 
 
Min makker, som både var højere og stærkere end mig, tog resolut pumpemanden, som 
var en ældre kraftigt bygget mand, på nakken for at bringe ham op i frisk luft. 
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Jeg opfattede, at situationen var meget farlig, så jeg råbte og gestikulerede til broen om 
hjælp, mens jeg løb tilbage til tanklugen. 
Svend råbte, at han ikke kunne mere, og at jeg måtte komme ned og hjælpe ham. Uden 
at tænke mig ordentligt om, så gjorde jeg, som han bad mig om og kravlede så langt ned 
ad lejderen, så jeg kunne få fat i pumpemandens krave. 
 
Nu kunne Svend heller ikke mere, så jeg måtte holde dem beggeto oppe. Jeg holdt fast i 
pumpemandens krave og Svend holdt sig oppe ved at gribe om pumpemandens ben. 
 
Endelig, som også jeg begyndte at føle påvirkningen fra gassen, kom hjælpen fra broen i 
form af udkiggen for at afløse mig, der var øverst på lejderen. 
 
På vej væk for at hente yderligere hjælp hørte jeg et klask henne fra tanken. Udkiggen 
kom hen til mig hvid i ansigtet og skreg om hjælp. Han havde tabt dem begge. 
 
Nu kom der gang isagerne.Vi hentede tovværk, åndedrætsmasker og en speciel 
redningsstol, som manden, der skulle ned i tanken kunne sidde i. 
 
Der kom efterhånden flere mennesker til, og vi fik både Svend og pumpemanden op på 
dækket, hvor de hurtigt kom sig efter at have fået nogle mundfulde af den dejlige friske 
luft. 
 
Svend var ikke faldet så langt, så han kom først op, han var ikke så køn at se på, men 
heldigvis så fejlede han ikke noget særligt. Han havde fået nogle ret voldsomme 
hudafskrabninger. 
 
Pumpemanden fik vi også op, men han var lidt værre tilredt, så han måtte en tur på 
skibets hospital i nogle dage. 
 
Det kunne være gået meget værre, så vi fik os en god lærestreg. Vi måtte naturligvis ikke 
gå ned i sådan tank uden åndedrætsværn og reb liggende klar ved siden af tanklugen. 
 
Svend og jeg var begge lidt sløje i et par dage, vi besøgte pumpemanden på hospitalet 
hvorfra han hersede med os akkurat, som han plejede. Så vi forventede og trøstede os 
med, at han nok snart blev helt rask igen. 

Lastning. 

 
Tankdækket var hele vejen rundt forsynet med en ca. 15 cm. høj kant. I denne kant var 
der med jævne mellemrum små huller, hvorigennem sprøjt fra søen og andet vand kunne 
løbe tilbage, hvor det kom fra. 
 
Som forberedelse til lastning skulle alle disse huller proppes til, så olie ikke kunne løbe 
ud i havnebassinet. Skete det, så vankede der store bøder til rederiet, og det ville skibet 
ikke få ros for. 
 
I alle lastehavne var der et meget højt tryk på den olie, vi skulle have om bord. Man ville 
gerne sælge olien, og der lå som regel flere skibe parate til at laste efter os. Lastningen 
foregik selvfølgelig gennem de tykke rør, som vi også brugte i forbindelse med vores 
turbinepumper. Vi lastede ikke i alle tanke på én gang. De små luger på ca. 20 cm., som 
sad øverst på tankdækslet blev åbnede, og gennem dem kunne vi skimte, hvor højt olien 
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stod i tanken. Det har bestemt ikke været sundt arbejde, for håret stod lige op i luften af 
al den luft, der kom op af hullet, og det var jo i realiteten den rene gas fra olien.  
 
Når tiden nærmede sig for at tanken skulle toppes, som vi kaldte det, når den enkelte 
tank var ved at være fuld, så satte vi en hvidmalet træpind på godt et par meters længde 
med en kort tværpind for oven ned i hullet. 
 
Herefter kunne vi nu foretage en egentlig pejling af tanken. Der blev åbnet for en anden 
tank for at linde på trykket. En mand blev posteret ved ventilen til tanken og lukkede den 
delvist, så vi kunne stoppe nøjagtigt ved den pejling, som var bestemt på forhånd. 
 
Jeg har en enkelt gang set en tank løbe over, og der blev sendt en høj stråle af olie op 
gennem det lille dæksel. Der blev straks lukket for tanken, og skaden blev derfor ikke så 
stor. 

Pumperummet. 

 
Pumperummet var placeret umiddelbart foran for maskinrummet, hvorfra rummet også 
fik leveret den store mængde af energi i form af damp, som var nødvendig for drift af 
såvel dampturbinepumper og stempelpumper. 
 
Man gik ind i rummet direkte fra hoveddækket og det strakte sig herfra og helt ned i 
bunden af skibet, hvor de store pumper var monteret. Rummet strakte sig fra borde til 
borde, men i skibets længderetning var det kun nogle få meter langt. Fra top til bund sad 
der en mængde rør og et utal af ventiler i mange størrelser og farver. 
 
Helt nede i bunden af rummet var de tre dampturbinepumper anbragt. Det var meget 
kraftige pumper, men fysisk fyldte de ikke ret meget i modsætning til de tre 
stempeldamppumper, der fysisk fyldte meget mere end dampturbinepumperne. 
 
Formålet med skibets tredive tanke med tilhørende tre hovedledninger med meget stor 
kapacitet og tre hjælpeledninger med meget lavere kapacitet var at gøre det muligt at 
transportere flere forskellige slags olie samtidig. Disse olier måtte for det meste under 
ingen omstændigheder komme i forbindelse med hinanden, hverken under lastning eller 
under losning.  Der var muligheder for at krydse systemerne både direkte fra dækket ved 
hjælp af ”cross over” ventiler og fra pumperummet. 
 
Vi skulle selvfølgelig lære om de mange muligheder, som var indbygget i skibet, men i 
den tid jeg var om bord, havde vi altid kun én type af råolie om bord ad gangen, og vores 
dygtige pumpemand så det som sin opgave at sørge for, at vi ville kunne udnytte 
systemerne fuldt ud, hvis vi skulle få brug for det. 
 
Vores arbejde i pumperummet bestod for det meste i, at rense filtrene foran de små 
stempeldamppumper. Under arbejdet med tankrensning sugede de tankene helt tomme, 
og herunder kom der også mange former for urenheder ned til pumperne. Her satte de 
sig i de filtre, der netop var beregnet til det sammen. Filtrene var forholdsvis lette at tage 
et dæksel af og tømme, så pumpen igen kunne fungere optimalt. 

Maskinrummet. 
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Vi havde af naturlige årsager ikke meget at gøre i maskinrummet, men vi kom der 
undertiden, når vi skulle have reguleret tryk eller temperatur på vandet under 
tankrensning eller til dagligt, når vi gerne ville have vores skrabere slebet i maskinens 
meget fintudstyrede værksted med drejebænk og slibemaskiner. 
 
Det var meget imponerende at gå ind i maskinrummet direkte fra hoveddækkets niveau, 
hvor man fik et vy direkte hen over toppen på hovedmaskinen. Her øverst i 
maskinrummet var der meget varmt og en voldsom larm. Heroppe frakunne man se, 
hvordan ventiler via stænger uden på motoren åbnede og lukkede ventilerne inde i 
motoren. 
 
Motoren var så høj, at toppen var i niveau med hoveddækket. Vi kunne arbejde os ned 
på bunden af maskinrummet via ristværker anbragt med et par meters mellemrum hele 
vejen ned. 
 
På bunden af maskinrummet var der mindre varmt, for al den luft, som motoren skulle 
bruge til sin forbrænding, blev via de store luftventiler på toppen af agterbygningen ledt 
helt ned til bunden af maskinrummet. 
 
Hovedmotoren var fysisk imponerende stor. Den kunne yde 9.000 Hk og give skibet en 
fart på 15 knob. Jeg tror, at motoren havde elleve cylindre, og hver af dem havde en 
diameter på ca. 80 cm. 
 
Under havneophold trak man undertiden stempler. Man åbnede ned til et af stemplerne, 
tog det ud af motoren ved hjælp af fast monterede kraner og taljer udskiftede 
stempelringe og samlede det hele igen. Det var et hårdt arbejde, fordi der næsten aldrig 
var tid til at vente på, at maskinen kølede lidt ned i temperatur, inden arbejdet blev 
påbegyndt. Der blev arbejdet med meget store og tunge ting, så det foregik ofte under en 
del råben og skrigen. 
 
Det tog nogen tid at starte motoren igen oven på sådan et eftersyn, fordi alle luftlommer 
i diverse rørledninger til forsyning af maskinen igen skulle fyldes op, inden maskinen 
kunne komme rigtigt i gang, men det lykkedes altid til en vis undren for udenforstående 
som os. 
 
Når man skulle foretage manøvrer med maskinen og skifte omløbsretning fra frem til 
bak, så måtte man først standse motoren helt skifte nogle håndtag manuelt, og derpå 
starte motoren igen med den nye omløbsretning. Start af motoren skete ved hjælp af 
trykluft. 
 
Skruen sad direkte fast monteret på skrueakslen, som nærmest var en direkte forlængelse 
af hovedmaskinens krumtapaksel. 
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Billedet:En typisk dansk maskintelegraf, der var placeret på broen af alle skibe dengang. Den viste telegraf er 
            beregnet til et skib med to motorer. 

Maskinen og dermed også skruen kørte ikke så hurtigt måske ca. 120 omdr. pr. minut, 
når den kørte fuld kraft. 
 
Inden man kunne manøvrere skulle man først slå ”Klar” på maskintelegrafen. En sirene 
gik i gang i maskinrummet og kaldte maskinpersonalet til manøvrepladsen. De svarede 
klar til at efterkomme broens ordrer. Under manøvrer kunne man ved hjælp af 
maskintelegrafen variere omdrejningstallet mellem: Langsomt, halv og fuld kraft for 
både frem og for bak. 
 
I havn, når alle manøvrer var afsluttet slog man færdig på maskintelegrafen. 
 
Til søs bevægede man maskintelegrafen hurtigt en gang eller to fra fuld kraft bak til fuld 
kraft frem og endte med at slå fuld kraft frem, når manøvrerne var færdige. 
 
Stort set alle handelsflådens større skibe betjente sig på den tid af anlæg, der i store træk 
lignede det, vi havde i Jakob Mærsk. 

Fritid. 

Svømmebassin. 

 
Når vi sejlede i områder med sommer og godt vejr, så blev der stillet et svømmebassin 
op på tankdækket lige agten for midtskibsbygningen. Det bestod af en trækasse på ca. 7 
x 3,5 meter med en vanddybde på 1,50 meter. Kassen var foret med en stor 
presenningspose. Den blev forsynet med frisk vand gennem en studs fra spuleledningen. 
Vandet løb døgnet rundt, så vandet var altid friskt, men det var ikke altid køligt. Når vi 
sejlede i Rødehavet eller i den Persiske bugt, så var vandtemperaturen omtrent den 
samme som lufttemperaturen. 
 
Jeg har aldrig været ret god til at svømme, men her lærte jeg dog at klare mig 
nogenlunde. 
 
Det kunne være besværligt at få lov til at være alene i bassinet, for hvis vores skibshund 
Molly opdagede, at man var der, så skulle hun også absolut i bad samtidig. Det var jo 
meget sødt, men hun ville gerne svømme helt hen til en og også gerne op at sidde. I de 
bestræbelser kunne hendes ikke alt for velplejede klør kradse slemt, for hun skulle jo 
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også holde sig flydende ved at svømme. Trods alt var det både sjovt og dejligt at få 
besøg af Molly. 

Oplevelser med vilde dyr. 

Delfiner. 

Vi så ofte delfiner, der legede foran boven. Det virkede så dejligt livsbekræftende at 
sådan et vildt dyr gav sig tid til i sin jagt på føde at give sig hen i leg. 

Flyvefisk. 

Undertiden kunne man også se havet nærmest se ud som om det kogte, selv om det ellers 
var helt stillevejr. Det kunne være flyvefisk, men de legede ikke, de var i panik, fordi de 
blev jagtet fra neden af andre fisk eller delfiner og ovenover hang der en stor sværm af 
måger, der også godt kunne tænke sig en del af det store opbud af små lækre fisk. 

En Kolibri. 

 
Mens vi lå og lastede olie oppe ad floden i Venezuela, fik vi pludselig besøg af en 
kolibri. Det er verdens mindste fugl. Den lever af honning, som den indtager svævende 
som en myg. Den var ca. 5 cm lang; dens krop var changerende grøn, men vingerne var 
nærmest gennemsigtige, selv om de som hos andre fugle var beklædt med fjer. Den 
havde sat sig til hvile inde på vores kammer, så vi fik nærmest besøg af resten af 
besætningen, der skulle se vores lille sjældne gæst. 
 
Vi satte den ud på en lejder, hvorfra den kunne lette, når det passede den. 

En flyvende hund. 

 
En dag, da jeg kom fra frokost, stod der et par matroser og kiggede så undersøgende ind 
på et toilet, de sagde, at der sad en flyvende hund inde bag ved radiatoren, så der 
samlede sig hurtigt et større opløb. Da der var en modig fyr, der ville hente kalorius ud 
lød der en hvæsen derinde fra. Det var utroligt så hurtigt de forsamlede kunne få benene 
på nakken for at komme væk. 
 
Telegrafisten stod med en kop kaffe, den var der selvfølgelig en, der skubbede til, så han 
spildte kaffen ned over sit fine hvide tøj. Men det hele døde hen i et latterbrøl, da det gik 
op for os, at det ikke var dyret, der havde givet en gruvækkende lyd fra sig, men det var 
en af tilskuerne, der havde udstødt underlige lyde oven på frokosten. 
 
Efter mørkets frembrud fløj hunden igen. Den har nok blot haft behov for et lille hvil på 
sin færd over havet. 

Blæksprutte. 

 
Vi lå på reden ud for Trinidad og ventede på at få bunkerolie, det betyder olie til brug for 
hovedmaskinen og altså ikke last. 
 
En aften kom telegrafisten ned til os og sagde, at vi skulle gå med ham ud på dækket, der 
skete noget spændende. 
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Vi havde sat gangvejen, den trappe vi bruger, når vi skal iland. For at kunne se var der 
en fast monteret lampe til at oplyse landgangen med. Den var der lys i, så den havde 
tiltrukket en masse flyvefisk. 
 
Det så ganske morsomt ud, men vi var ikke de eneste, der havde fundet ud af, at her var 
der en nem fangst. Det var en tiarmet blæksprutte. Den skulle lige demonstrere for os, 
hvordan man fanger flyvefisk. Det var forbavsende at se, hvor hurtig den var i sine 
bevægelser. 
 
Det ene øjeblik skyder den gennem vandet som et projektil, og det næste svømmer den 
bare den anden vej uden at vende sig om, den slår bare fuld kraft bak. Når der var en fisk 
i nærheden, så rakte den blot en af sine ti arme ud og haps, så have den fanget en fisk. 
 
Det var en af den slags oplevelser, som man ikke får at se ret mange gange. Det havde 
været morsomt at tage billeder eller at filme en sådan oplevelse, men det var 
lysforholdene ikke til. 

Skibsklubben. 
 
På det tidspunkt havde stort set alle skibene i den danske handelsflåde en skibsklub om 
bord. Det havde man ikke nået at få etableret, inden vi kom om bord hos os. 
 
Handelsflådens Velfærdsråd udgav dengang hver måned et lille blad, der hed Horisont, 
hvor skibsklubberne berettede om de aktiviteter, der havde været om bord. Dette blad 
var således en god inspirationskilde til afholdelse af fester, konkurrencer mm. 
 

 
 
Billedet:Logo for Handelsflådens Velfærdsråd. 

 
Besætningen havde en meget fin rygesalon, hvor vi samledes for at tage stilling til, om 
vi skulle oprette en sådan klub. Da det var vedtaget, at det skulle vi da have, så gik tiden 
med valget af en bestyrelse. 
 
Den ene af de to maskinassistenter, som vi havde fulgtes med, da vi kom om bord, blev 
valgt til formand, hovmesteren blev kasserer og telegrafisten blev sekretær. 
 
Vi skulle betale hver fem kroner i indskud for at være med og yderligere fem kroner om 
måneden for at være medlem. 
 
Efter valget fik vi kaffe, og jeg spiste 6 eller syv af de Wienerboller som vores ungkok, 
der var udlært bager, havde bagt i dagens anledning. 

Pakkefest. 

 
Klubbens første aktivitet var at afholde en pakkefest. For at deltage skulle man komme 
med en pakke til en værdi af 2.- kr. Det var vigtigt at pakkerne tog sig pænt ud, for de 
skulle sælges på en auktion. 
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Arrangementet blev en stor succes og folk bød villigt på pakkerne, så aftenens resultat 
blev, at de kom 700.- kr. i kassen. Aftenen sluttede med kaffe og fællessang, hvor jeg 
spillede et par numre på harmonikaen. 
 
På lidt længere sigt var det meningen, at skibsklubben gerne ville købe et 
filmfremvisningsapparat. Filmene kunne man på samme måde som med bøger låne 
gennem Søfartens Velfærdsråd. 
 
På den tid bestod en spillefilm af indtil flere ruller af film, som så blev bestilt og derefter 
sendt ud til skibene. Det var et meget stort ønske fra besætningen en gang imellem at 
kunne underholde sig med en rigtig god film. 
 
Noget af det første klubben skaffede sig var udstyr til at fremkalde film, med de væsker 
og forskellige kar som skulle bruges. Der blev også købt udstyr, så vi kunne forstørre 
vores billeder. Der blev indrettet et såkaldt mørkekammer, hvor vi kunne stå og arbejde 
med vores film. 
 
Klubben købte et luftgevær med riffelgang og et spil Dart. Det sidste var ikke rigtig 
noget for mig, men til gengæld deltog jeg gerne i den første skydekonkurrence, som blev 
afholdt. Jeg fik 35 points af 50 mulige og indplacerede mig på en fin 4. plads 

Ækvatordåb oktober 1957. 

 
En helt naturlig ting at tage sig af for skibsklubben var afholdelse af en ækvatordåb. 
 
Første gang vi passerede ækvator på rejse fra Venezuela til La Plata floden i Argentina 
blev jeg ikke døbt, men vi blev sendt ud i stævnen med den største saks man kunne finde 
på broen for at klippe linjen over. Vi så den imidlertid slet ikke, så den har nok været 
under vand lige da vi passerede.  
 
Men i Argentina fik vi en stak dåbsattester om bord, så nu var vi klar til at modtage kong 
Neptun og hele hans følge. 
 
Ceremonien begyndte en lørdag kl. 18:00, hvor et af kong Neptuns sendebude kom om 
bord. Et af sendebuddets hjælpere løb rundt i gangene med en gong - gong og 
kundgjorde, at kong Neptun ville komme om bord søndag. 
 
Sendebuddet selv henvendte sig i salonen, hvor de fine herrer netop sad og spiste deres 
middagsmad. 
 
Her rullede han et kæmpemæssigt dokument ud og læste op fra det, at kong Neptun med 
hele sit følge dagen efter ville komme om bord i oliedunken Jakob Mærsk for at holde 
linjedåb, hvorefter den og dens besætning ville have ret til at færdes på alle 
verdenshavene. 
 
Søndag kl. 12:00 blev der slået 8 glas og tudet i skibets tågehorn, og der kom de så kong 
Neptun og hele hans følge. Alle var klædt meget fint ud, men vi kunne jo godt genkende 
de forskellige. 
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Forrest kom kongen selv og ved siden af ham hans kone. Kongen havde langt lyst skæg 
lavet af optrævlet tovværk og hans kone havde et fint langt hår og skørt lavet af samme 
materiale. Kongen var 2. maskinmester og pumpemanden var hans kone. 
 
Efter dem kom doktoren og astronomen. Det var 1. styrmanden i hvidt tøj med kokkehat 
og store hornbriller. Doktorens hænder og tøj var plettet rødt af ”blod”. 2. Styrmanden 
var astronom og svøbt i et gammelt amerikansk flag, hvor stjernerne symboliserede hans 
hverv. Han bar en høj spids hat med stjerner på, en kikkert og en gammeldags sekstant 
lavet af træ. 
 
Efter ham kom bådsmanden. Han var barber klædt i hvid skjorte, lange uldne 
underbukser med dødningehoveder og høj cylinderhat. Han medbragte barberknive, 
kamme og sakse alt sammen i hidtil ukendte størrelser. 
 
Biskoppen var en af maskinassistenterne klædt i kjortel, bispehat og bispestav. 
 
Efter ham kom en meget vigtig person nemlig politimesteren og hans betjente. 
Politimesteren var en af matroserne klædt i pyjamas og med slips. Hans betjente var 
matroser og havde håndjern, knojern og mange andre torturinstrumenter med. 
 
Alle i kong Neptuns hof og følge var i besiddelse af en ækvatordåbsattest. 
Først gik kongen og hele hans følge op på broen til kaptajnen. De skulle lige have en 
lille opstrammer, før det hele skulle gå løs. 
 
Herefter gik det ned til valpladsen. Det var et hjørne på agterdækket ved siden af 
svømmebassinet. Her var der pyntet flot op med signalflag. De forskellige honoratiores 
havde nu indtaget deres pladser, og slaget kunne begynde. 
 
Indtil nu var alle stadig på fri fod, men nu kom politibetjentene for at tage alle til fange, 
som ikke havde en ækvatordåbsattest. Det var tilladt at prøve på at flygte. Men ak og ve 
betjentene var snedige og fik hurtigt fanget det første offer og lagt ham i håndjern. De 
slæbte ham hen til politimesteren. Undervejs fik han et par dask at deres knebler, når han 
strittede for meget imod. 
 
Politimesteren førte offeret hen til kongen, der forlangte nogle personlige oplysninger så 
som fødested og hjemmehavn. Kongen ville ikke tro, at jeg var fra Gelsted for sådant et 
navn på en havneby kendte han ikke. Han beskyldte mig for at være uhøflig over for 
ham, og derfor måtte jeg kysse dronningens storetå. Betjentene slog med deres knipler, 
når offeret ikke slikkede dronningens storetå ordentligt ren for det stads, som var smurt 
på den. 
 
Nu gik turen over til astronomen, for offeret skulle naturligvis se linjen. Astronomen 
havde en meget stor kikkert, et rør, der indeholdt masser af rød farve. Røret blev holdt 
op for offerets øje med det resultat, at en masse rød farve løb ud over offerets ansigt. Vi 
håbede, at han så linjen for nu skulle offeret over til doktoren. 
 
Hos ham stod der et bord med save, lange knive, diverse væsker og piller i massevis. 
Offeret blev lagt på en bænk, og så tog undersøgelserne fat. Doktoren kiggede mig i 
halsen og konstaterede, at jeg måtte have en pille. Den var ca. 2,5 cm. i diameter og 
bestod af rugbrødsdej æltet med masser af salt og peber, den måtte skylles ned med en 
stor skefuld amerikansk olie. Når doktoren hældte olien i manden løb det ud over hele 
hovedet på offeret, for betjentene holdt han fast. Til at skylle det ned med blev der 
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udleveret en kop te lavet af saltvand. Ørerne, næsen, armhulerne og tæerne blev smurt 
med konsistensfedt og resten af kroppen blev smurt med rød frugtfarve. 
 
Doktoren havde nu sagt god for offeret og han blev ført hen til barbereren. Her fik han 
smurt noget stads i hovedet, der lignede grød og lugtede fælt. Jeg ved ikke hvad det var, 
for da jeg var nået dertil, så kunne jeg hverken smage eller lugte, hvad det var for sager, 
jeg blev udsat for. Barbereren ragede det meste af igen med en meget stor kniv af træ og 
i håret smurte han gammel olie. Barbereren sluttede af med at klippe offeret med en 
meget stor saks lavet af træ. 
 
Sidste del af programmet foregik hos biskoppen. Jeg satte mig på en stol, der stod på 
kanten af svømmebassinet med ryggen mod vandet. Biskoppen gav mig navnet 
”Laksen”. Herefter gav han mig et skub, og jeg havnede derved i vandet. 
 
Hvor var det vidunderligt at få vand på hele kroppen i stedet for alle de ingredienser, 
man lige havde været udsat for. 
 
Selv om der hele tiden blev tilført frisk vand til bunden af svømmebassinet, så var 
vandet langt fra rent efterhånden, som ofrene blev skubbet ud i det. 
 
Da alle inklusive vores hund Molly var blevet døbt, den fik navnet ”Vandhunden”, så 
gik kong Neptun og hele hans følge tilbage til deres rette element. Det var et stolt syn. 
 
Jeg fik det flotte navn ”Laksen”. Om aftenen fik vi vores dåbsattester. Vi fik rigtig kakao 
og to sodavand til os drenge og et par øller til matroserne. Der blev fortalt historier og vi 
sang sange og viser, der ikke var lige pæne alle sammen. Vi havde haft et par 
oplevelsesrige dage sammen med Kong Neptun og hele hans følge den lørdag og 
søndag. 
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Billedet:Min ækvatordåbsattest med navnet Laksen, dateret den 8. oktober 1957. 

Underholdning om bord. 

 
Der blev afholdt forskellige arrangementer i skibsklubben. Ved et af dem skulle jeg som 
den første på scenen synge en sang iført overskæg, cowboyhat og revolver. 
 
Efterfølgende i et nummer kaldet søvngængeren havde jeg titelrollen og en af de 
ombordværende tre hustruer havde lånt mig sin ”Ole Lukøje” natkjole. Det har sikkert 
været et ømt syn, og der blev taget billeder, men det er ikke lykkedes for mig at få fat i 
nogen af dem. 

Spiritus om bord. 
 
Det var en kendt sag, at søfolk dengang fik skyld for at drikke mere spiritus end godt 
var. Det var rigtigt for nogles vedkommende og forkert for andres. 
 
I et forsøg på at styre forbruget, blev der hver måned udleveret et bonhæfte til hvert 
besætningsmedlem, så man hver dag kunne aflevere en bon og købe sig to øl. Bonerne 
kunne ikke spares op, de var kun gyldige for den ene dag. At visse besætnings-
medlemmer så kunne spare et lager af allerede købte øl sammen, kunne man ikke 
forhindre. 
 
Ved særlige lejligheder som til den enkeltes fødselsdag kunne der efter tilladelse fra 
kaptajnen udleveres en flaske spiritus. I Jakob Mærsk var det ikke noget stort problem 
med fulde folk selv om det skete, at folk blev lettere berusede, som jeg f. eks beskriver 
til nytårsaften 1957. 
 
Det var hovmesteren, der stod for den praktiske del med udlevering, kontrol og 
overvågning af, at alle regler blev fulgt på dette vigtige område. 
 
Når besætningen havde været i land, så skete det selvfølgelig, at nogle kom berusede om 
bord igen, men allerede dagen efter var de som regel igen fit for fight, selv om der 
selvfølgelig også var undtagelser herfra. 
 
Der blev lavet en aftale om, at alle messedrengene samlede de tomme flasker sammen. 
Når flaskerne senere blev solgt, så tilfaldt fortjenesten skibsklubben, og det gav gode og 
stabile indtægter 

Slopkisten. 
 
Det var også hovmesteren, der havde en mindre bibeskæftigelse med at passe skibets 
”slopkiste”. Han købte ind, så han altid havde et lager af de mest almindelige 
forbrugsvarer som tandpasta, sæbe, slik, mm. Som regel havde han også et lager af 
skjorter, cowboybukser og kakitøj. 
 
Man afleverede simpelt hen en bon med de ønskede varer. Når måneden var omme fik 
man sin regning, som så blev trukket på ens afregningsbog. 
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Billedet:Min regning fra slopkisten november 1958. 
 
 
 
 

Harmonika. 
 
Der er ingen tvivl om, at jeg havde en harmonika om bord, men hvornår og hvordan jeg 
har fået fat i den husker jeg faktisk ikke. I forbindelse med skibsklubbens fester spillede 
jeg ofte til nogle sange, ligesom jeg gik rundt i messerne og spillede i julen. 

Landlov i Buenos Aires. November 1957. 
 
En fredag morgen kom 1. styrmand og purrede os ud kl. 06:30 og spurgte, om vi ikke 
gerne ville have en fridag. Det lod vi os ikke sige to gange. Vi gjorde os i stand til at gå i 
land og stillede os for at vente på den motorbåd, der skulle hente os, for vi lå og ventede 
ude på La Plata floden. Mens vi stod og ventede kom telegrafisten, som også gerne ville 
med en tur i land, så vi kunne følges ad alle tre. 
 
Vi kom i land og fandt hurtigt banegården i Campana den mindre by, vi lå til ankers ud 
for. Ved fagter og tegn lykkedes det os at forklare billetdamen, at vi gerne ville en tur til 
Buenos Aires. Det lykkedes at få billetter og præcis kl. 10:00 sad vi i toget ind mod 
byen. Vi var fremme ved middagstid, men så var vi også alle tre meget sultne. 
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Billedet: 
 
 Obelisken og verdens bredeste boulevard. 
 Vi fandt en bus, der kørte lige ind midt i byen til Obelisken. Det er et meget kendt vartegn for byen. Det er 
 en 67,50 meter høj stensøjle, der er bygget der, fordi det var på det sted, at Argentinas flag blev hejst første 
 gang i året 1812. 
 

Så gammel er Obelisken ikke, den blev først opført 1 1936. 
 
På det tidspunkt fortalte man os, at den stod midt på den bredeste boulevard i hele 
verden. Jeg ved ikke om det passede, men at denne boulevard var endog meget bred og 
deler byen i denne bredde så langt, vi kunne se var i alt fald ganske sandt. 
 
Telegrafisten havde været her før, så han kendte en rigtig god italiensk restaurant lige 
over for Obelisken. Her gik vi ind bestilte os hver en rigtig argentinsk bøf. 
 
Vi fik nok den største bøf jeg nogensinde har fået. På en almindelig stor tallerken nåede 
den ud over siden i begge sider. Tjeneren kom hen til bordet med salaten, og han stod 
her og blandede eddike og olie i salaten, mens han gjorde et næsten kunstnerisk nummer 
ud af det. Denne herlige ret blev ledsaget af en dejlig rødvin. 
 
Vi købte ind af de læder- og skindvarer, som byen var kendt for. Varerne var af meget 
høj kvalitet og priserne var rimelige.Jeg fik et par flotte sko til 40.- kr. og et par 
skindstøvler foret med lammeskind til 50.- kr. 
 
Undervejs standsede vi op og fik eftermiddagskaffen på en fortovsrestaurant Vi gav den 
rigtigt som levemænd. 
 
Vi havde det svært på banegården, da vi om aftenen igen skulle tilbage til skibet, fordi 
ingen talte engelsk og den lille by Campana åbenbart ikke var så kendt.. Billetsælgeren 
forstod os ikke. På et tidspunkt gav han op og førte os ind i et baglokale. Her ringede 
han til en bekendt, som kunne engelsk og gennem ham fik vi vores billetter retur til 
vores udgangspunkt. 
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Vi kom alle hjem i god behold og havde haft en herlig fridag. 
 
På en senere tur til Buenos Aires var vi meget mere rundt end på den første tur. Vi tog 
undergrundsbanen ud til en meget stor zoologisk have på 60 tønder land, der lå uden for 
byen. 
 
Haven var meget forskellig fra, hvad vi kendte derhjemmefra, idet dyrene havde meget 
mere plads at bevæge sig på. Vi var ikke det hele igennem, men vi var alligevel glade for 
at der var rullende trapper til undergrundsbanen, da vi skulle tilbage til byen. På 
undergrundsstationerne var væggene beklædt med kakler, der dannede nogle meget 
flotte mosaikker. 
 
Inde i byen spiste vi på restaurant Wivex, hvor tjenerne var danske, og hvor vi kunne 
vælge mellem mange danske retter. 
 
Om aftenen ville vi en tur i biografen. Vi fik billetter, men kontrolløren ville ikke lade os 
komme ind, fordi vi ikke havde jakker på, det var jo meget varmt. 
 
I stedet for lejede vi en taxi og kørte en lang tur igennem byen og nød synet af de mange 
flotte neonreklamer. Først ved midnatstid satte vi igen næsen hjemefter efter en dejlig tur 
i byen. 

Julen 1957. 

Forberedelserne. 

 
At skrive julebreve hjem var selvfølgelig en af de ting, man skulle have gjort. Jeg havde 
sendt 75.-kr med hjem, nemlig 25.- kr. til hver, og jeg formanede om, at de kunne gå i 
byen to og to og købe gave til den tredje. Fortalte, at jeg levede godt om bord, og at jeg 
snart havde lige så meget mave som far. Formanede om, at mor ikke skulle græde over 
mig hele aftenen, for jeg havde det så godt, hvor jeg var. 
 
En af forberedelserne var, at vi fik juletræer om bord i Campana. De har imidlertid snart 
tabt alle nålene, for vi havde op mod 52 graders varme i solen ved middagstid. 
Svend og jeg fik fri til middag, og vi brugte tiden indtil aftensmaden til at gøre rent og 
rydde op på vores kammer. 
 
Vi der til dagligt spiste i kokkemessen var alle inviterede til at spise i salonen. På grund 
af pladsmangel og af hensyn til vagtpersonalet, så spiste vi i to hold, Vi var inviteret ind 
i salonen sammen med nogle af officererne, der havde været på vagt. 
 
Som vi kender det hjemmefra så gik juleforberedelserne i gang i god tid før jul 
Kabyspersonalet rensede høns og ænder i stor skala. Vi var jo omkring 45 mand om 
bord. Ungkokken, der også var bager havde bagt småkager i læssevis, men alle var 
overbeviste om, at de nok skulle blive spist.  

Juleaften 1957. 

 
Salonen var selvfølgelig pyntet med gran og guirlander, og i det ene hjørne stod det 
flotteste lille juletræ, men kan tænke sig. Jeg tror, at netop dette træ havde været en tur i 
kølerummet, for det havde stadig på trods af varmen de fleste af sine nåle i behold. 
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Først fik vi risengrød, hvori der var gemt en mandel, men vi var næsten færdige med at 
spise, inden 2. styrmand sprang op med strålende øjne og stolthed i stemmen forkyndte, 
at han havde fundet mandelen. Mandelgaven var en karton cigaretter. 
 
Dernæst fik vi andesteg med hvide og brunede kartofler, rødkål, og alt hvad der ellers 
hører sig til. 
 

 
 
Billedet: 
 

Øverste række fra venstre: 1 maskinmester, koksmaten, messedrengen ”stump” og messedrengen 
Ole, chefkokken delt af elektrisk ledning, messedrengen Jørgen også kaldet ”Tampico”, 
elektrikeren, 1. styrmand, ungkokken, hovmesteren, kaptajnen 
 
Siddende fra venstre: 2.styrmand, 3. maskinmester, maskinassistent, Svend og mig selv. 

 
I dagens anledning var det skipperen og 1. maskinmesteren, der serverede. De havde 
selv spist på det første hold. 
 
Udstyret var også i orden, de havde begge et viskestykke om maven og et andet over 
armen. I munden havde de også begge to en stor cigar. Når det kneb med at få fat i kødet 
med de dertil hørende redskaber, så brugte de det, der var nærmest ved hånden nemlig 
klør fem til stor morskab for os alle sammen. 
 
De serverede fordi de syntes, at restaurationspersonalet skulle have lov til at holde fri for 
en gangs skyld, det var vel en del af den tids personalepleje. 
 
Da vi havde spist til vi var lige ved at revne ryddede vi ud og gik udenfor for at få lidt 
frisk luft. 
 
Ved 22 tiden satte vi os ind igen sammen med det første hold. Vi fik kaffe og spiste 
bagerens hjemmebagte småkager og godter til. Der var fantastisk meget at vælge 
imellem. Ind imellem sang vi julesalmer. Vi har aldrig sunget så mange derhjemme, for 
vi var vist igennem alle de julesalmer, der stod i vores bøger. 
 
Ved midnatstid ønskede skipperen os endnu en gang glædelig jul, og vi gik til køjs efter 
en dejlig julefest. 
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 hjemve. Matroserne levede også op til forventningerne her, men de blev heldigvis henne 
agter i deres messer, så de ødelagde ikke noget for os. 

Juledag. 

 
Julefrokosten næste dag var helt fantastisk. Jeg havde aldrig før set så meget og så flot 
pålæg på en gang. Jeg havde skrevet hjem, at der ikke ville blive så fin mad til jul, men 
det passede ingen steder. Vi lavede stort set ikke andet end at spise i tre dage i træk 

Nytårsaften 1957. 

 
Denne aften var der ikke nogen fest og mange i besætningen havde drukket sig fulde, så 
jeg tilbragte det meste af aftenen sammen med 3. styrmand, der havde vagt på broen. 
 
Vi mødte et andet skib, og da vi kaldte det op med morselampen, svarede det, og det 
viste sig, at det var en landsmand, der hed Lise og var fra København. Vi ønskede 
hinanden godt nytår og god rejse. 
 
Til at begynde med snakkede vi om alt muligt, men da klokken nærmede sig midnat 
tænkte vi i stedet for på vore kære derhjemme. Han vel på sin kone og sine børn på 
Færøerne og mine tanker gik til min familie i Gelsted og til Aase, som nu helt officielt 
var min kæreste. 
 
Aase og jeg var begge to blevet fotograferet op til julen og havde givet hinanden et 
fotografi. Vi var begge meget henrykte over at kunne betragte disse billeder, så ofte det 
passede os. 
 

 
 
Fotografi: 
 

Dette var det første rigtige fotografi jeg fik af Aase, efter at vores forelskelse var blevet kendt af 
vores nærmeste. 
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Netop dette foto har troligt fulgt mig rundt på verdenshavene gennem årene, mens jeg var 
styrmandsaspirant i Mærsk-line. 
 
Det stod altid på et meget synligt sted, og jeg glædede mig dagligt over det og glædede mig til at 
komme hjem til hende igen 

 
Jeg kunne ikke selv umiddelbart komme til fotograf, så Aase måtte nøjes med et 
amatørfotografi af mig. 
 

 
 
Billedet:I baggrunde under min venstre albue kan man netop skelne et af koøjerne på vores kammer. 

Fastelavnsfest 1958. 
Forhindringsløb. 
 
Fastelavnssøndag kl. 10:00 afholdt skibsklubben en fastelavnsfest. Den begyndte med et 
stort forhindringsløb. Løbet begyndte henne på agterdækket, hvor dommerkomiteen sad 
og tog tid. 
 
Første forhindring var en stige ophængt i et par stykker tovværk. Man skulle stikke 
benene ned i alle mellemrummene mellem trinene. Næste forhindring foregik på agterste 
del af tankdækket. 
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Billedet:Jumbo (Ungmanden) under sækkeløbet. 

 
Her fik man udleveret en sæk, som man skulle hoppe i, eller kravle med de ca. 50 meter 
hen til den næste forhindring, der bestod af et kuldsejl dvs. et antal tøndebånd beklædt 
med sækkelærred, så det dannede en tunnel, der var ca. 10 meter lang og 50 – 75 cm i 
diameter. 
 

 
 
Billedet:Molly opfordrer på det kraftigste elektrikeren til at komme ud af kuldsejlet, op ad lejderen og videre 
 fremover. 

 
Når man kom ud af det, så var man efterhånden nået hen til midtskibsbygningen. Her var 
der endnu en ophængt stige som den første forhindring. Her skulle man gå over et bræt 
lagt på stigen og man skulle balancere med et grydelåg i hver hånd med en flaske 
stående på hvert låg. 
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Billedet:Diskvalificeret. Johan har smidt både grydelåg og flasker. 
 

Så var man nået frem til fordækket. På løbebroen var der blevet spændt tovværk ud 
tværs over broen på en strækning af ca. 50 meter og med mellemrum af 1 meter. Man 
skulle skiftevis over og under snorene, som når man stopper strømper. Det var til at blive 
ør af. 
 

 
 
Billedet:Molly var med alle steder, og her er hun efter Steff, der ”stopper strømper”. 
 

Når man gispende var nået igennem denne forhindring, så fik man en ske i munden og 
på den blev der lagt en kartoffel. Således udstyret skulle man løbe ca. 50 meter 
agterover, indtil man igen skulle igennem et kuldsejl. Nu var man nået frem til 
svømmebassinet. Her var der anbragt to redningskranse. 
 
Den første skulle man passere oppefra og ned medens den næste skulle passeres nedefra 
og op.  
 
Der var kontrollører overalt på ruten, så det var svært at snyde for kontrollørerne skulle 
selv igennem de samme prøvelser senere. Alle blev jo målt på tid. 
 
Jeg ved ikke, hvem der vandt, og det var også lige meget. 
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Billedet: 
 
 Mit kunstneriske forsøg på at illustrere for dem derhjemme, hvad jeg havde oplevet under 
 forhindringsløbet. 
 

Efter at have ryddet op efter os, var der tovtrækning på løbebroen. 
 
Endelig var det middag, og vi kunne få vores efterhånden slunkne maver fyldt op igen. 
 
Tøndeslagning. 
 
KL. 14:00 var der tøndeslagning. Jeg vil prøve at beskrive nogle af de mange fine 
kostumer. Præmien for den fineste dragt fik kokken og koksmaten, man kunne kalde 
dem for ”mor og barn” Kokken havde en lang selskabskjole på med sløjfer og 
kruseduller. I en hjemmelavet promenadevogn sad koksmaten med narresut i munden, 
hagesmæk og ble. Det har jeg desværre ikke nogen billeder af. 
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Billedet:Jørgen som rytter, Helge og Tage som understel. 

Et andet kostume var en araber, der red på det mest sprælske æsel, som jeg nogensinde 
havde set. Det skrydede, sparkende og slog om sig, så det var farligt at være i nærheden 
af det. Skønt rytteren Jørgen var den om bord, der tog sig mest af Molly, så blev den så 
bange, at den forhalede ind i de trygge rammer inde i rygesalonen. Æslet bestod af 
Jørgen og to andre matroser. 
 
”Peter” og hans kone ”Thrine” var skærslibere, de sang skændtes og sleb knive så det 
var til at dø af grin over. Parret bestod af tømmermanden og en af matroserne. 
 
Ellers var der en robot, en der kaldte sig ”Vagttårnet” fra Jehovas Vidner, en cowboy, og 
en gårdsanger med guitar. 
 

 
 
Billedet:Robotten Ulf, gårdsangeren salondrengen Henry, dæksdrengen og yderst til højre min makker Svend. 
 

Dagen blev sluttet af med et stort kaffebord på båddækket agter, hvor der var pyntet op 
med signalflag. Vi havde sat en pladespiller op og ind mellem pladerne blev der sunget 
nogle af vort hjemlands vemodige sange, og der blev fortalt historier ikke alle lige 
stuerene. 
 
Vi havde haft en pragtfuld dag i skibsklubben 

Landlov i Campana påsken 1958. 
 
Skærtorsdag og Langfredag skulle maskinen bruge til at foretage nogle reparationer. Vi 
lå for anker på La Plata floden og kunne således ikke sejle. 
 
Rederiet havde sørget for, at der kom en båd ud til os kl. 12:30, den tog vi med i land. 
Først skulle vi have lidt at drikke. Jeg fortalte i et brev hjem til, at vi fik Coca Cola en 
drik, man endnu ikke kendte derhjemme, og at det var en drik, der minder om sodavand, 
men at den mest blev brugt til blande op med rom. 
 
Det var rigtig fint vejr. På torvet var der opstillet boder med mange slags frugt, æbler, 
pærer, vindruer og bananer. Æblerne var meget store og meget flotte. Jeg fik et af dem 
vejet og det vejede 250 gram, så det var et helt måltid. 
 
Vi gik hen i byens park for at nyde det gode vejr og alle de frugter, som vi havde købt, 
og for at se på befolkningen, der promenerede i deres pæne tøj, som de måske havde 
taget på, fordi de havde været i kirke. I parken var der opsat højttalere og der blev spillet 
god musik. 
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Om aftenen gik vi i biografen og så en film. Den ene dag så vi én film og dagen efter 
nåede vi at se to film, men så kom vi også for sent til den sidste båd ud til skibet, så vi 
måtte selv hyre og betale for at komme hjem. Dette eventyr med båden kostede os 
tilsammen 11.- kr. 

Landlov i Palermo maj 1958. 
 
Forud for vores værftophold i Palermo havde vi sammen med matroserne været nede og 
gjort tankene ekstraordinært rene og gasfrie. 
 
Sådant arbejde var både hårdt og meget beskidt og 1. styrmanden belønnede os to 
aspiranter med at tildele os hver fire fridage for vores indsats. 
 
Da vi havde ligget på værftet en dags tid kom Danmarks største skib på besøg. Det var 
m/t Emma Mærsk på 30.000 tons. Den var imponerende stor og flot. Den var bygget i 
1957 på Odense Stålskibsværft og dermed nærmest helt ny. 
 
Vi blev inviteret om bord og så på alle herlighederne. Hvor vi havde 3 styrmænd om 
bord, så havde den fire, og hvor vi var to aspiranter, så var der tre hos dem. 
 
På de første af vores fire fridage, hvor det var det flotteste forårsvejr lejede min makker 
Svend og jeg hver sin Vespa scooter og kørte på en heldagstur rundt på Sicilien. Alene 
det, at vi uden kørekort blot kunne gå ind hos et udlejningsfirma og leje en nærmest helt 
ny scooter var spændende. Ingen af os havde tidligere kørt på et sådant køretøj, men det 
var jo meget enkelt, så vi nød det i fulde drag. 
 
Undervejs blev vi fotograferet af en kanonfotograf, der tog billede af os, da vi kom 
susende. Vi holdt ind og aftalte med ham, at ham skulle komme med billederne dagen 
efter. Vi betalte pænt det aftalte beløb, men billederne så vi aldrig noget til. 
 
Dagen efter kørte vi Palermo rundt i en hestedroge. 
 
Vi gik på stationen og købte billet til en togrejse til en mindre by lidt længere ude på 
landet. Folk troede, at vi var amerikanere og vi følte, at de gloede meget efter os. Under 
hele opholdet i byen havde vi en hale af børn efter os, og de var ellevilde, når vi 
standsede op og tog et billede af dem. 
 
Vi var nogle gange i biografen, men der var den hage ved det, at de havde lavet italiensk 
tale på de amerikanske film, så vores udbytte blev ikke helt, hvad vi havde forventet. 
 
Flere aftener besøgte vi et stort fastliggende tivoli. Vi kørte i nye flotte radiobiler. Der 
var også en bane med rodeobiler. Banen havde kuperet terræn og bilerne kunne køre nok 
så hurtigt som de traditionelle radiobiler. Vi var også en tur i pariserhjulet, hvorfra vi 
kunne nyde synet ud over tivoli og over byen. 

Min anden ækvatordåb juli 1958. 
 
Efter losning i Eastham i England skulle vi igen om i Den Persiske Golf for at laste. På 
vejen derom passerede vi ækvator og skibsklubben arrangerede igen en ækvatordåb. Jeg 
kom til at deltage i en ækvatordåb for anden gang. 
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Denne gang var jeg jo en af de erfarne, der skulle være med til at døbe nogle af de nye 
folk, vi havde fået om bord i England. Det drejede sig om i alt 27 personer. 
 
Først var vi hos skipperen for at overtage skibet så længe, som dåben varede. Vi fik et 
glas rødvin, sagde skål og drak ud undtagen gnisten (telegrafisten) der var doktor. Han 
havde nemlig trukket en plasticpose over hovedet for at han ikke skulle få al medicinen 
ud i hovedet igen, når folk spyttede det ud. 3. styrmanden, som var barber fandt på råd. 
Han tog en øjensprøjte, sugede vinen ind og sprøjtede den ind i munden på doktoren. 
Det vakte selvfølgelig jubel. 
 
Svend og jeg var politibetjente. Vi skulle finde og fange dem, der endnu ikke var blevet 
døbt. Når vi fandt dem og fangede dem, så strittede de alle voldsomt imod. Men det var 
jo varmt, så de faldt forholdsvis hurtigt til ro, indtil de kom om til biskoppen og skulle 
døbes efter at have fået tildelt deres navn. 
 
Når biskoppen efter at have givet delinkventen sit navn og ville puffe ham i vandet for 
ligesom at besegle dåben, så tog han både biskoppen og mig med i baljen. Det skete et 
par gange, og alle deriblandt skipperen morede sig kongeligt. 
 
1. maskinmesterens kone, som havde ferie og var med på rejsen, måtte igennem hele 
ritualet. Hun hylede som en stukket gris, men vi var ubarmhjertige og blev fint bakket op 
af hendes mand, der sagde, at hun skulle prøve det hele. Hun tog strabadserne med 
oprejst pande. Til gengæld fik hun det smukke navn ”Søstjernen”. 
 
Dagen sluttede selvfølgelig som den første ækvatordåb med fest på båddækket om 
aftenen, hvor der blev serveret kaffe og lagkage. Skipperen morede sig så godt, at han 
lovede at komme oftere, når skibsklubben afholdt sine arrangementer. Det var næsten 
midnat inden vi stoppede. 
 
Vi to politibetjente var meget trætte oven på dagens begivenheder og sov som sten til 
næste morgen. 

På besøg om bord på m/t Kathrine Mærsk 1958. 
 
Mens vi lå og ventede på last i Puerto de la Cruz var jeg på besøg om bord på Kathrine 
Mærsk. Jeg snakkede med aspiranterne og hilste også på en af dem, som jeg havde gået 
på sømandsskole sammen med. Han var ungmand om bord. 

Tank, der løb over. 

 
Mens vi stod der og sludrede, så lød der et plask efterfulgt af råben og skrigen, fordi en 
af deres tanke var løbet over under lastningen. Snakken forstummede fordi aspiranterne 
fik travlt med at få lukket af for tanken og dermed mindske skaden. 
 
Skaderne var ikke så store, fordi de lastede fin raffineret olie. 
 
Efter at være kommet tilbage til vores eget skib talte vi om, at de nok var lidt sløsede 
derover, når sådan noget kunne ske. 
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Dagen efter, da det blev vores tur til at laste, skete akkurat det samme for os. En sort 
paddehattelignende stråle stod op fra den ene af de tanke, vi var ved at laste. Her var der 
blot tale om uraffineret olie, det var sort som tjære og meget sværere at fjerne sporene 
efter. 
 
Matroserne, som skulle stå for den efterfølgende rengøring skulede noget til os, der 
havde haft til opgave at laste skibet. 
 
I princippet var det jo den vagthavende styrmand, der var ansvarlig, og vi aspiranter og 
pumpemanden hørte ingen bebrejdelser i den anledning. 

På vej mod Europa, august 1958. 
 
På vej til Venezuela var der rigtig gang i malerarbejderne, fordi vi regnede med at skulle 
til europæisk havn for losning. 
 
Rederiet havde besluttet, at alle vores overbygninger skulle have en meget lysere 
cremefarve end den, vi havde haft indtil nu. 
 
Alle malede selv skipperen blev set på malerarbejde flere dage i træk. Vi tror, at han 
kedede sig. 
 
Jeg havde fået til opgave at male radarmasten eller juletræet. Det tog mig et par dage og 
jeg syntes, at jeg var meget højt oppe. Jeg forundredes også over, hvor stor vores 
radarantenne var, når man kom tæt på den nemlig omkring 3 meter i længden. 

Vandpistoler. 

 
På samme rejse var jeg på udkig efter en vandpistol for 3.styrmand havde en rød 
vandpistol, som han gik og sprøjtede med ind i kamrene. 2.styrmand havde kun en kop. 
Det gik også meget godt, men en gang imellem gik det helt galt, og de tog hver en pøs i 
anvendelse, og så sejlede gangene i hele midtskibsbygningen, så man nærmest måtte 
have søstøvler på. 

Bunkerolie om bord i Genova. 
 
Som det var sædvanligt efter længere tid til søs, så skulle vi også denne gang under 
ophold i Genova forsynes med bunkerolie. Dvs. olie til brug for skibets fremdrift. Denne 
olie oplagres i bundtanke under maskinrummet og administreres helt i maskinpersonalets 
regi. 
 
Olien blev leveret af en lille tankbåd eller en lægter, der blev fortøjet langs siden af os. 
Lægteren riggede sin lange tykvæggede slange til, så den hang i en passende stor bugt 
højt oppe mellem skibene, så eventuelle bevægelser mellem lægteren og skibet ikke 
skulle medføre, at slangen rev sig løs. 
 
Der blev givet klar signal fra vores maskinfolk, at de rette ventiler var blevet åbnet, og at 
vi var klar til at tage imod olien fra lægteren. Lægterens personale satte deres store 
pumpe i gang med opgaven. 
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Der lød et brag og man hørte lyden af olie, der plaskede ned på dækket. Herefter en 
masse råben og skrigen. 
 
Som sædvanligt, når vi var i europæisk havn, så havde mange i besætningen besøg 
hjemmefra. I det dejlige vejr hen på eftermiddagen stod døre og vinduer ind til kamrene 
åbne, så alle myldrede nysgerrige ud for at se, hvad der var årsag til al balladen. Der stod 
de så. Damerne i deres fine lyse sommerkjoler med tilhørende sommerhatte og 
officererne i deres fine hvide eller kakifarvede uniformer. 
 
Selv om pumpen nede om bord på lægteren straks blev stoppet, så stod der jo stadig et 
vist tryk i den meget tykvæggede slange, som hang der højt oppe i luften. Slangen var 
sprunget og havde dannet en fin revne, hvorigennem dette tryk forsøgtes udlignet. 
 
Det skete ved, at der blev dannet meget fine forstøvede oliedråber, der som en stor sort 
tågesky ganske langsomt dalede nedover skibet med samt den nysgerrige besætning og 
dens gæster, som lange i ansigterne så på hinanden og konstaterede, at personen ved 
siden af var helt oversået med meget små og fine oliepletter. 
 
De kom meget hurtigt inden døre igen i læ for resten af olieskyen. 
 
Vores meget store arbejde med at gøre skibet fint til besøg i europæisk havn var helt og 
aldeles spildt. 

Bustur i Genova nov. 1958. 
 
Skibsklubben arrangerede en helt fantastisk udflugt til Genovas meget smukke 
omgivelser. Det var det dejligste vejr, turen varede seks timer og var helt gratis for 
skibsklubbens medlemmer. Vi var 15 besætningsmedlemmer med på turen inklusive 
skipperen, hans kone og hans svigerfar. Først kørte vi op til en højderyg, hvorfra vi 
havde en fantastisk udsigt over hele Genova by og dens nærmeste omgivelser. 
 
Herfra kørte vi ned til nogle af de små badebyer ved den italienske riviera, hvor vi bl.a. 
så det hotel, hvor kong Faruk plejede at holde sine ferier. Det lignede nærmest et helt 
lille palads. 
 
I nogle af byerne, som vi kørte igennem, var gaderne kantede med små træer, men det 
var ikke træer, som vi kendte fra gaderne derhjemme, nej det var appelsintræer,som bar 
modne frugter. Folk kunne blot plukke og spise, som man selv havde lyst til. 
 
Ved middagstid fik vi en meget lille kop kaffe. Koppen var ikke meget større end et 
almindeligt fingerbøl og kaffen var meget, meget stærk og tyktflydende, så sukkeret 
nærmest ikke kunne synke ned i den. 
 
I dag ville jeg kalde det for en kop tyrkisk eller græsk kaffe alt efter hvilket land jeg 
køber den i, og så hører der vel også et glas god cognac til. Herligt. 
 
Vi var også ude at køre med nogle meget små og fine tohjulede kærrer forspændt æsler 
med blomster i manken og hat på hovedet. 
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Billedet:I baggrunden vores lille bus. Den pæne herre til venstre er sømandspræsten Yderst til højre er det 

 ungmanden i en af de små kærrer. 
 

Efter et besøg på et lokalt loppemarked kørte vi ind på en kro, hvor vi skulle spise vores 
aftensmad. 
 
Hovedretten var den nationale spaghetti bolonaise, hvor jeg første gang smagte 
parmesanost. Osten var enormt stor og tjeneren stod og raspede af den store ost ved 
bordet. 
 
Jeg kendte ikke retten og havde stort besvær med at spise den, som man bør i et fint 
selskab ved brug af ske og gaffel. 
 
Det kom der meget morskab ud af, for jeg kunne ikke finde ende på alle de hvide 
melsnore. 
 
Skipperen og hans kone, der sad lige over for mig gjorde ellers deres yderste for at 
hjælpe mig, mens jeg sad der med flere kilometer spaghetti ud af munden og langt nede i 
halsen. Jeg var nær ved at blive kvalt. 
 
Først fniste de allesammen, men til sidst fik latteren frit løb så tårerne trillede. 
 
Endelig kom der almindelig menneskeføde på bordet i form af en steg med franske 
kartofler til. Smurt med et glas rødvin kunne det godt glide ned. 
 
Som dessert var der pærer, som det blev forudsat, at man skrællede med pæren siddende 
på gaflen. Det opgav jeg og gik over til at spise pæren, som jeg plejede nemlig med 
skræl på, med fingrene og med saften løbende ned ad hagen. 
 
Det var afslutningen på den forestilling, tjeneren grinede og slog sig på lommen, hvor 
hans mange drikkepenge befandt sig. 
 
På vejen hjemover så vi naturligvis en masse dejlige udsigter og landskaber. Vi gjorde 
holdt højt oppe i bjergene hos en lille købmand. Han havde to meget smukke døtre. De 
var øjensynligt meget benovede over at få besøg af sådan en busfuld søfolk. Det endte da 
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også med, at to af matroserne fik deres adresser, og det skortede ikke på fingerkys, da vi 
kørte derfra. 
 
Vi var også inde og så en meget stor kirkegård. Gravene var omgivet af høje mure. 
Under hver eneste fliserne var der et gravsted. Langs med murene stod der mange flotte 
marmorfigurer. Nogle af figurerne var helt hvide og blankslidte på steder, hvor 
forbipasserende troende kyssede dem. Det sås tydeligt, når resten af figuren tydeligt var 
grå og kedelig påvirket af vejr og vind. 
 
Om aftenen blev der tændt lys ved gravene, og pårørende sad ved gravene og bad mere 
eller mindre højlydt. Det virkede meget højtideligt. 
 
Turen hjemover var noget af en oplevelse for vores chauffør kørte efter vores mening 
meget stærkt på de snoede bjergveje, alt mens han fortalte historier eller sang serenader. 
Måske havde han lige som alle andre fået et glas rødvin eller flere til sin aftensmad. Men 
vi kom dog velbeholdne hjem igen. 
 
Før turen havde jeg været på vagt i tolv timer, og da vi kom hjem, skulle jeg igen på 
vagt, så jeg fik ikke sovet ordentligt i flere døgn, men det havde været en dejlig tur. 

Svends afmønstring efteråret 1958. 
 
Efter at have været sammen med min gode kollega Svend i mere end et år, så mønstrede 
han af i Bremen, hvorfra han skulle mønstre i Laura Mærsk, for at lære at sejle i 
linjetrafikken med stykgods. 
 
Svend og jeg havde haft det virkeligt godt sammen, og vi lovede hinanden at holde 
kontakten ved lige, men med skam at melde, så har jeg hverken hørt eller set noget til 
Svend, siden den dag han forlod Jakob Mærsk. 
 
Min nye makker hed John og var fra Aarhus. Han havde ikke sejlet i tankskibe før, skønt 
han i løbet af et halvt år skulle begynde på navigationsskolen. 
 
Han virkede umiddelbart lidt hovski snovski og så noget ned på os, der sejlede med 
tankskibene, men han var egentlig flink nok, når man lærte ham lidt bedre at kende. 
 
Han kunne fortælle mange historier om, hvordan det var at sejle på Filippinerne, hvor 
pigerne myldrede om bord, så snart de var blevet fortøjet og nogle gange, når de lå på 
strømmen og ventede på at komme ind, så kom de sejlende ud til skibet i lejede både. 
 
Han og mange andre i besætningen havde mere eller mindre faste forhold til en pige, og 
hende smuglede de så med rundt til de forskellige havne, indtil de skulle videre på ruten 
bort fra Filippinerne. 

Julen 1958. 
 
Der er noget ganske særligt ved at holde juleaften til søs som vi gjorde i julen 1957. 
 
Helt anderledes i 1958, hvor vi skulle have været ankommet til New Haven 
juleaftensdag, men hovedmaskinen ville det anderledes. Den ville ikke arbejde, når vi 
andre havde fri og stoppede op midt i et ret trafikeret farvand. Vi måtte ankre, så 
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maskinen kunne blive repareret i løbet af natten. Det lykkedes da at komme i havn 
juledag. 
 
Juleaften måtte maskinpersonalet altså reparere maskinen, men vi andre kunne holde en 
nogenlunde traditionel juleaften. 
 
Klokken halv seks begyndte vi at spise. Først fik vi risengrød, derefter flæskesteg, 
gåsesteg eller andesteg alt efter eget ønske. Der var selvfølgelig alt det traditionelle 
tilbehør med brunede kartofler og rødkål. I dagens anledning var der endda vin til 
maden. 
 
Til dessert var der dejlig æblekage, hvor der med flødeskum og rød jordbærmarmelade 
var skrevet ”Glædelig jul”. 
 
Da vi var færdige med at spise, så måtte jeg have fat i skipperklaveret, så vi kunne synge 
hele den kendte remse af julens sange. 
 
På kraftig opfordring så måtte jeg besøge de andre messer, så de også kunne få en 
julesang eller to. 
 
Det var en god juleaften, men den var bedre året før, hvor alting kunne foregå i et mere 
adstadigt tempo, og hvor alle kunne deltage samtidigt. 
 
Anden juledag om aftenen var vi udlosset og klar til at sejle, for der lå et andet skib, som 
skulle ind og losse, og vi afsejlede helt usædvanligt uden at have taget ballast ind. 
 
Efter vi havde gjort søklar, og vi var gået ind på vores kammer igen kom 1. styrmanden 
ind og spurgte, om ikke jeg kunne forestå indtagningen af 6.000 tons ballastvand, fordi 
vores ellers så tro pumpemand havde benyttet julen til at drikke sig plørefuld. Min nye 
makker John skulle selvfølgelig hjælpe mig. 
 
Jeg følte mig både beæret og stolt over, at såvel skipperen som 1. styrmanden turde 
lægge hele det ansvarsfulde job på mine skuldre. 
 
Det varede hele natten at fylde de relevante tanke, og alt gik lige efter bogen. 

Forsvundet juleknas. 

 
Efter jul var jeg ved at blive uvenner med hovmesteren. Jeg havde nogle gange været på 
vagt sammen med 2. styrmand og havde undertiden i forbindelse hermed et ærinde ovre 
hos ham på hans kammer. 
 
På vejen derover kom jeg lige forbi salonen, hvor der stod masser af tiloversblevne 
julegodter på bordet. Det havde jeg ikke helt kunnet stå for. Efterhånden svandt det 
noget i skålen, og til sidst var den faktisk tom. 
 
Over middag, da hovmesteren var færdig med sin middagssøvn, kom han over og 
spurgte mig, om vi ikke skulle stille os på lur henne ved salonen, for der var nogen, der 
ikke kunne lade resterne af juleknaset være. Han blinkede til mig og vidste altså godt, at 
det var mig, der havde ladet mig friste. 
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Afmønstring. 
 
Mens vi lå I New Haven blev spændingen endelig udløst, og der kom der besked om, at 
jeg skulle afmønstre fra Jakob Mærsk og rejse til Philadelphia for at mønstre om bord i 
et af rederiets tørlastskibe ved navn Hartvig Mærsk. 
 
Det var en besked, som jeg havde ventet på i lang tid, selv om det også var lidt vemodigt 
at forlade Jakob Mærsk, hvor jeg altid havde været så glad for at være, så glædede jeg 
mig selvfølgelig meget til at skulle prøve noget helt andet. 

Afrejsen fra Jakob Mærsk. 

 
Jeg forlod mit skib gennem næsten halvandet år en tidlig søndag morgen kl. 05:00, da 
rederiets agent kom og hentede mig i sit store dollargrin af en bil. 
 
Turen gik mod syd til New York og varede op mod to timer. Der var ca. 120 km derned 
og vi kørte med en god fart. Undervejs var der imidlertid visse strækninger med en 
højeste tilladt hastighed på bare 60 miles. Der var selvfølgelig også forsinkende trafik ud 
fra New Haven og ind mod New York. 
 
Flere gange kom vi til nogle bomme, der gik tværs over vejen. Her skulle der betales en 
vejafgift. Ved bommene var der anbragt nogle meget store trådkurve, som man kunne 
smide en mønt op i mens man kørte langsomt forbi, og bommen løftedes op for 
gennemkørsel. 

Sømandshotellet. 

 
Turen endte ved foden af et stort sømandshotel ”Seamen´s Home”, South Street 25 på 
Long Island. 
 
Jeg fik anvist et værelse og gik ned for at få noget morgenmad i en meget stor spisesal 
med selvbetjening, men maden var der nu ikke så meget godt at sige om. 
 

 
 
Billedet:Opholdsstuen på Seamens Club. 
 

På vej tilbage til værelset traf jeg en anden ung mand, der spurgte, hvor jeg kom fra for 
han syntes, at jeg så nordisk ud, selv var han tysker og havde boet på hotellet i fire dage. 
Han fortalte migat der fandtes et søfartsmuseum på hotellets anden sal. 
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Den besøgte vi og kunne konstatere, at de i deres samling havde modeller af to danske 
skibe. 
 
Efter aftensmaden gik vi op i opholdsstuen. Her måtte vi vise vores opholdstilladelse for 
at komme ind. Man ville sikre sig, at vi var søfolk og ikke nogle af de mange bumser, 
som søgte ind i varmen. 
 
Det var en dame, der var leder af opholdsstuen. Hun var vældig sød og spurgte os, om vi 
ikke ville spille kort eller et andet spil, for så ville hun finde de nødvendige grejer. 
 
Det kneb med at blive enige. Hun foreslog, at hun skulle lære os et spil med kort. Til at 
begynde med var der en del misforståelser, og nogle af dem skyldtes selvfølgelig, at vi 
talte tre forskellige sprog, men vi fik det da lært, og det endte med, at hun tabte. 
 
Vi spillede også et spil Domino, som det endte med at tyskeren vandt. 
 
Så ville vi ind og se fjernsyn. Der var et mægtig godt underholdningsprogram. Aftenen 
sluttede med, at vi sammen drak en kop kaffe. 
 
Næste morgen ved syvtiden blev der buldret på døren, Så var det bare om at få søvnen 
ud af øjnene og på hovedet ind i elevatoren. Jeg skulle nå ind på Pennsylvania Station 
inden klokken otte. 
 
I min rejseordre stod der, at jeg kunne henvende mig på rederiets adresse, hvis jeg løb 
tør for penge. 
 
Moller Sreamship Company 
30. Broad Street 
New York4 

Togrejsen. 

 
Jeg nåede det, men nu gjaldt det om at finde den rigtige automat ud af et meget stort 
antal automater, hvor man skulle købe sin billet. Der var mange mennesker på stationen 
her om morgenen, og tingene blev bestemt ikke lettere, at jeg måtte slæbe rundt med to 
store kufferter og en køjesæk. 
 
Det lykkedes at få stoppet det rigtige beløb i en af automaterne, og den spyttede da også 
en billet ud til mig. 
 
Over en at portene ned til perronerne stod det ”Tog til Boston og Philadelphia”, så der 
stillede jeg mig op. Porten blev først åbnet nogle minutter før toget kom. Så stormede 
alle de her kontorfolk ellers ind på den rullende trappe, der førte ned til perronerne. 
 
Hvordan jeg fik mig selv og alle mine pakkenelliker ned på patronen ved jeg ikke, men 
jeg kom da med det rigtige tog. 
 
Jeg stod af toget på Philadelphia søndre station og masede mig ud på 30. gade. En 
højttaler skræppede ”Tag en billet og kom med gul taxiservice, når det er Deres tur”. 
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Jeg tog en seddel og gav mig til at vente. Et kvarter senere blev mit nummer råbt op. Jeg 
svarede og en mand snuppede min bagage og en, to, tre så sad jeg i taxien. Det gik så 
stærkt, at jeg dårligt fattede, hvordan det gik til. 
 
Taxichaufføren var gevaldig flink og snakkesalig. Han forklarede om alle de gamle 
bygninger vi kørte forbi. Det var meget interessant. 

Agentens kontor. 

 
Vi standsede ud for en stor bygning. Her skulle agenten bo eller rettere have sit kontor, 
men det var jo ikke kun ham, der havde kontor her, det havde måske 50 andre firmaer 
også. Efter at have ledt en halv times tid fandt jeg endelig frem til mr. Sobelman´s 
kontor. Ankommet hertil tog det da en rum tid, før nogen havde tid til at tage sig af mig. 
 
Da de havde rodet alle mine papirer igennem en halv snes gange, så kom der endelig en 
mand, der sagde, at han ville køre mig ned til skibet i løbet af en halv times tid, der var 
alligevel noget post, det skulle med. 
 
Der gik imidlertid et par timer og i den tid var jeg blevet helt gode venner med 
telefonpigen. Hun var meget sød og gav mig tyggegummi og bolsjer. Langt om meget 
længe kom chaufføren og kørte mig ned til skibet. 
 
På vejen ned til havnen kørte vi forbi Maren Mærsk, som jeg hellere ville have været 
med. 
 
Der lå den så. 

m/s Hartvig Mærsk. 
Påmønstret den 12-01-1959    Afmønstret den 29-05- 
I Philadelphia U.S.A.    I Monrovia Liberia 

 

 
 
Billedet: Hartvig Mærsk. 
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Skibet var ret nyt, idet det var bygget hos B & W i 1957 og havde en tonnage på 7.900 
tons. Maskinen ydede 3.700 Hk. Den var en af de første motorer med turboladning og 
den fyldte ikke meget mere end en stor symaskine nede i maskinrummet. 
 
Hele apteringen var placeret helt agterude, og var betydeligt mindre end jeg var vant til 
fra Jakob Mærsk. Når jeg skulle skrive mine breve, mærkede jeg tydeligt vibrationerne 
fra maskinen, og helt støjfri var den heller ikke. 

Losning og lastning i en stykgodsbåd. 

 
Det var en meget stor omvæltning for mig at komme over i en stykgodsbåd. De 
stykgodsskibe, som jeg har sejlet med havde som de fleste skibe i den størrelse fem luger 
eller lastrum. I hvert lastrum kunne der være både underrum, mellemdæk, lockers og 
højtanke, hvor godset kunne anbringes. Godset, der blev transporteret, kunne være i løs 
form som kul, erts og korn. Det kunne være pakket i kasser, sække, tønder, som baller 
eller på paller. 
 
Mange af de havne, som vi kom i dengang, havde ingen kraner, og derfor skulle vi 
benytte skibets egne losse og lastemidler. 
 
Disse bestod typisk af to til fire bomme anbragt ved enderne af hver luge med den 
nederste drejelige del i en svirvel fastgjort for neden på en mast eller på en samsonpost, 
som var en forstærket udluftningskanal fra lastrummet forsynet med en elektrisk suge 
anordning øverst oppe. Den runde ”hat” øverst oppe. 
 
Bommene var parvis koblede og anbragt ved enderne af hver luge. Bommene stod oftest 
oven på et lille dækshus. 
 

 
 
Billedet: Agnete Mærsk. 
 
 Inden brug skulle bommene via deres hangerwireløftes op til den skrå position, som  det ses af billedet, hvor 
bommene ved lugerne 2, 3 og 4 er klar til brug. Bommene ved luge 1 og 5 ligger i  vandret og fastspændt 
position, som alle bomme ligger, når skibet er gjort søklart. 
 
 Hangerwiren er den meget kraftige wire, som bommen og hele vægten af et slæng hænger i, når systemet 
 arbejder.  
 
 Bommene ved agterkanten af luge 2 og bommene ved luge 3 samt forreste bomme ved luge 4 støttes ved 
 samsonposter mens bommene ved luge 1 og luge 5 støttes af skibets master. I lodret stilling ved forreste mast 
 ses presenningen over grejet i sværvægtsbommen, som ikke er i brug. 

 
Til hver bom hørte et elektrisk spil med en meget lang wire, en losseløber, som sad fast 
på spillets tromle. 
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Betjeningshåndtagene til de to spil sad så sæt på hinanden, at de kunne betjenes af den 
samme person. De var typisk anbragt på et af de små dækshuse for at give betjeneren det 
bedst mulige udsyn både til lastrummet og til folkene på kajen. 
 
Når gods skulle tages om bord eller sættes i land blev den ene bom svinget ind over 
kajen, og den anden blev placeret, så enden af bommen, kaldet for nokken befandt sig 
over det åbne lastrum. 
 

 
                                       x 
Billedet Leise Mærsk: 
 
 Bommene ind mod kajen er svinget ud over siden, så godset kan fires direkte ned på kajen eller på et 
 ventende køretøj. Lodret over krydset ses et slæng på vej op eller ned. 
 

Et slæng, som var et net af kraftigt tovværk, kunne nu løftes op med det ene spil, indtil 
det befandt sig i højde med lugekarmen, hvorefter det andet spil kunne trække slænget 
ind over kajen og slænget kunne fires af. 
 
Når betjeneren var rutineret skete hele dette forløb i én lang glidende bevægelse helt 
uden stop undervejs. Ved at hive, stoppe og slække på hvert af spillene på det helt rigtige 
tidspunkt. 
 
Løftekapaciteten pr. slæng på dette system var som regel på mellem 5 og 15 tons. Større 
vægte blev typisk losset/lastet ved hjælp af skibets sværvægtsbomme, som altid havde 
en væsentligt større kapacitet. 
 
Arbejdet med at losse og laste skibet blev udført af et antal gæng af havnearbejdere 
afhængigt af det antal luger, der skulle losses og lastes fra. 
 
Hvert gæng bestod af spilbetjeneren, af manden der dirigerede spilbetjeneren, når 
slænget ikke kunne ses direkte af spilbetjeneren og af et antal havnearbejdere 
beskæftiget i lastrummene med at bringe lastens emner hen i slænget. 
 
Antallet af havnearbejdere i lastrummet afhang af den type af last, der skulle behandles 
og kunne variere meget. 
 
Til at modtage godset inde på kajen var på tilsvarende måde ansat et antal 
havnearbejdere, der skulle modtage slænget og bringe godset videre ind i pakhuse eller 
til videre transport på andre former for transportmidler. 

At gøre søklar. 
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Før skibet kunne afgå fra havn, skulle der gøres søklar. Dette betød, at alle luger skulle 
dækkes over med deres stålluger i nyere skibe eller med skærstokke og kraftige træluger 
dækket af flere lag presenning fastgjort med trækiler (skalkede, som det hedder på 
sømandssprog), som det var tilfældet i ældre skibe. 
 
På kortere rejser blev alle bomme ført ind over skibssiden og fastgjort i deres oprejste 
stilling. På længere rejser blev bommene firet af og spændt fast i deres dertil indrettede 
beslag i vandret stilling, som det ses for bommene ved den forreste luge og agterste luge 
på billedet fra Agnete Mærsk oven over. 

Den første rejse. 

Den første rejse gik gennem Panama kanalen mod Nordfolk, hvor vi skulle laste kul til et 
sted ude på Østen. Herfra skulle vi via Hong Kong hele vejen rundt om Afrika og tilbage 
til U.S.A. 
 
Det var et forfærdeligt svineri at laste kullene. Det foregik ved at der kørte 
jernbanevogne højt oppe over skibet. Her tippede de deres last ned i siloer. Fra siloerne 
blev kullene via nogle transportbånd, der kunne køre på langs og på tværs af skibet og 
dermed aflevere kullene i de enkelte lastrum. 
 
Det tog meget lang tid at gøre skibet blot nogenlunde rent igen efter den omgang. 
 
Det hjalp at tænke på, at vi skulle ud på Østen. Der var jeg meget spændt på at komme 
ud, for jeg havde allerede hørt så mange spændende historier om, hvordan det var at 
komme ud og se alle de kønne piger, som Østen var så kendt for. 

Min kollega. 

 
Min nye kollega hed Ove. Vi havde været hjemmefra omtrent lige længe, han dog ti 
dage længere end jeg, så vi var spændte på, om vi mon skulle følges ad på ferie. Han 
havde også en pige, der gik og ventede på ham derhjemme på Bornholm. 
 
Min lille kollega led så frygtelig meget af tandpine, så han gik altid tidligt til køjs, hvor 
han lå og vred sig, indtil han faldt i søvn. 
 
Jeg var rigtig glad for, at vi havde haft besøg af tandlægen, og at jeg havde fået ordnet 
mine tænder, mens jeg var om bord på Jakob Mærsk. Jeg har stadig regningen, der viser, 
at jeg fik tre fyldninger og en tandrensning til en samlet pris på 60.-kr. 

Losning i Christobal. 

 
På vej mod Panama kanalen skulle vi lige ind til Christobal for at losse tres tons af vores 
last, som jeg ikke vidste hvad var, men de sorte havnearbejdere så ud, som om det var 
meget tungt, skønt sækkene ikke var så store. 
 
Mit arbejde bestod nu i det samme, som jeg i sin tid om bord på Tessa Dan i den grad 
havde misundt de to aspiranter, nemlig at stå ved lugekarmen og tælle, hvor mange 
sække, der gik ud af lasten og samtidig holde øje med, at der ikke blev stjålet noget. 

Panamakanalen. 
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For første gang var jeg igennem Panamakanalen og det var virkelig en stor oplevelse. 
Ved indsejlingen til kanalen blev vi hævet 30 meter i vejret. Det skete gennem tre sluser, 
hvor vi blev hævet 10 meter for hver sluse. 
 
For at undgå det meget store fortøjningsarbejde, som ellers er kendt fra andre sluser som 
f.eks. Kielerkanaler, hvor man må bjærge og sætte fortøjninger for hver sluse, så satte 
man her trosserne fast på fire små diesellokomotiver, to på hver side, et for og et andet 
agter. Herefter trak disse små lokomotiver os fra den ene sluse og ind i den næste. 
 
For hver sluse kravlede de nærmest op ad nogle ret stejle skrænter for at komme de ti 
meter højere op eller længere ned til næste sluse. 
 
Det varede kun et kvarters tid at få os helt op på toppen. Det var meget mærkeligt at se 
de andre store skibe sejle der nede under os. 
 

 
 
Billedet: 
 
 Læg mærke til de små lokomotiver, men især til den meget stejle bue nedad på skinnerne 
 nederst til venstrei billedet. 

 
Vi kom igennem slusen lige i mørkningen. Det var et smukt syn at se alle disse 
urskovsbevoksede tropeøer i mørkningen, som jo på de egne ikke varer ret længe her tæt 
på ækvator. 
 
Efter passage af sluserne var vi nogle stykker, der havde siddet et par timer ude på 
femlugen i den varme aftenluft. Pludselig var der en, der ville lave kaffe, hvis vi andre 
ville sørge for, at der blev dækket op med kopper og så videre. Her sad vi så endnu en 
times tid og nød at glide sagte gennem natten til den dæmpede musik af cikadernes sang, 
sådan ville en digter vidst have beskrevet sceneriet. 
 
Midt i kanalen kom vi igen til en sluse.Her skulle vi begynde nedstigningen med et 
enkelt trin. Ude i den vestlige ende af kanalen skulle vi så det sidste stykke ned for at 
komme i niveau med Stillehavet. 
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Så nemt var det altså at sejle et stort skib op over en højderyg, men det kunne jo være 
morsomt at se lidt i regnskaberne, billigt har det helt bestemt ikke været. 
 
 
 

En bekendt fra sømandsskolen. 

 
En tid efter, at jeg var kommet om bord fandt jeg ud af, at der var en af dem, som jeg 
havde været på sømandsskole sammen med, der var mønstret som letmatros om bord, så 
vi kunne rigtigt snakke om fælles venner og bekendte. Det var rigtig hyggeligt. 
 
Siden jeg så ham sidst var han blevet så forfærdelig arret efter bylder i ansigtet og på 
store dele af kroppen. Han var også blevet temmelig glad for de våde varer, måske havde 
det noget med hans sygdom at gøre. 
 
Besætningen tog godt imod mig, og jeg blev hurtigt optaget i flokken. Vi sad og 
sludrede over en kop kaffe hver aften og talte meget om, hvordan det ville blive at 
komme hjem, for vi havde næsten alle sammen været ude i over et år. 
 
Skibets salondreng var kineser og vel omkring de femogtredive år gammel. Han strålede 
om kap med solen, for når vi kom til Hong Kong, skulle han hjem på ferie. 

Kaptajnen. 

 
Kaptajnen kom om bord samme dag som mig. Det var imidlertid en afløserkaptajn, der 
kun skulle være om bord indtil Japan, hvor han igen skulle skifte til et andet skib. 
 
I Los Angeles fik vi en kaptajn, som skulle være passager, indtil han skulle overtage 
kommandoen ude på Østen. 
 
Det siger en hel del om forskellen på lønninger og prisen på flyrejser dengang og nu, at 
det kunne betale sig at aflønne to kaptajner på det samme skib i en måneds tid i stedet 
for at købe en flybillet, som man ville gøre det i dag. 
 
Mens vi lå i Yokohama skiftede vi kaptajn. Den kaptajn, vi havde haft hidtil, skulle flyve 
til Bangkok sammen med sin kone. Her skulle han overtage Mathilde Mærsk. 
 
Den kaptajn, som havde været med som passager fra U.S.A, skulle herefter overtage 
jobbet som skibets kaptajn. Han gav indtryk af at være meget flink. 

1. styrmand. 

 
Alt forløb planmæssige, men jeg kunne ikke så godt lide 1. styrmanden. Han var lige 
blevet forfremmet og nød tilsyneladende sin nyligt vundne magt over såvel 
matrosbesætningen som over os aspiranter. Vi får se, når vi kommer hjem til Japan, som 
de fleste siger, så skal der bestilles noget. Der er nemlig kun nogle få timer mellem 
havnene, så får han sikkert så travlt,at han glemmer at spille stor på den. 
 
Maskinen gav os mange problemer. Vi havde allerede haft to stop på hver fire timer, 
siden vi forlod Panamakanalen. Det er lige rigeligt spild af tid. Når alt ellers går som det 
skal, så løber vi omkring 17 sømil pr time. Det er ret godt klaret af den lille symaskine. 
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Los Angeles. 

 
På vejen mod Japan var vi lige et smut i Los Angeles for at losse noget latex. Det er 
flydende gummi, som det tog os hele 18 timer at losse. Mens det stod på, havde vi fået 
proviant om bord, og var dermed klar til den forestående lange rejse tværs over 
Stillehavet. Vi regnede med, at det ville tage os ca. tyve døgn. 
 
Det var ellers lidt af en oplevelse at sejle ud gennem havnen. Vi passerede under den 
flotte Golden Gate Bridge. 
 
Da vi nærmede os ydermolerne spillede man vores nationalmelodi med sang af  
Aksel Schöts. Efter det blev vi på fejlfrit dansk ønsket en god rejse, og derefter spillede 
de ”Jylland mellem tvende have”. Skipperen svarede ved at kippe med Dannebrog og 
samtidig afgav han rederiets hilsen med tågehornet. Det var meget højtideligt. 
 

 
 
Billedet:Golden Gate Bridge 

Datolinjen. 

 
Jeg har jo indtil flere gange passeret en af havets usynlige linjer, nemlig Ækvator. Nu 
stod jeg for at skulle passere en anden lige så usynlig linje nemlig datolinjen. 
 
Det var en underlig fornemmelse, for der blev nemlig ikke nogen mandag i den uge, 
hvor det skete. For os havde februar måned i 1959 således ikke 28 dage, men kun 27 
dage. Den dag vi blev snydt for, var egentlig fastelavns mandag, men her om bord var 
der heller ikke nogen skibsklub til at finde på narrestreger, som der var, da vi holdt 
fastelavnsfest året før i Jakob Mærsk. 
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Mange mennesker kender til, at man skal stille sit ur frem eller tilbage, når man rejser på 
ferie i et land, det ligger østligere eller vestligere end Danmark. 
 
Skal man til London altså mod vest, sættes uret en time tilbage. Skal man til de græske 
øer altså mod øst, sættes uret typisk en time frem. 
 
De fleste kender til, at en meridian går rundt om jorden i retningen nord – syd og 
gennem både nordpol og sydpol. Den vigtigste af meridianerne går lige gennem den lille 
by Greenwich tæt på London. 
 
Den kaldes for 0 meridianen og hele jorden beregner sin tid ud fra den. Tiden her 
benævnes Greenwich Mean Time (GMT). 
 

 
Billedet: 
 
 Den røde bugtede linje markerer, at tiden af praktiske årsager ikke helt følger den 180. længdegrad, men at 
 den går næsten ned midt gennem Stillehavet. 
 

Bevæger man sig mod øst fra 0 –linjen, bliver klokken sat en time frem for hver 15 
grader, man bevæger sig østover og tilsvarende en time tilbage, når man rejser den anden 
vej altså mod vest. 
 
Rejser man således hele tiden mod øst, indtil man når den meridian, der har nummer 
180, så får man et problem med datoen. For at få systemet til at passe hele jorden rundt, 
må der falde en dag ud, når man passerer fra vest mod øst, og der må lægges en dag til, 
når man bevæger sig den anden vej altså fra øst mod vest. 
 
Søfolkene har ikke noget ritual i forbindelse med passage af datolinjen, som man har det, 
når man passerer den anden af disse usynlige linjer, nemlig Ækvator. Hvor man døber 
søfolk i kong Neptuns navn. 

Teknik. 

 
Tøjvask var ellers noget af en anstrengelse, for her om bord var der ikke nogen 
vaskemaskine kun nogle kogekar med indbygget vaskebræt. 
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Skibet var bygget med et airconditionanlæg. Dvs. et anlæg, der pustede varm luft ind, 
når det var koldt og kold luft ind, når det var varmt. Der var bare den lille hage ved det, 
at køleanlægget, der skulle levere den kolde luft var blevet sparet væk. 
 
 

Hans Hedtoft. 

 
Aase skriver til mig, hvordan hele landet på det nærmeste er i chok over, at det helt nye 
Grønlandske Handels skib Hans Hedtoft, er gået ned med mand og mus på sin 
jomfrusejlads. 
 
Til trods for al moderne teknik, så er det stadig sådan, at det kun er en ganske tynd skal 
af stål, der udgør sikkerheden for skibet, dets last og for os som besætning. 

Harmonikaen. 

 
Jeg brugte meget tid på at spille på harmonikaen og min nye kollega sagde, at han nød 
det og ikke som Svend, der hurtigt forlod kammeret, når det varede for længe med mine 
spilleøvelser. 
 
Selv om den var tung og besværlig under min rejse til Philadelphia, så havde jeg 
efterfølgende megen glæde af at kunne få tiden til at gå med at spille på den. 

Malerarbejde. 

 
Det var aldrig et inspirerende arbejde for mig at banke rust og male, men her om bord på 
den lange rejse over Stillehavet lavede vi næsten ikke andet. Jeg havde mange gange 
hellere foretaget indtil flere tankrensninger end dette trivielle arbejde. 

Losning i Fusang, Korea. 

 
Vi lå til ankers ude midt i havnebassinet. På alle sider ned mod havnen var der høje 
klipper, men på trods af det, var der en bidende kold vind, så det var svært at forstå, at 
folk kunne holde varme i de usle blikskure, der lå op ad klippesiderne. 
 
Der var mange havnearbejdere om bord både mænd og kvinder. De var vældig rare og 
flinke og så glade og tilfredse ud, selv om de løb rund i kulden iført de værste laser af 
noget tøj. 
 
Først lossede vi ca. 300 tons mel. Her var det kvindearbejde at syde iturevne melsække 
sammen. På siderne af lastrummet var der sat papir op for at beskytte sækkene mod rust 
og fugt. Det gik havnearbejderne i gang med at fjerne og pakke sammen. Jeg tror, at det 
var fordi, de ville fyre med det eller bruge det til at isolere deres faldefærdige skure med. 
 
Jeg gjorde mig nogle betragtninger om at være så fattig, og jeg glædede mig over, at vi 
bare kunne gå ind på vores varme kammer, når det blev for koldt ude. 
 
Vi lossede også en masse baller med brugt tøj og brugte støvler fra U.S.A. Alt sammen 
ting, som vi andre ikke ville betænke os på at smide ud, men hvor var det godt at ikke 
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alle mennesker tænker sådan. Her kunne man virkelig se, at de brugte ting gjorde en stor 
forskel. 

Japan. 

 
Endelig skulle vi anløbe Japan. Dette land havde altid stået for mig som noget ganske 
særligt ikke mindst på grund af alle de fortællinger, der gik blandt søfolk om, hvor 
dejligt landet var men også om,hvor smukke og dejlige pigerne var. Nu kunne jeg 
endelig få syn for sagen. 

 
 
Billedet: Fujiyama indrammet af blomstrende kirsebærgrene. 

 
To ting ved den japanske natur blev altid nævnt nemlig landets højeste bjerg Fujiyama 
og det andet var de blomstrende kirsebærtræer. Begge dele sammen eller hver for sig var 
afbilledet på næsten alle de ting, man følte at måtte have med hjem som souvenirer fra 
Japan. 

Yokohama. 

 
Inden vi begyndte at laste lå vi på strømmen og ventede på bedre vejr, fordi det sneede 
så meget. 
 
En stor del af besætningen havde været om bord, siden Hartvig Mærsk sejlede fra 
Danmark som nybygning. Det drejede sig om kokken, elektrikeren og alle drengene. De 
fik besked om, at de skulle skiftes, når vi kom til Kobe. De skulle alle med Hulda Mærsk 
til Port Said og derfra med en tanker til Europa. Jeg regnede på, om det mon kunne blive 
med Jakob, når den kom retur fra Golfen efter dokturen. 
 
Det meste af besætningen var gået i land, og min kollega havde taget, hvad der svarede 
til tusinde kroner op fra sin hyre for at spendere dem på nogle af de dejlige japanske 
piger i løbet af de to til tre uger, som vi skulle være i Japan. 
 
Jeg fandt dem nu ikke så meget hverken kønnere eller sødere end pigerne alle andre 
steder. For mit vedkommende, så havde jeg jo den dejligste pige på Fyn, som jeg hellere 
ville bruge lidt penge sammen med, når jeg kom hjem på ferie. 



186 
 

 

På værft i Kobe. 

 
Som sædvanligt på værft, så skulle der laves en masse ting samtidigt, og derfor kom der 
også mange værftsarbejdere om bord. De svinede en del om bord på vores fine skib.  
 
Hartvig havde været ude i det samme dårlige vejr uden for New York, som vi også 
havde været i med Jakob. Om Jakob havde taget skade ved jeg ikke, men her om bord 
kunne vi nu se temmelig store skader og buler i bunden af skibet. 
Nogle buler var så store, at man fandt det nødvendigt at skære dem ud og erstatte dem 
med helt nye plader. Det tog sin tid. Hele skibets bund blev renset af og malet op igen 
med flere lag maling. Selv et tyndt lag af begroning kan sinke skibets fart betydeligt 
samt øge skibets forbrug af bunkerolie væsentligt 
 
I dokken ved siden af os lå et andet af rederiets skibe nemlig Hulda Mærsk. Fire mand 
fra vores besætning skulle skiftes derover, og deriblandt var min kollega, som skulle 
med hjemover, fordi han havde søgt om at få ferie. 
 
En af de fire, der således kom over til os fra Hulda var en kollega til mig. Han var også 
fynbo, idet hans far var købmand i Otterup. Han var ungmand og havde sejlet meget i 
småskibe, og det havde sat sit præg på ham. Han var altid snavset både på tøjet og på 
kroppen, det forstår man jo næsten ikke, når det var så nemt at komme i bad. 
 
Han var kun kort tid om bord, for han havde hele tiden klaget over, at han altid have 
hovedpine. Da det blev for meget, henvendte han sig til 1. styrmanden, der straks 
sørgede for, at han blev sendt til læge. Hvad han fejlede ved jeg ikke, men han fik 
besked om at afmønstre, fordi han skulle have et hospitalsophold på mindst tre uger. 
 
Nu kunne jeg fryde mig over at have kammeret helt for mig selv. Det var en herlig 
følelse efter at have delt kammer med en anden i halvandet år. 

Lasteplaner. 

 
Før vi kom i havn efter værftopholdet var jeg på vagt og var med til at måle op i 
lastrummene, så vi kunne få lavet de lasteplaner, der var nødvendige for at fordele lasten 
hensigtsmæssigt i lastrummene, så vi vidste præcist, hvor de enkelte partier af ladning 
var placeret. 
 
Vi skulle laste fire tusinde tons stykgods til mange forskellige destinationer 

Landlov i Kobe. 

 
En aften gik jeg i land uden at have en øre eller yen, som de lokale mønt hedder på 
lommen. Alligevel havde jeg en dejlig tur op gennem byens hovedgade, som alle søfolk, 
der har været i Japan, kender. Der ligger den ene forretning efter den anden. Hele gaden 
var overdækket, og der var pyntet fint op med blomstrende kirsebærgrene. De må være 
dyrket kunstigt frem, for det var stadig vinter. 
 
På hele alle forretningernes facader var der pyntet med små papirlamper i alle regnbuens 
farver. Hertil skal lægges, at folk gik rundt i deres flotte kimonoer og med de kendte 
høje og klaprende japanske træsko, hvor der i strømperne var en særlig plads til 
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storetåen, så den kunne sættes ind under den rem, der holdt træskoen fast på foden. Man 
fornemmede rigtigt, at man var kommet til et fremmed land med en fremmed kultur. 
 
Fra Japan gik turen videre til Singapore og Hong Kong, hvor jeg ville bruge penge på at 
købe tøj og kufferter. 
 
 

Hong Kong 

Kinesisk junker. 

 
Vi lå på reden uden for byen og vores last blev bragt ud til os om bord på kinesiske 
junkere, som var en meget gammel skibstype, der førte specielt udseende sejl. 
 
Der skulle rigtig mange junker til at forsyne os med vores last og de kom i mange 
forskellige størrelser, men grundtrækkene i junkerne var ens. En forholdsvis stor 
beboelse helt agter og et stort åbent lastrum. 
 
Om bord levede der som regel en hel familie i flere generationer. Vi kunne stå ved 
lønningen og betragte livet om bord, og specielt var det interessant, når man samledes 
omkring de varme måltider, for det foregik altid i fuld offentlighed ude på agterdækket. 
 

 
 
Billedet: Skitse af en større kinesisk junke. 

 
På siden af os lå undertiden op mod halvtreds af disse junkere, der hele tiden under en 
vis uro og forhalingsmanøvrer afløste hinanden for at vi kunne modtage deres andel af 
vores last. De pramme, man ser i Europa, virker som flydende paladser i forhold til disse 
her. 

Singapore. 
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Vi var blevet forsinket med lastning og losning på grund af regnvejr. Vi måtte droppe 
arbejderne i lasten et helt døgn. Når vi lossede, var der en forfærdelig massekulier 
(lavtrangerende og lavt aflønnede arbejdere) om bord og de forekom mig at være 
hjælpeløse som børn. 
 
Vores højtanke(tanke, som ikke ligger i skibets dobbeltbund, men befinder sig oppe i 
selve lastrummene)skulle gøres rene efter den sidste last af latex. Tankene skulle 
nærmest renses, så de var blankpolerede, før man kunne få afskibers godkendelse til igen 
at fylde dem op med en ny last af vegetabilsk olie til fremstilling af margarine. Det var et 
arbejde, der næsten udelukkende blev udført af kvinder, kun deres sjakbejdser var 
mænd. 
 
Nede i tankene var der stillet stilladser op med mellemrum, der gjorde, at disse små 
kvinder netop kunne sidde på huk imellem lagene af hylder. De skrabede og polerede, så 
deres affald fra den ene hylde faldt ned i hovederne på dem, der sad lige nedenunder. 
 
Arbejdet blev udført i tropisk varme, så når man nærmede sig en af tankene, så steg der 
en slem stank af sved op dernede fra. 
 
Tankene var helt blankpolerede, da pigerne var færdige, og de blev uden videre 
godkendt til at laste igen. 
 
I anledning af påsken sendte jeg i lighed med året før et påskeæg med Søgave hjem til 
Aase. Hun udtrykte meget stor glæde ved at have fået det, fordi det var så stort og så 
flot. Familien plagede hende for at få det åbnet og prøvesmagt. 
 
Hun bebrejdede mig dog i et senere brev, at jeg i min hilsen kun havde skrevet ”Kærlig 
hilsen Erling”. Hun savnede i den grad det lille ord ”din” i hilsenen. 

Landlov i Singapore. 
 
Søndag formiddag forsøgte vi os med at spille fodbold på den norske sømandskirkes 
bane, men det vart alt for varmt, så vi endte med at gå en tur i swimmingpoolen i stedet 
for. Her kunne vi købe drikkevarer i baren, og vi kunne høre på musik fra music boksen. 
 
Om eftermiddagen var vi med på en udflugt sammen med 2. styrmanden og hans kone 
som de eneste danskere. Vi så en del af byens seværdigheder, men var allerede hjemme 
igen til middag. 
 
Efter at have spist middag om bord gik jeg igen til den norske sømandskirke og deltog i 
gudstjeneste, for der vankede kaffe med kage bagefter. 
 
Mens vi lå i Singapore fik vi en ny aspirant om bord. Han var tysker og en flink fyr, men 
jeg var nu alligevel lidt skuffet over, at jeg ikke skulle turen rundt om Afrika med eget 
kammer. 
 
Det viste sig hurtigt, at vi havde en fælles interesse med musikken, for han spillede 
nemlig på guitar. Vores aftener gik med masser af sang og musik næsten lige som i de 
mest romantiske sømandsromaner.  
 
Vi lånte en pladespiller og spillede mange melodier fra Sct. Pouli i Hamburg. Makkeren 
kunne jo sproget, så romantikken trivedes godt om bord. 
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Durban Sydafrika. 

 
På den lange sørejse fra Singapore mod Durban i Sydafrika havde vi lagt mange kræfter 
i at male skibet nærmest overalt. Det bekymrede mig meget, at vores ellers så velholdte 
og nymalede skib i den grad blev svinet til igen, så snart vi var kommet i havn og gik i 
gang med losse- og lastearbejdet, men det var jo trods alt netop det, som rederiet tjente 
sine penge ved. 
 
Vi skulle bl.a. losse de ca. 150 tons kokosolie, som vi havde haft med fra Singapore efter 
den omtalte meget grundige rengøring og polering af vores højtanke. Det blev anslået, at 
kokosolien repræsenterede en værdi af ca. 150 engelske pund pr. tons. Der var også 
blevet passet godt på den undervejs, for det var meget vigtigt, at olien blev opbevaret 
med en temperatur på præcis 40 grader under hele rejsen. 
 
Mens vi lå i Durban fik vi en ny kammerdreng om bord. Han var inder, og dagen før vi 
skulle sejle, havde han inviteret hele sin familie med om bord. Den bestod af hans far og 
mor, en stedmor, hans far havde nemlig to koner, desuden havde han 10 søstre. De 
største på 20 og 21 år var meget smukke. Som rosinen i pølseenden var der fire yngre 
brødre. 
 
Vi blev en efter en præsenteret for hinanden, og vi hilste pænt på hinanden ved at give 
hånd. Det var en ordentlig omgang. 

Port Elisabeth, Sydafrika. 

 
Næste havn var port Elisabeth, hvor vi skulle losse et parti gummiballer. Dette skulle 
udføres af et gæng negre. Hvad andet vi var jo i Afrika. 
 
Mit indtryk var, at det var de mest ubehjælpsomme mennesker, som jeg havde været ude 
for. De opførte sig som børn på 10 år. Jeg havde det indtryk, at de fleste af dem stadig 
var halvvilde. 
 
Så snart de kom ned i lasten skete der imidlertid nærmest en forvandling med dem. De 
gav sig til at synge med en forsanger, som vi kender det fra Afrika, hvor så resten synger 
med på omkvædet, eller hvad det nu hedder, mens de alle arbejdede i takt til sangen. Det 
var helt evident godt for arbejdsprocessen, og så var det dejligt at høre på, for de sang 
faktisk meget, meget flot. 
 
Det var helt tydeligt, at de rytmiske bevægelser forplantede sig til hele stakken af 
gummiballer i lastrummet, og på den måde gjorde arbejdet med at smide de tunge og 
”døde” gummiballer op i de net, som de blev hejst fra borde i meget lettere. 
 
Det foregik så smukt og så rytmisk, at jeg, der blot stod og så på hele sceneriet, ikke 
kunne lade være med også at stå og vugge med i knæene. 

Cape Town, Sydafrika. 

 
Det var rigtig dejligt at ligge i denne by, hvor man levede op til engelske skikke som, at 
alt losse- og lastearbejde i havnen standsede klokken fem. Så kunne der bevilges landlov 
selv for styrmænd og for styrmandsaspiranter. 
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Fra havnen kan man se op på det meget store og lidt truende taffelbjerg, som er over 
1.000 m højt og har en helt flad top. Når tågen driver over bjerget, så siger man, at nu er 
bordet dækket. 
 

 
 
Billedet:Udsigt til Taffelbjerget. 
 

Vi var på besøg i den ”flyvende engel ” et engelsk sømandshjem, hvor man havde en 
rigtig biograf, som oven i købet var gratis for alle søfolk. Vi så et par film, hvorefter de 
andre gerne ville ud at danse. 
 
Først ville jeg ikke med, men de andre overtalte mig. Vi endte i en natklub kun for 
hvide. Man skulle bestille spiritus for at være der, og de piger, der var til stede som 
dansepiger, mente jeg kun lige netop var sluppet ud af skolen, så jeg besluttede mig 
hurtigt for at tage en taxi hjem til skibet. 
 
Byen var en flot by, men på alle bænke i byens parker stod der skilte med ordene ”kun 
for hvide”.På tilsvarende måde var offentlige transportmidler som byens busser også 
skiltede med pladser til sorte og andre til hvide. 

Matadi, Belgisk Congo. 

 
Byen var beliggende otte timers sejlads oppe ad Congofloden. På vejen derop kom 
elektrikeren farende, pegede ud over vandet ind mod bredden og hævdede, at han kunne 
se en krokodille. 
 
Alle stimlede sammen og skubbede, så ingen rigtigt kunne se. Så kom der endelig en 
mand med en kikkert. Pludselig begyndte han at grine og imellem hulkene fortalte han, 
hvad vi nu alle kunne se, at der ikke var tale om en krokodille men blot en mand, der 
stod og fiskede fra sin båd. 
 
Der var utrolig varmt så langt inde i landet, og der rørte sig ikke en vind, så vi glædede 
os alle til igen at komme væk fra floden og ud på det åbne hav. 

At lave lasteplaner. 

 
Under 1. styrmandens opsyn og undervisning lærte jeg at lave lasteplaner. Et arbejde, 
som jeg syntes var meget interessant og en meget stor afveksling fra andet normalt 
dæksarbejde. 
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På en tegning af skibet set fra siden, en opstalt, skulle der tegnes en plan over, hvor de 
forskellige partier af lasten var placeret til vores næste anløbshavne. 
 
Det gjaldt om at placere lasten over hele skibet, så der så vidt muligt kunne losses og 
lastes i alle luger på én gang. 
 
Partierne blev tegnet ind på den trykte opstalt med blyant og fik forskellige mærker som 
skraveringer, prikker, terninger og farver. Partier til samme lossehavn fik ens mønster, så 
man meget let kunne danne sig et overblik over partiernes fordeling om bord. 
 
Jeg skulle føre skipperens lasteplan ajour. Et arbejde som krævede stort omhu og 
akkuratesse. Det var rigtigt styrmandsarbejde, som jeg virkelig nød at være blevet 
betroet at udføre. 

Generelt om vores last. 

 
Det var jo lang tid før man begyndte at sejle med containere. Det meste af den last vi fik 
om bord fra Japan og Hong Kong blev leveret i trækasser i alle mulige størrelser, vægte 
og udformninger. De små japanere trillede nærmest bold med kasserne, mens de meget 
større og stærkere afrikanere havde stort besvær med de samme kasser, når de skulle 
losses. Der var håndelaget til forskel. 
 
I kasserne kunne der være sko, men kun venstresko med et skib, højre skoene blev sendt 
med næste skib for at minimere tyverier fra lasten, transistor radioer, pedaler til cykler 
en masse emaljerede fade og meget, meget mere. 
 
Fra Afrika fik vi f.eks. kaffe i sække, gummi i baller på måske 1 meter x 1 meter x 50 
cm. Store teaktræstammer, ”logs” med en diameter på mere end en meter og måske 
næste ti meter lange, de blev oftest stuvet på dækket. 
 
Lasten var således meget uhomogen og krævede en god forberedelse for at skibet kunne 
losse og laste på en rationel måde. 

Containere. 

 
I min tid i stykgodsbådene havde vi på et tidspunkt en enkelt 20 fods container med om 
bord, og det var som en hund i et spil kegler. Fordi den store kasse passede så dårligt ind 
i vores lastrum. 
 
Udviklingen hen mod containerfarten skete meget hurtigt. Så hurtigt, at mange rederier 
forbyggede sig i den periode, idet de byggede smukke, slanke og hurtigt sejlende skibe 
med det samme problem. De store klodsede containere kunne ikke stuves i disse slanke 
skibe på en måde, så de udnyttede skibenes fulde kapacitet. 

Lagos, Nigeria. 

 
Da vi kom ind i havn fik vi besked om, at to andre af rederiets skibe havde efterladt 
deres last til en anden by, der hedder Port Harcourt, fordi der på det tidspunkt havde 
været over tre ugers ventetid på at komme til kaj. Nu skulle ventetiden være blevet 
reduceret til et par dage, så nu skulle vi tage disse partier med. Vi tog lasten om bord og 
sejlede mod Port Harcourt. 
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Port Harcourt,Nigeria. 

 
Efter vi havde taget lods skulle vi op ad en flod, men da vi var kommet halvejs ind mod 
byen beordrede lodsen pludseligt, at vi skulle ankre. Straks vi lod ankeret falde myldrede 
det ud med indfødte fra skoven i deres udhulede kanoer. 
 
De ville gerne handle med os. For en tom malerspand kunne vi få en stor klase bananer. 
Når vi smed malerspanden i vandet, så sprang der en halv snes negere i vandet og 
kæmpede som gale for at få fat i spanden. Egentlig var det lidt trist, at de var så fattige, 
men vi morede os med at stå og se på sceneriet. 
 
På reden lå et andet dansk skib nemlig Lilian Cord. En aften morsede vi derover, for vi 
var helt udgået for cigaretter. De var villige til at handle, så vi skulle komme derover 
næste dag, men jeg var nu ikke så heldig at komme med, for vi aspiranter skulle arbejde. 
 
Vi lå og ventede en tre fire dage på at blive lastet, men fik så besked om at sejle til 
Accra, hvor vi var fremme allerede næste dag om morgenen. 

Accra, Ghana. 
 
I Accra havde man ingen havn, så vi lå ude på reden en halv sømil fra land. Lasten blev 
afhentet af meget store robåde med ikke mindre end ti mands besætning, der ikke brugte 
årer men pagajer, som jo ikke på samme måde som årer ville have taget plads op inde i 
båden. Det var store stærke folk, der sad ved pagajerne. Manden der stod ved styreåren 
agter sørgede også for, at besætningen holdt takten ved at slå på en slags bjælde, og det 
så ud til at fungere fint. 
 

 
 
Billedet:Tom lastbåd ved Accra på vej til skib på redden for afhentning af last. 
 

Det var lidt af et kunststykke at sejle disse store tungt lastede både igennem de ofte 
meget kraftige dønninger, og især var det farligt at komme igennem brændingen inde 
ved land. Hvis de kom lidt forkert i forhold til brændingen, var der stor fare for, at de 
ville kæntre eller blive knust mod klipperne. Det skete heldigvis sjældent. 
 
I en kort sekvens i filmen ”Styrmand Carlsens flammer” kan man iagttage dette helt 
specielle sceneri. 



 

 

Lagos, Nigeria. 

 
Tilbage i Lagos lå vi så og ventede
så det har nok været en dyr fejldisposition fra rederiets side.
 
En morgen, vi kom på broen for at modtage besked om dagens arbejde, sad skipperen og 
han var godt knotten over, at vi sidst, vi var i La
femten tons. Det havde han opdaget, og det skulle nu være vores skyld, skønt alt arbejde 
under lastning og losning sker under ansvar fra den vagthavende styrmand.

Takoradi, Ghana. 

 
Vi havde lastet 5.000 tons magnesiumo
Ghana. 
 
Under opholdet var jeg en tur i land sammen med nogle af de andre fra besætningen. Vi 
søgte, som så ofte før, når vi var i en af de tidligere engelske kolonier, op på den 
engelske sømandsklub.
 
Der var imidlertid ingen andre gæster, kun negertjenerne var til stede, så vi gik hurtigt 
derfra og fandt en rigtig negerbeværtning.
 
Flaskehylderne bestod af gamle ølkasser stablet oven på hinanden.
 
Lokalet var bygget op af tyndt bølgeblik og gulvet bestod af 
dansede på til musikken fra værtshusets eneste og mindst 10 år gamle moderne tekniske 
udstyr bestående af en gammel rejsegrammofon, som skrattede noget så forfærdeligt. Af 
drikkevarer var sortimentet meget enkelt og bestod udelukkende
ikke drak på daværende tidspunkt, men i mangel af andet drak jeg sammen med de andre 
en enkelt øl. 
 
Vi kedede os imidlertid, så vi blev enige om, at vi gerne ville se en film.En meget venlig 
mand lovede at vise os vej til biografen, 
for ulejligheden. Det var vi ikke enige med ham i,at han skulle have, så vi indlod os i en 
diskussion. Vi var heldige med, at der ikke skete mere, for der dukkede meget hurtige en 
flok skummelt udseende negre 
også var mange hvide mennesker til stede, så vi nøjedes med truslerne om øretæver.
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Tilbage i Lagos lå vi så og ventede på igen at komme af med vores last til Port Harcourt, 
så det har nok været en dyr fejldisposition fra rederiets side. 

En morgen, vi kom på broen for at modtage besked om dagens arbejde, sad skipperen og 
han var godt knotten over, at vi sidst, vi var i Lagos, havde glemt at losse et parti på 
femten tons. Det havde han opdaget, og det skulle nu være vores skyld, skønt alt arbejde 
under lastning og losning sker under ansvar fra den vagthavende styrmand.
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Under opholdet var jeg en tur i land sammen med nogle af de andre fra besætningen. Vi 
søgte, som så ofte før, når vi var i en af de tidligere engelske kolonier, op på den 
engelske sømandsklub. 

imidlertid ingen andre gæster, kun negertjenerne var til stede, så vi gik hurtigt 
derfra og fandt en rigtig negerbeværtning. 

Flaskehylderne bestod af gamle ølkasser stablet oven på hinanden.

Lokalet var bygget op af tyndt bølgeblik og gulvet bestod af stampet jord, som man 
dansede på til musikken fra værtshusets eneste og mindst 10 år gamle moderne tekniske 
udstyr bestående af en gammel rejsegrammofon, som skrattede noget så forfærdeligt. Af 
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ikke drak på daværende tidspunkt, men i mangel af andet drak jeg sammen med de andre 

Vi kedede os imidlertid, så vi blev enige om, at vi gerne ville se en film.En meget venlig 
mand lovede at vise os vej til biografen, men da vi kom frem, ville han have to shilling 
for ulejligheden. Det var vi ikke enige med ham i,at han skulle have, så vi indlod os i en 
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flok skummelt udseende negre frem til forsvar for vores vejviser.Vi var så heldige, at der 
også var mange hvide mennesker til stede, så vi nøjedes med truslerne om øretæver.
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Billedet:Marylyn Monroe i den film, som vi så i Takoradi. 

 
Filmen havde Marylin Monroe i hovedrollen, og hun gjorde alt, hvad hun kunne for, at 
man skulle se hendes ynder uden dog at vise noget alligevel. I filmen indgik en af de 
allermest kendte af hendes scener, nemlig hvor hun står på en rist over 
undergrundsbanen og luften nedefra blæser hendes skørter op om ørerne på hende, mens 
hun forgæves forsøger at holde dem nede med hænderne. Tænk, at jeg så sådan en film 
nede i det mørkeste Afrika. 

Monrovia, Liberia. 

Ommønstring. 

 
Under ophold i Monrovia kom der besked om, at jeg skulle flyttes over om bord på m/s 
Jessie Gulwa. Jeg havde ellers gået og glædet mig til at komme over til U.S.A., hvorfra 
jeg forventede at blive sendt hjem på ferie. Nu skulle jeg imidlertid endnu en mindre 
rundtur her på afrikakysten. 
 
Ingen af de andre om bord på Hartvig Mærsk kunne forstå, at jeg skulle tage endnu en 
tørn på West Africa kysten. Planen var imidlertid, at vi efter en rundtur skulle til New 
Orleans, hvor der så igen var en chance for at komme hjemover på ferie. 
 
Jeg blev aldrig rigtig glad for at være om bord på Hartvig Mærsk, selv om jeg egentlig 
blev behandlet godt. 

m/s Jessie Gulwa. 
Påmønstret den 30.06.1959.   Afmønstret den 20.07.1959. 
I Monrovia Liberia.   I New Orleans U.S.A. 

 

 
 
Billedet: Jessie Gulwa alias Jessie Mærsk 
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Jeg syntes umiddelbart godt om det forholdsvis lille og gamle skib og fandt forholdene 
om bord væsentlig bedre her end om bord på Hartvig Mærsk, hvor jeg aldrig kom til at 
føle mig rigtig godt tilpas. 
 
Skibet var af ældre dato og bygget på Aalborg Værft i 1948. Det havde en tonnage på 
6.075 tons. Maskinen ydede 2.800 Hk. 
 
Skibet hed oprindeligt Jessie Mærsk og var malet lyseblåt, som rederiets øvrige skibe. 
Man oprettede sammen med en norsk reder en ny rute ved navn Golfen West Africa line 
i 1958. Rederiet overtog Jessie Mærsk, omdøbte skibet til Jessie Gulwa og malede det i 
dets oprindelige grå farve. Rederiets logo den syvtakkede stjerne i skorstenen blev dog 
bibeholdt. 

Tømmermand. 

 
Mit daglige arbejde startede hver dag med, at jeg morgen og aften skulle pejle alle 
skibets lastrum for indtrængende vand. Jeg skulle endvidere pejle alle vores ferskvands-
tanke og herefter regne ud, hvor meget ferskvand vi havde tilbage. Det hele tog mig ca. 
tyve minutter, og der var afsat en hel time morgen og aften til det. Normalt er dette 
arbejde overladt til tømmermanden. 
 
Det var ellers ikke fordi vi manglede mandskab, for vi var ti forskellige nationer om 
bord. Dette indebar, at mange samtaler med de andre besætningsmedlemmer kom til at 
foregå på engelsk en rigtig god øvelse for mit fremtidige arbejde. 

Besøg om bord på Ellen Mærsk. 

 
Mens vi lå i Takoradi var jeg på besøg om bord på Ellen Mærsk. Det var det flotteste og 
mest velholdte skib, jeg endnu havde set selv om den var otte ni år gammel. 
 

 
 
En stor del af den menige besætning var kinesere, og de havde en overenskomst, der 
sagde, at der skulle være to kinesere om bord for hver af de danskere, der stod i 
besætningsfastsættelsen. 
 
Skibet var kun på ca. fem tusinde tons, altså et ret lille skib, men det havde en besætning 
på seks og fyrre mand, og de var alle meget flittige. 
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Inde i gangene var alle bærbare vand- og skumslukkere blankpolerede i to farver kobber 
og messing. Alle dørtrin bestod af en messingplade, og de var blankpolerede. Alle koøjer 
og blændklapper var blankpolerede. Ellers var der selvfølgelig meget rent og meget 
ryddeligt alle steder. 
 
Umiddelbart inden vi skulle afgå fra Abidijan, kom skipperen farende kl. otte om 
morgenen og sagde, at jeg skulle skiftes over i Ellen Mærsk, hvis den nåede at komme i 
havn inden klokken 11:00, hvor vi skulle sejle. 
 
Det kan nok være, at jeg fik travlt med at pakke mine ting sammen. Jeg nåede også at 
blive færdig, men der kom bare ingen Ellen. Da vi rundede havnemolen for udgående 
dukkede den imidlertid op for indgående, så der kom ikke noget ud af den omskiftning. 
 
Det var jeg rigtig glad for. Jeg var nemlig allerede blevet meget glad for at v ære om 
bord på Jessie og havde ingen ønsker om at skulle skiftes. 
 
Rederiet havde skrevet hjem til far og mor, at jeg kom hjem på ferie fra New Orleans i 
juli måned 1959. 
 
Jeg var ellers glad for at være ombord. Alle havde taget godt imod mig lige fra 
1. styrmanden over matroserne og til kokken, som indtil videre var den bedste kok, jeg 
havde sejlet sammen med. Måske skyldtes det, at han slet ikke var uddannet kok, men 
bager. Han lavede den slags dagligdags mad, som han havde lært derhjemme i køkkenet 
hos sin egen mor. 
 
Efter aftale med 1. styrmanden skulle jeg sy nogle overtræk til bådespillene. Han fandt 
hurtigt ud af, at jeg var god til først at lave skabeloner og dernæst til at sy overtræk til 
redningsbådene og til luftventilerne i sejldug. Det var et dejligt rent og udfordrende 
arbejde, som jeg stortrivedes ved at udføre. 
 
En af matroserne, som var nordmand, var fantastisk god til at spille på guitar, og så 
kunne han synge cowboysange til ikke på engelsk, men på rigtig drævende amerikansk, 
specielt var han god, når han først havde fået et par øl. 
 
Mens vi lå i Matadi blev der arrangeret en fodboldkamp mellem besætningen fra et andet 
dansk skib, som også lå i havnen. Skibet hed Africa og tilhørte rederiet Dansk – Fransk. 
Sådanne fodboldkampe blev oftest arrangeret af skibsklubberne og indberettet til 
Handelsflådens Velfærdsråd, som samlede resultaterne sammen. En gang om året 
kåredes den besætning, der havde vundet flest kampe. 
 
Det var første gang vi prøvede at spille fodbold sammen, mens de på det andet hold 
havde nogle meget skønne stewardesser med, som måske distraherede os en smule, 
derudover havde de allerede spillet tre kampe mod andre skibe, så det endte med et 
sviende nederlag på 2 – 6 til os. 
 
Det store nederlag skyldtes måske også, at skibets sædvanlige målmand havde drukket 
sig så fuld, at han ikke kunne spille, så jeg blev sat på holdet som målmand i stedet for.  
 
Efter at have losset og lastet i Conacry blev kursen sat mod New Orleans og dermed 
også mod den hårdt tiltrængte ferie. 
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Der var kommet besked om, at jeg skulle afmønstre og rejse hjem på ferie, når vi kom til 
New Orleans. 
 
 

New Orleans den 20.07.1959 til 25.07.1959. 
 
Indlogeret på et lille hotel nød jeg i fulde drag friheden og det dejlige vejr. Nu da jeg 
endelig skulle hjem til min elskede Aase, så benyttede jeg tiden til at købe noget nyt tøj 
Specielt husker jeg et par lysegrå bukser i en amerikansk slank model,der nok var nogle 
af de flotteste bukser, jeg nogensinde har haft. De sad som støbt om mig. Til at sætte 
sammen med bukserne var jeg inde i en slipseforretning og købte det rødeste slips, som 
jeg nogensinde har ejet. 
 
Aftenerne nød jeg i fulde drag.Jeg gik fra den ene bar til den næste for at nyde al den 
dejligste jazzmusik. På det tidspunkt drak jeg stort set ikke øl, hvis jeg kunne få andet at 
drikke, og her var det jo muligt og stadigt nyt for mig at drikke Coca Cola. 
 
På nogle af de meget store barer var der de lange høje bardiske, som man ofte ser i 
gamle cowboyfilm. Her var det ikke alene whiskysjusserne der dansede hen ad baren. 
Nej på visse tidspunkter kom der nogle meget let påklædte damer ind fra enden af 
bardisken for at danse til den dejlige musik. På brysterne bar de kun et par minimale 
kvaster, som de dygtigste af damerne kunne få til at køre hver sin vej rundt,mens de 
dansede. 
 
I fire af de dage, jeg opholdt mig i New Orleans, havde jeg egentlig ret travlt med at 
henvende mig på konsulatet og derfra til det ene kontor efter det andet for at få de 
fornødne tilladelser og andre nødvendige papirer. 
 
Dengang var det sådan, at når man havde været hjemmefra i mere end 18 måneder, så 
skulle det danske konsulat betale for rejsen hjem. Med min udmønstringsperiode på 
næsten nøjagtigt to år, så gav denne tidsmæssige grænse ikke nogen problemer. 

Konsulatpassager. 
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Billedet:m/s Oklahoma 

 
Fra generalkonsulens kontor havde jeg modtaget nedenfor viste brev til kaptajnen om 
bord på m/s Oklahoma, der anmodedes om at tage mig med til Danmark som 
konsulatpassager. 

 
 
Hvis der var en tilsvarende stilling om bord, som jeg hidtil havde haft og til samme 
betaling, var jeg pligtig til at tage stillingen. 
 
Det blev imidlertid ikke aktuelt, så jeg blev næsten behandlet som ordinær passager og 
jeg følte, at nu var ferien begyndt. 
 
m/s Oklahoma var et ret nyt skib på ca. 5.000 tons bygget i Helsingør i 1956 og med 
plads til 12 passagerer. 
 
Som konsulatpassager blev jeg indlogeret på skibets aspirantkammer, som stod tomt. Jeg 
blev hurtigt gode venner med 3. styrmand Møller, der var søn af en organist, og måske 
derfor var han fantastisk god til at spille på min medbragte harmonika. Så vidt jeg husker 
var det slagersangen”Ud på flisen Caroline” der var et stort hit på det tidspunkt, og den 
fyrede han af bare sådan uden videre med bas og det hele. 
 
Han nød i den grad at spille på min harmonika, og for mig gik tiden hurtigere, når jeg 
kunne gå med ham på vagt på broen. Og således meget nøje dag for dag følge med i, 
hvor langt der var til København. 
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Turen hjem varede ca. fjorten dage, og det kunne godt være svært at få tiden til at gå, 
selv om jeg, når vejret var til det, kunne lægge mig i en liggestol og bare nyde 
tilværelsen, men jeg længtes så meget hjem,at al denne ledighed blot syntes at forlænge 
ventetiden. 
 
Skibet var bl.a. lastet med corn (majs) i et af lastrummene, og en af de sidste dage, inden 
vi nåede København,begyndte det at ulme fra det lastrum, hvori majsen befandt sig. Jeg 
ved ikke i detaljer, hvordan man bekæmpede den begyndende ildebrand, men jeg husker, 
at da man mente at have kvalt ilden, så blev netop 3. styrmanden sendt ned i det endnu 
rygende og varme lastrum iført fuldt røgdykningsudstyr. 
 
Det var jo så en af de arbejdsopgaver, som jeg på denne måde fik erfaring for, at en 
styrmand kunne komme ud for at skulle udføre. Jeg syntes det var et flot stykke arbejde 
han udførte den dag. 
 
Mens jeg læste på styrmandsskolen og boede på sømandshøjskolen blev netop denne 
styrmand Møller ansat som lærer på sømandshøjskolen. Gensynsglæden var stor og 
gensidig. 

Hjemrejse fra København. 
 
Jeg har ikke noteret mig en nøjagtig ankomst til København, men mit bedste skøn lyder 
på, at det skete den 09.juli 1959. 
 
Far havde taget fri fra arbejde og havde taget toget til København et sted, som han aldrig 
tidligere havde været. Vi fulgtes hjem med toget og på Storebælt gik vi op i færgens 
restaurant og spiste et varmt måltid mad med tilhørende drikkevarer. 
 
Dengang blev maden serveret af en tjener ved bordet. Når maden kom ind var det i 
rigelige mængder,og den var anrettet på fade og i terriner. Portionsanretninger, som man 
kender dem nu til dags, kendte man ikke til dengang. 
 
Da jeg troede, at vi begge var færdige med at spise,var der stadig noget tilbage på 
fadeneog så faldt den replik, som jeg stadig husker så tydeligt. Far pegede på et af 
fadene og sagde ” Giv mig lige det sidste” hvorefter han skrabede den resterende mad af 
dette og de andre fade og terriner. Vi skulle jo betale for det hele, så hvorfor ikke også 
pænt spise op, maden havde jo været god og dyr. 
 
Hvad vi fik at spise kan jeg ikke huske, men den samlede regning lød på 20,00. kr. og 
det var faktisk mange penge. 
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Billedet:Regningen fra vores færgetur hjemover. Udregningen stod på bagsiden. 
 
 
 
 

Min sommerferie 1959. 
Påbegyndt 10. 07.1959   Afsluttet 27.10.1959 

Gensynet med Aase. 
 
Det var selvfølgelig rigtig dejligt at komme hjem efter mere end to års fravær. Jeg 
husker egentlig ikke enkeltheder omkring,hvordan det foregik, da Aase og jeg så 
hinanden igen efter den lange tids fravær. 
 

 
 
Billedet:Ih, hvor var det dejligt at komme hjem. 
 

Aase og jeg havde jo hver især erklæret hinanden vores kærlighed, men det var 
selvfølgelig noget akavet, at vi var rejst fra hinanden som meget gode venner, og nu stod 
vi så der, og var rigtige kærester. Om vi nogensinde nåede at udveksle alle de kys og 
kærtegn, som vi havde skrevet om i vores breve ved jeg ikke, men at vi begge nød 
hinandens nærhed, og næsten offentlige status som kærestepar var der ingen tvivl om. 
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Aase havde ikke ferie og måtte pænt passe sit arbejde på kontoret, som lå blot nogle få 
hundrede meter fra vores hjem. Jeg hentede hende i frokostpausen, hvor hun sagtens 
kunne nå hjem og spise, og jeg hentede hende igen sidst på eftermiddagen, når hun 
havde fri, og vi nød bare det at være sammen. 

Indestængte længsler. 

 
At hormonerne pumpede meget hurtigt rundt i sådan et par unge mennesker skal der ikke 
herske nogen tvivl om. Vi tilbragte mange aftener sammen på min gamle divan, først på 
aftenen mest i siddende stilling, men senere på aftenen og om natten lå vi også en hel del 
i vandret stilling. 
 
Vi måtte jo passe på, at vores kærlighed ikke fik følger, og til det brug sørgede jeg for at 
der blev købt præservativer. Da vi ikke havde et vandskyllet toilet, som vi kunne komme 
af med de brugte kondomer i,og da vi antog, at de heller ikke ville bidrage til 
frugtbarheden blandt jordbærrene, hvis vi smed dem i lokumsspanden, sågravede jeg 
både disse og også de små blikæsker, som de blev købt i ned i gulvet nede i det yderste 
rum i baghuset, hvor far endnu ikke havde fået støbt cementgulv. 
 
Senere har jeg tænkt på, om far gravede gulvet op, da han gik i gang med at støbte gulv 
dernede, hvis han gjorde, så har han aldrig sagt noget om det. Så når kommende 
arkæologer finder vores efterladenskaber, så får de grund til at undre sig. 
 

 
 
Billedet: 
 Aases hjem set fra vores have.Tagvinduet lige ved flagstangen er Aases værelse. 
 Mit hjem set fra Aases side af vejen 
 

Far og mor har jo ikke kunnet undgå at vide, hvad der foregik, men de har aldrig nævnt 
noget om det, og de er heller aldrig ved en ”fejl” kommet på inspektion på tider af 
døgnet, hvor det ville have været ret ubekvemt for alle parter. 
 
Aase havde ellers sit eget uopvarmede værelse oppe på loftet derhjemme, men af 
uransagelige grunde opholdt vi os aldrig der. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har sovet på 
hendes værelse. Efter vi var blevet gift sov vi undertiden hos Viggo´s, men så var det 
Pouls noget større værelse med centralvarme, vi brugte. 

Kørekort. 
 
Det havde hele tiden været meningen, at jeg ville tage kørekort, når jeg kom hjem på 
ferie. 
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Byens køreskole ejedes af Schütte, som tidligere havde været chef for byens 
redningsstation, som dengang ejedes af firmaet Zonen. Redningsstationen rådede over to 
biler nemlig en ambulance og en kranbil, som man kunne spænde en stor motorpumpe 
efter og dermed også udgøre det for en brandbil. 
 
Redningsstationen var beliggende midt i byen og var nærmeste nabo til skolen for de 
store elever. 
 
Som dreng mindes jeg stadig den uhygge, gru og rædsel jeg følte, når ambulancen kom 
med udrykning. Så brugte den det uhyggelige horn, og havde sat det spidse gule flag 
med ordet ”udrykning”i sort tekst fast på venstre forskærm. 
 
Samfundet var ikke så stort, og måske følte man, at det kunne være naboer eller 
bekendte, der var kommet galt af sted. 
 
Da Zonen indgik samarbejde med Falck og nu kaldte sig for Falck – Zonen, blev 
stationen flyttet ned tæt på kroen, og den fik en falckmand som leder. 
 
 

Undervisningen. 

 
Køreskolen havde en af den tids finere biler nemlig en Opel Rekord som skolevogn. En 
meget smuk model med sin moderne meget store panoramaforrude. Bilen var næsten 
helt ny, og den blev holdt passet, plejet og pudset lige så eksemplarisk, som i sin tid 
Zonens to køretøjer var blevet det. 
 
Dengang var der ikke så stor adskillelse mellem teori og praktisk øvelse. Det hele 
foregik i bilen. Under teoriundervisningen blev skolevognen blot kørt ind i vejsiden og 
dermed overgik den til at være skolestue. 
 

 
 
Billedet:Opel Rekord 1958 i samme farver, som den bil jeg lærte at køre i. 

 
Jeg lærte hurtigt den teoretiske del,der dengang handlede om at kunne nogle konkrete 
ting så som bremselængden ved bestemte hastigheder, hvor langt skulle lyset række og 
flere generelle ting, som man bare kunne sætte sig ned og lære udenad.  
 
Det kneb mere med den praktiske del. Jeg havde jo meget tidligt, inden jeg kom ud at 
sejle, lært det at kunne betjene rat, kobling, speeder og bremse, så den side af sagen 
voldte mig ingen kvaler. 
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Teknisk var der dog sket det, at næsten alle nye biler, undtagen folkevognen, der stadig 
holdt fast i bundgearet, var blevet forsynet med ratgear. Det var ikke svært at betjene, 
men bare anderledes. 
 
Det mest af køreundervisningen foregik i Middelfart, fordi det også var her, man aflagde 
den praktiske del af køreprøven over for den motorsagkyndige, som alle steder havde ry 
for at være sure og knarvorne, nok fordi nogle elever jo måtte dumpe. 
 
På vejen til Middelfart kørte vi på hovedvej nr. 1, der på det tidspunkt var den mest 
trafikerede vej på Fyn. 
 
Når jeg dumpede to gange, så undskylder jeg mig stadig med, at jeg i løbet af de to år til 
søs helt havde glemt fornemmelsen for at færdes i trafikken, under alle omstændigheder, 
så lykkedes det først efter tre forsøg at få udsted et kørekort. 
 
Aase var så sød og trøstede mig meget, hun var også dumpet til køreprøven,men kun en 
enkelt gang. Hvor mange timer jeg fik, og hvad det havde kostet, har jeg ingen erindring 
om. 
 
 

Køreture. 

 
Aase var i den grad sin fars pige, og han var utrolig flink til at låne os sin fine 
personbilen mørkegrøn Ford Consul. Det benyttede vi os af, og jeg fik på denne måde 
mulighed for at afprøve mine nyerhvervede kundskaber som chauffør. 
 
Når Aase var på arbejde og hendes mor Dagmar lige stod og manglede noget, der skulle 
hentes hos en af de handlende i byen, så fik jeg lov til at fungere som hendes chauffør. 
Hun var meget øm om deres fine bil og blev urolig, hvis jeg trykkede på knapper, som 
hun ikke var vandt til at se taget i anvendelse. 
 
Vi klarede byturene med bravur, og der skete ingen skader på bilen som følge af min 
ringe erfaring med at køre i den. 

På udflugt. 
 
En af byens frisører, som ikke var meget ældre en os, og som jeg i den grad havde set op 
til, da han ud af sin løn som frisørsvend havde været i stand til at købe sig en helt ny 
lyseblå tocylindret Triumph, tiger 110 motorcykel. 
 
Den var nu solgt, og han havde etableret sig som selvstændig frisør. Nu havde han en 
næsten helt ny postkasserød folkevogn, som han lejede ud. 
 
Aase og jeg havde planlagt en tur til Sønderjylland, og til den tur lejede vi Bent frisørs 
flotte folkevogn. Jeg tror, at Aase måtte leje den, fordi der var krav om en vis alder eller 
forløbet tid siden erhvervelse af kørekort,som jeg ikke kunne opfylde. 
 
Man kan spørge sig, hvorfor vi ikke bare bad om lov til at låne Viggo´s Consul. Måske 
var den i brug, eller måske ønskede vi bare at frigøre os en smule fra vores forældre. 
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Hvorom alting er, så havde vi en rigtig dejlig tur i den flotte folkevogn. En enkelt detalje 
kan jeg huske, nemlig at vi kørte ind på Gram Gamle Slotskro for at spise til middag. 
Maden var fortræffelig, og så var der tilbehør med, som vi begge fandt ny og meget 
velsmagende. Det var den dressing, som man i dag benævner ”Thousand Island”.Måske 
er den blevet lidt for almindelig, men for os var den ny, og den sagde bare spar to til 
vores dejlige mad. 
 
Selv om ferien havde været lang og vi havde haft det pragtfuldt, så får sådan en tid jo 
også ende. 

Sommerferiens afslutning. 
 
Den 15-10-1959 kom der brev fra rederiet om, at jeg skulle mønstre om bord på  
m/s Leise Mærsk, som skulle ankomme til USA. Rejsen derover skulle jeg foretage om 
bord på m/s Anna Mærsk fra Genova, hvortil skibets forventedes at komme den 27-10-
1959. 
 
På en rigtig blæsende grå og trist efterårsdags morgen tog jeg en noget grådkvalt afsked 
med min familie på Gelsted station. Aase og jeg tog jeg toget til Odense, hvorfra jeg 
skulle tilslutte mig et større selskab bestående af andre besætningsmedlemmer, der også 
skulle mønstre i forskellige af rederiets skibe i Genova eller i U.S.A. 
 
Efter en grådkvalt og øm afsked på banegården i Odense gik turen nu mod Genova i en 
efter den tids forhold rigtig fin bus bemandet med ikke mindre end to chauffører. 
 
Vi var omkring tyve besætningsmedlemmer og nogle enkelte koner og 
besætningsmedlemmers forlovedei bussen. 
 
De fleste var med for at afløse i andre skibe end i m/s Anna Mærsk, men der var kun 
mig, der skulle om bord på m/s Leise Mærsk. 
 
Den første nat kørte bussen hele natten.Selv chaufførskifte undervejs skete med fuld fart 
på bussen, og den var på den første del af turen ret høj. Det huede mig ikke rigtigt. 
 
Bussen var dårligt isoleret, og det var åbenbart begrænset, hvad varmeapparatet kunne 
præstere, så vi frøs alle med anstand, mens vi i nattens løb kørte gennem Tyskland 
modSchweitz og Alperne. Vi kom hurtigt til områder, hvor der lå sne på begge sider af 
vejen. 
 
Siden den tur har jeg altid vægret mig ved at tage på lange busture af mere end en dags 
varighed. 
 
Selv om vi var trætte hele næste dag på grund af manglende søvn, så var det alligevel en 
pragtfuld tur med den ene udsigt flottere end den anden. 
 
På anden dagen kørte vi ind i Schweitz. Sent på eftermiddagen nåede vi frem til et 
mindre hotel i byen Flübel beliggende lige ud til Vierwaldstättersøen. Her fik vi et 
dejligt måltid varm mad, og så gik det ellers lige på hovedet i seng. Dynen var så stor og 
tung, at jeg nærmest blev klemt helt flad, men jeg sov som en sten hele den nat. 
 
Der var udpurring næste morgen kl. 07:00. Morgenmaden blev serveret kl.07:30 og 
kl.08:00 kørte bussen videre mod Sct. Gotthard passet. Her blev bussen kørt op på en 
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jernbanevogn, og vi kunne tage plads i et dejligt varmt tog. Det nød vi, for udenfor var 
det stadig koldt og snevejr. 
 
Da vi et kvarter senere kom ud på den anden side af passet, var det rigtig flot solskin, og 
det havde ikke sneet. 
 
På den første del af turen gennem Tyskland kørte vi meget stærkt, men nu gik det til 
gengæld så langsomt, at man nærmest følte, at man kunne gå ved siden af bussen. Man 
måtte køre i det laveste gearfor at spare på bussens bremser. Samtidig gik vejen meget 
stejlt nedad, og der var rigtig mange uoverskuelige sving med klippesiden på den ene 
side og dybt, dybt ned på den anden.Lidt lavere nede var det regnvejr, og det varede 
resten af dagen. 
 
Skibet var endnu ikke kommet i havn, da vi nåede frem tilGenova ved ottetiden om 
aftenen, så vi måtte igen overnatte på hotel. Det var ingen kede af, for vi var alle 
grundigt trætte. 
 
På hotellet serverede man noget frygtelig dårlig mad og noget endnu værre kaffe, så vi 
glædede os oprigtigt til at komme om bord. 
 
Næste dag lidt over middag kom skibet i havn, og vi blev kørt derned i vores bus. 
 
Vi kunne ikke lige komme om bord, fordi de besætningsmedlemmer, der skulle 
afmønstre, skulle have sig selv og deres bagage ud af kamrene, før vi kunne komme ind. 

m/s Anna Mærsk. 
Påmønstret den 29-10-1959   Afmønstret den 09-12-1959 
I Genova    I New York 
 

 
 
Billedet:m/s Anna Mærsk 
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m/s Anna Mærsk var et ældre skib, der blev bygget i 1949 i Göteborg. Det havde en 
tonnage på ca.10.000 tons. Maskinen ydede 9.000 Hk. 

Turen mod Amerika. 

 
Da vi endelig kom om bord, blev jeg sammen med en anden aspirant anvist et lille 
kammer i den agterste midtskibsbygning, den med skorstenen. Der så ikke godt ud på 
kammeret, så vi vaskede hele kammeret ned, inden vi flyttede ind, og vi kunne da trøste 
os med, at vi ikke skulle bo der så længe. 
 
På vej mod U.S.A havde vi haft en del dårligt vejr. En eftermiddag kom der en sø, der 
slog så hårdt ind på vores koøje i kammeret, at det revnede med et smæld og søen 
sprøjtede helt over i min køje. 
 
Vi gik ind under land, fordi vi havde ca. 50 nye biler med om bord, og de skulle jo nødig 
få skrammer, inden de skulle losses i Amerika. 

En arbejdsulykke. 

 
Under det dårlige vejr kom en af maskinbesætningen alvorligt til skade med sin ene 
hånd. Under skibets slingerage fik han sin ene hånd i klemme mellem skibet og en tung 
maskindel, der skulle håndteres. Hånden blev næsten skåret af. Styrmanden gjorde, hvad 
han kunne, men vi måtte søge havn på Azoerne for at få ham på sygehuset. 
 
Sejladsen derind tog op mod otte timer, og manden kom straks på hospitaler, da vi kom i 
havn. Men myndighedernes sagsbehandling tog endog meget lang tid, så alt i alt blev vi 
det meste af et døgn forsinket på den konto. 

Dagligt liv om bord. 

 
Ellers trivedes jeg godt om bord. Der blev serveret friske rundstykker hver morgen, fordi 
skibet medfører passagerer, og derfor havdevi både en bager og to tjenere med til at 
betjene dem, så det smittede også af på resten af besætningen. 
 
På vejen over havde vi malet vores kammer, og ville egentlig gerne være blevet om 
bord. De mere erfarne om bord mente at vide, at Leise Mærsk var en gammel pram, så 
jeg var overordentlig spændt på at se, hvad jeg havde begivet mig ud på. 
 
Under opholdet om bord havde jeg snuset lidt til det brevskolekursus, som alle 
aspiranter skulle gennemgå. Det lød af meget, men jeg tvivlede på, om det kunne spare 
mig for et halvt år på navigationsskolen. 
 
Undervejs hyggede vi os ellers gevaldigt med resten af besætningen. Skibsklubben var 
medlem af noget der hed Handelsflådens båndservice. Man betalte et vist beløb om året. 
 
For det beløb fik man tilsendt et antal radiobånd, hvorpå mange af radioens under-
holdningsprogrammer var indspillet. Programmerne kunne vare i helt op til tre timer. 
Det var mit håb, at Leise Mærsk havde en lignende ordning. 
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Breve hjem efter ferien. 

Brev til far og mor. 

Afskrift af mit første brev efter ferien. 

 
”Allerførst vil jeg sige mange, mange tak for en dejlig ferie. Det er uden tvivl den bedste 
jeg nogensinde har holdt. Der er nok ikke mange, der har et hjem som jeg. Det var 
sommetider jeg tænkte på, om I dog ikke kunne blive trætte af at springe for mig; men 
nej, jeg tror ikke, jeg kom ind ad døren, uden at mor spurgte, om der var noget jeg ville 
have. Det var nok forkert, at jeg ikke sagde tak mens jeg var hjemme; men I ved jo, at 
jeg er så frygtelig blød, så jeg kunne ikke, det må I tilgive mig”. 

Brev til og fra Aase. 

 
Skriver, at jeg er kommet i tvivl, om jeg vil ud på sådan en bustur igen. Det var nu ikke 
bussens skyld, men mens jeg sad der i bussen, lovede jeg mig selv, at det skulle være 
sidste gang, at jeg rejste fra hende på den måde, og at dette ikke var en måde at være 
unge og nyforelskede på. 
 
Skriver, at jeg kunne have grædt, da bussen kørte fra Odense, så ulykkelig var jeg. Det 
var frygteligt, at vi to skulle rives fra hinanden, når vi havde haft det så dejligt sammen i 
ferien. Måske havde vi haft den bedste tid i vores liv som unge og nyforelskede. Intet 
kan være smukkere, nej jeg ville ikke rejse fra Aase igen på denne måde igen. 
 
Aase skriver, at hun var så ked af det, da jeg rejste, at hun ikke kom på arbejde dagen 
efter. Mor havde sagt til hende, at hun var glad for, at vi havde fundet sammen, og at det 
var hendes fortjeneste, at jeg havde forandret mig åbenbart til det bedre. 
 
Skriver, at jeg er glad for, at Aase ofte går en tur over til mor og far, og at mor har sagt 
til mig, at jeg skal være glad for en pige som Aase, for hendes slags er der ikke mange 
af. 

Brev til Viggo og Dagmar. 

 
Efter en dejlig ferie skriver jeg til Aases forældre, hvor glad jeg var for den behandling 
jeg havde fået. Jeg har altid sat meget stor pris på den mad, som Dagmar lavede. Under 
ferien serverede hun ud over hendes sædvanlige dejlige hverdagsmad en haresteg lavet 
af en hare, som Viggo havde skudt. Jeg havde aldrig smagt haresteg før og var meget 
betaget af retten. Udtrykte at jeg håbede, at Viggo ville skyde nogle flere harer, når jeg 
kom hjem igen.  
 
Sagde Viggo mange tak, fordi han var så flink, at lade Aase og mig låne deres grønne 
Ford Consul så tit, som han gjorde, men Aase var hans øjesten, så måske havde det en 
del med sagen at gøre. 
 
Det var den samme bil, som Poul, Aase og et par af deres venner havde været på tur til 
Østrig med et par år tidligere. Dengang købte man typisk et klistermærke på hvert sted, 
hvor man havde været. Derfor var der klæbet et utal af overføringsmærkeri bagruden og 
på sideruderne bag i bilen.Det var nærmestet statussymbol, at køre rundt med alle disse 
farvestrålende mærker. Det er den bil, som jeg står ved på side 78. 
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Telegrafistens bryllup. 
 
En af de damer, der sad i bussen, da jeg kom i Odense, havde været med fra København 
og det viste sig, at hun skulle med for at blive gift med telegrafisten, som allerede var 
om bord. 
 
De indfandt sig hos den danske konsul, der hurtigt kunne ordne den lille formalitet. 
 
Tilbage om bord blev der selvfølgelig holdt en fest for brudeparret. I mit brev betegnede 
jeg det som et ordentligt drikkegilde og sammenlignede det med den fest, som Aase og 
jeg havde været til i ferien, hvor en af Aases bedste barndomsveninder, som hed Bente, 
var blevet gift, og hvor vi havde v æret med som gæster. 
 
Det havde været en rigtig dejlig familiefest med god mad i festligt lag med musik og 
dans. Med spiritus i form af god vin til maden, hvor alle havde været i godt humør, men 
ingen havde været fulde. 
 

 
 
Billedet:Til bryllup hos Aases veninde Bente. 

 
I min ferie havde jeg lært en ny pige at kende og hun hed Laura. Aases fulde navn var 
Aase Laura Madsen. Dertil havde hendes bror Poul givet hende endnu et navn nemlig 
Lasse. Hvor det kom fra, ved jeg ikke. 
 
Laura var den pige, som jeg havde haft det så dejligt sammen med på sofaen derhjemme 
om aftenen og om natten. 
 
Lasse var den pige, der i hele min ferie måtte tage den hårde tørn og passe det daglige 
arbejde, på kontoret på stokkefabrikken, selv om hun ikke havde fået sin nattesøvn. 
 
I vores korrespondance var vi begge helt på det rene med, hvad vi mente, når vi 
refererede til det ene eller det andet af navnene. 

Fortøjning i New York. 
 
Der var ikke meget pladsved den kaj, hvor vi skulle ligge.For ved den samme kaj lå et 
par store passagerskibe, og vi kunne lige netop klemmes ind imellem dem. 
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Efter vi selv var blevet fortøjet skulle den ene af de to linere et engelsk passagerskib 
sejle og vi kunne stå og betragte dem mens de lod gå deres fortøjninger. 
 
Vi kunne rigtigt stå og aflure, hvordan deres skibsorganisation fungerede i forhold til 
vores. 
 
De var nok tyve mand til at udføre arbejdet med trosserne, hvor vi kunne klare det 
samme med blot otte mand. Der var fire officerer, der gjorde honnør for hinanden, hver 
gang der var en af dem, der sagde noget til en af de andre. Vi syntes nærmest, at de 
lignede fastelavnsfigurer med alle deres guldsnore og ordensbånd. 

Landlov i New York. 
 
Da vi mønstrede om bord i Anna Mærsk fik vi besked om, at vi ikke ville få udbetalt 
hyre, mens vi var om bord, men at vi naturligvis ville få vores hyre med tilbagevirkende 
kraft, når vi kom om bord på de skibe, som vi endte med at skulle mønstre i. 
En af de andre aspiranter, der var rigtig forhyret om bord, ville gerne, at vi skulle følges 
en tur i land, og han ville gerne betale. Det lod jeg mig ikke sige to gange, så jeg skyndte 
mig at tage imod det flotte tilbud. 
 
Vi gik hen til den nærmeste undergrundsbane, hvor vi betalte 10 cents for at komme ind, 
herefter kunne man køre så meget man ville i hele systemet. 
 
Nede på perronerne var der kort, der viste, hvor de forskellige linjer gik hen. Vi skulle af 
på 50. gade, hvor blandt andet verdens største biograf på det tidspunkt var beliggende. 

Radio City Music Hall. 
 
Biografen hed Radio City Music Hall, og den havde 6.200 siddepladser.På det tidspunkt 
var det verdens største biograf. Vi måtte betale hver en doller for at komme ind, først i 
en kæmpemæssig hall med bløde tæpper på gulvet. Her kunne man vælge at gå ind i 
teatersalen eller en tur i kælderen, hvor der var indrettet en hyggestue med dybe 
lænestole og sofaer. Her var opstillet ikke mindre end fire farvefjernsyn plus lange reoler 
med læsestof af enhver art. Vi besluttede os hurtigt for at gå ind i salen. 
 
Med det samme vi begyndte at gå frem mod indgangen til selve salen, så kom der en 
kontrollør i smoking. Han havde til opgave at vise os en ledig plads. Her var nemlig ikke 
pladsbilletter, og der var ikke mange ledige pladser i den meget store teatersal. Vi fik 
dog anvist et par gode pladser, og vi satte os godt tilrette for at nyde forestillingen. 
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Billedet: 
 
 Totalbillede af scenen. Det store 100 mands orkester. Det store kor af dansepiger og en del af de 6.200 
 publikumspladser. Billedet er ikke fra den forestilling vi så. 

 
Først så vi en rigtig god film, der hed ”Miraklet”. Straks filmen var slut forsvandt det 
store lærred og på den kæmpemæssige scene, som nu blev afsløret, kørte der et kæmpe 
betjeningspanel til teatrets store orgel ind på gulvet, alt mens organisten spillede et flot 
stykke musik. 
 
Han spillede et par stykker mere, inden han igen forsvandt fra vores syn. Lyden fra 
orglet var dårligt døet hen, før et stort symfoniorkester spillende for fuld styrke som 
trold af en æske dukkede op midt på gulvet. Orkestret talteop mod 100 mand.  
 
Da de havde spillet deres første stykke musik blev de sænket lidt ned i gulvet og spillede 
herefter til de følgende optrædende. 
 
Først dukkede en klovn op, og han sang en arie fra en italiensk opera. Og forsvandt 
derpå igen. 
 
Han havde stået foran et scenetæppe mens han sang. Tæppet blev trukket til side og vi 
var ved at tabe næse og mund, da vi så teatrets meget store kor af dansepiger. De var 
meget smukke, og de dansede, som man kender det fra mange store amerikanske film. 
De kan bare det kram. 
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Billedet: 
 
 Sideformatet kan kun vise lidt mere end halvdelen af det36 personer store kor. De fyldte stort set den store 
 scene fra den ene side til den anden. Der var strenge normer for koret, hvor højdeforskellen var på omkring 
 5 cm. Også pigernes andre mål var der normer for, men vigtigst de var enormt dygtige dansere. Ikke bare 
 én forkert bevægelse under hele showet, hvor de var på gulvet flere gange. Hver gang i nye flotte kostymer. 
 

Det meget store program sluttede med, at orglet igen kom frem og spillede endnu et par 
stykker flot musik. Vi forlod først biografen, da filmen begyndte igen. 
 
Jeg købte den gang et ”Pictorial”, i stort format, fyldt med mange flotte billeder og nøje 
beskrivelser omkring det meget store og flotte teater. De to viste billeder ovenfor er taget 
herfra. 
Da vi gik fra teatret var vi enige om, at vi havde haft en meget, meget stor kulturel 
oplevelse. Oplevelsen står stadig for mig som noget af det flotteste jeg har oplevet mens 
jeg sejlede som styrmandsaspirant. 
 
Teatret lever stadig i bedste velgående, skønt der jo naturligvis er sket mange ændringer 
i de næsten tres år der gået, siden jeg sad der med åben mund og polypper og sugede 
sanseindtryk til mig. 

Dinnerparty om bord. 
 
Der skulle afholdes et aftenparty for rederiets spidser, for relevante forretningsfor-
bindelser og andre prominente folk. Vi brugte det meste af dagen på at spule, vaske 
vinduer, tørre teaktræslønninger af med ferskvand og foretage generel oprydning overalt 
om bord såvel ude som inde. 
 
Vi satte en ny fin landgang op, som gæsterne dog ikke alle sammen brugte. Den der var 
beregnet til havnearbejderne blev ofte foretrukket. 
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Jeg sneg mig til at kikke ind af vinduerne til salonen og kunne konstatere, at det så 
meget lækkert ud. Der var kommet omkring 50 festklædte gæster til stående party 
medmasser af dejlig mad og dertil diverse drikkevarer, som der vist ikke blev sparet på. 

Status. 
 
Sammen med den anden aspirant, der også blot skulle med over for at skifte til et andet 
skib, var jeg blevet sat til at hjælpe med at optælle alle former for storesdvs .maling, 
tovværk, wirer, værktøj og andre lagervarer. 
 
Sådanne ting blev opbevaret i særlige aflåsede rum kaldet storesrum. Det var helt 
tydeligt, at de mennesker, der førte tilsyn med disse rum ikke var ordensmennesker, for 
her var et syndigt rod på hylder og i skabe. 
 
For os var det fint arbejde at kunne gå lunt inden døre og tælle op og føre resultatet på de 
dertil beregnede lister. 

Rygesalonen. 
 
Om bord var der en meget fin rygesalon, med dybe polstrerede møbler. Desuden var der 
både var radio og en båndoptager. Skibsklubben abonnerede på bånd fra Danmarks 
Radio med underholdningsudsendelser. Inden jeg afmønstrerede nåede jeg lige at høre et 
bånd ud af ti med et kriminalhørespil. Jeg forestillede mig ikke, at de havde så fine 
faciliteter om bord på Leise Mærsk og det var rigtigt, så jeg fik aldrig enden på den 
historie. 

Afmønstring. 
 
Det var den sidste arbejdsopgave jeg fik om bord, for der var kommet besked om, at jeg 
skulle afmønstre og overføres til Leise Mærsk. 
 
Denne gang var det meget nemt at skifte skib, for i New York ligger alle Mærskskibene 
til ved den samme pier eller kaj, så det var bare at pakke tingene sammen og gå lidt 
længere ned ad kajen, hvor Leise Mærsk lå 

m/s Leise Mærsk 
Påmønstret den 10-12 1959   Afmønstret den 20-10--1960 
I New York    I Philadelphia 

 
m/s Leise Mærsk var et ældre skib, der blev bygget i 1945 på Odense Stålskibsværft. Det 
havde en tonnage på ca.9.500 tons. Maskinen ydede 5.500 Hk. 
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Billedet: Leise Mærsk. 

Mit indtryk af skibet. 

 
Det viste sig hurtigt, at rygterne om skibets dårlige tilstand havde talt sandt. Skibet var 
kun fire år ældre end Anna Mærsk, men det bar tydeligt præg af, at skibet var bygget 
lige efter anden verdenskrig, hvor der var mangel på snart sagt alle materialer også til 
skibsbygning. 
 
Aspiranterne boede også her i midtskibsbygningen. Skillerummene mellem kamrene var 
lavet af høvlede og pløjede brædder, som gav sig, når skibet bevægede sig i søgang, 
hvorved malingen sprang og revnede. 
 
En anden alvorlig mangel var, at der på det baderum, som vi skulle bruge kun var koldt 
søvand i hanerne. Det fik vi dog på min kraftige opfordring lavet om på under det 
førstkommende værftsophold. 

Ommønstring. 

 
Der var dog et meget stort gode i forbindelse med skiftet, nemlig at jeg blev påmønstret 
som matros. Det sidste trin på rangstigen inden navigationsskolen. Med ommønstringen 
fik jeg også en klækkelig forhøjelse af min hyre, som nu udgjorde 1.000. kr. pr md. 
 
Der var en pudsig ting ved skibet nemlig, at det havde ikke mindre end to broer stablet 
oven på hinanden. Den øverste godt nok lidt mere spartansk end den oprindelige 
nederste bro. Sagen var, at man kun vanskeligt kunne se over stævnen på skibet under 
visse forhold, man sagde, at det var fordi, det var A.P.Møllers bror, der havde tegnet det 
og overset en mindre detalje vedrørende udsynet fra broen. 

Mit arbejde om bord. 

 
Sammen med mig mødte en anden aspirant, der uddannelsesmæssigt var et halvt år 
tættere navigationsskolen end mig. Hans navn var Anton Langer, og han blev mange år 
senere min nærmeste chef i DSB´s rederidivision. 
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Anton var en stille og rolig fyr, som jeg kom godt ud af det med. Han kom fra et 
indremissionsk miljø i Harboøre, og vi frygtede, hvordan vi skulle fejre julen med den 
besætning, som vi nu skulle sejle sammen med i en længere periode, men vi var enige 
om, at vi da kunne hygge os i hinandens selskab. 
 
Generelt fik vi et meget dårligt førstehåndsindtryk af den besætning, som vi skulle 
arbejde sammen med i tiden fremover. Mange af dem var fordrukne, og var der måske 
mest for at udfylde kravene i bemandingsfastsættelsen. 
 
Allerede den første aften blev der hårdt brug for vores arbejdskraft, fordi fire af skibets 
matroser var blevet blev agterudsejlet, så vi var kun fire mand til at udføre fortøjnings-
arbejde og søklargøring i forbindelse med afgang. 
 
Det viste sig endvidere, at de matroser, der skulle have været på vagt som rorgængere og 
udkig på turen mod Baltimorevar så fulde, at de ikke kunne klare dette arbejde, så vi to 
aspiranter måtte derfor overtage det meste af arbejdet med at sejle skibet på 
denneforholdsvis korte tur. 
 
Behovet for arbejdskraft på dækket var akut, og derfor måtte arbejdet med at pakke ud 
og gøre vores rent på vores kammer således udsættes i et par dage, for at vi kunne 
bidrage til skibets almindelige daglige drift. Det gjaldt klargøring til losning og lastning, 
herunderåbning og lukning af lugerne, tilrigning af skibets mange bommene et stort og 
ret krævende arbejde, som vi ikke var specielt trænede i at udføre, fordi det 
almindeligvis bliver udført af skibets ordinære forbundsfolk. 

Julen 1959. 

 
Mens vi lå i Baltimore kom sømandspræsten om bord med to store sække fyldt med 
julegaver. 
 
Samme aften var vi på besøg hos ham, hvor vi fik kaffe og masser af kage, mens vi så 
fjernsyn. Inden vi tog hjem fik vi et ark med klatrenisser og en fin juleløber med 
tilhørende servietter. 
 
Juleaftensdag holdt vi op med at arbejde ved kaffetid, så vi fint kunne nå at blive vasket 
og klædt om, til vi skulle spise.  
 
På kammeret havde Anton og jeg pyntet op med gran, klatrenisser, juleløber og 
juleservietter, som vi jo havde fået fra sømandspræsten i Baltimore. 
 
Før maden havde jeg sat mig med harmonikaen for at spille lidt julemusik, da skipperen 
kom ind og inviterede os op i salonen, hvor sømandspræstens gaver skulle deles ud. Han 
opfordrede mig på det kraftigste til at tage harmonikaen med derop. 
 
Vi begyndte med at synge nogle af julens salmer og sange. Herefter gik 1. mesters kone 
rundt med en kasse, hvori der lå en hel masse sedler med numre, som alle skulle trække 
et nummer fra. 
 
Numrene afleverede vi til skipperens kone, der udleverede en pakke, der refererede til 
det nummer, man havde fået.For mit vedkommende fik jeg et skakspil i lommeformat og 
to lommetørklæder fra en dame i Nakskov. 
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Da vi havde pakket ud og set hinandens gaver, skænkede skipperen et glas portvin og 
ønskede os en glædelig jul. 
 
Her om bord spiste vi på vores nu fint julepyntede kammer. Julemiddagen bestod af 
risengrød med rød saftevand til, gåsesteg og is. Det sidste var hårdt tiltrængt, for i 
anledning af højtiden havde vi taget lange bukser og skjorter på, selv om det var meget 
varmt. 
 
Da vi havde spist kom de fra officersmessen, at vi skulle komme derind for at drikke 
kaffe,de syntes at det måtte være lidt trist at sidde vi to alene.Hvis jeg ville tage orglet 
med, ja så var der ingen, der ville have noget imod det. Der sad vi så i officersmessen en 
times tid og hyggede os, men så kom hovmesteren og spurgte, om vi ikke ville komme 
op i salonen, for de manglede lidt underholdning deroppe. ”Prinsessen” 1. mesters kone 
kedede sig. 
 
Vi fik igen kaffe, småkager, små glas og masser af slik, indtil der blev råbt på 
spillemanden, og så måtte jeg jo have gang i harmonikaen igen.  
 
Så kan det nok være, at der kom gang i kludene. Vi spillede og sang ikke bare julens 
sange, men også tidens slagere og andre sange med tilknytning til søen. Skipperen 
hentede sine sangbøger, og så sang vi rundesang.Mens vi sad ved bordet så kunne han 
finde på at synge små kærlige vers til sin kone. De var i det hele taget et par mennesker, 
der kunne holde liv i hele selskabet. 
 
Der blev sunget og fortalt historier, indtil klokken blev tolv. 
 
Nu viste det sig, at telegrafisten havde fødselsdag juledag, så da klokken blev tolv, måtte 
han jo have et højt hurra og de kendte fødselsdagssange blev afsunget. 
 
Da det var overstået kom nu 1. mesters kone ind med en meget stor pakke med røde 
sløjfer og silkebånd omkring, der var til fødselaren fra alle tilstedeværende. Det meste af 
indholdet bestod af sammenkrøllet papir, men nederst i pakken gemte sig et stykke 
legetøj af den slags, hvor man med et lille bæger for enden af en stang skal fange en 
bold. Allernederst i pakken var der en hel æske med godter, for alle vidste åbenbart, at 
han var endog meget slikmundet. 
 
Festen varede indtil klokken blev halv fire julemorgen. På det tidspunkt begyndte 
skipperen at glippe med øjnene, så vi fandt det passende at slutte. 
 
Det var den bedste jul, som jeg havde haft til søs, der var ingen, der var fulde alene det 
var en god ting. At vi så var noget lystige var måske blot for at skjule vores hjemve, som 
ellers godt kan blive slem på sådan en juleaften. 
 
På baggrund af de bange anelser om julen, som Anton og jeg havde haft, så kunne jeg 
senere konstatere, at de blev gjort helt og aldeles til skamme 

Skipperen og hans kone. 

 
Som det er fremgået, så havde skipperen sin kone med om bord. De var et par trivelige 
og altid glade og vidst også stadig forelskede mennesker nede fra Marstal.Det var den 
livligste og rareste skipper, jeg endnu havde sejlet sammen med. 
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Det var vidst skipperens sidste rejse, før han skulle pensioneres. Måske gik de begge 
rundt med en blandet følelse af vemod over, at livet til søs i de store skibe var ved at 
være slut og en glad forventning om, at de snart skulle vende hjem til Marstal og nyde 
deres pensionisttilværelse sammen. 

Juletræer. 

 
I anledning af julen havde vi fået rigtige juletræer om bord. Et træ til hver messe plus et 
ekstra. Sammen med træerne var der også kommet masser af julepynt og kæder med 
kulørte lys til at hænge på træerne. Levende lys var naturligvis ikke tilladt på grund af 
brandfaren. 
 
Det sidste træ blev pyntet med de farvede lys og hejst op i agtermasten. Om aftenen, da 
det var blevet helt mørkt, og de små elektriske pærer blev tændt, så strålede træet i alle 
regnbuens farver. Vi syntes bare, at det var så flot. 
 
Juledag blev der igen disket op med det helt usandsynligt store kolde bord. Der var bare 
det kedelige ved det, at vi næsten ingenting kunne spise. På den måde var det ikke 
anderledes her, end det vi kendte derhjemme fra. 
 
Anderledes var det dog, at vi på julens fridage kunne ligge og tage solbad ude på 
trelugen på vej fra Panama til San Fransisco. 

Nytår 1960. 

 
I store træk forløb nytårsaften på samme måde, som juleaften havde gjort. Jeg fik spillet 
en hel del på harmonikaen og følte, at det var umagen værd, når det kunne bringe folk i 
stemning. Det var så rigeligt umagen værd, for alle var meget villige til at synge med. 
 
Ved midnat hylede vi med alt, hvad vi havde af alarmer og sirener for at fejre nytåret. 
Skipperen ønskede besætningen et godt nytår med udskænkning af et glas champagne og 
samtidig gav han i alles påsyn sin kone et stort smækkys. 

Julegaver hjemmefra. 

 
Ved ankomst til San Fransisco fik vi vores julegaver hjemmefra, der var gaver fra Aase, 
som jeg fik ved ankomsten.Det var en rigtig kransekage.Den stod et par dage til pynt 
inden hovmesteren foreslog, at vi skulle lægge et fugtigt klæde over den, inden den 
tørrede helt ud. Anton og jeg delte kagen, og den smagte vidunderligt. 
 
En af de sidste dage, umiddelbart før vi skulle sejle, kom så gaverne fra far, mor, og 
Birgit. Gaverne var sendt hjemmefra i omvendt rækkefølge. 
 
Jeg husker ikke rigtigt, hvad jeg fik hjemmefra ud over en masse småkager, som vi delte. 
De smagte godt skønt alle småkagerne var gået i stykker undervejs. 

Julefest i den norske sømandskirke. 

 
Mens vi lå i San Fransisco blev alle, der havde lyst inviteret til julefest i den norske 
sømandskirke. Hjælpepræsten kom og hentede os i en stor ni personers stationcar 
klokken halv otte. Da vi nåede frem til kirken, var der allerede kommet mange 
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mennesker. Der var fire eller fem skandinaviske skib i havnen, og de var repræsenteret 
alle sammen. 
 
Ved ottetiden kom præsten og bød dem, der havde lyst med ned i kirken. Der var fint 
pyntet med grangrene og der var ikke mindre end to juletræer. Vi sang salmer, hørte 
juleevangeliet. Der var solosang og solospil på kirkens orgel. Den lille kirke var 
propfuld. De fleste var skandinaver, men der var også en del amerikanere. 
 
Det var både højtideligt og stemningsfuldt. Det var lidt mærkeligt at kunne holde rigtig 
jul herovre i Amerika.  
 
Kirken lå nede i kælderen, og da vi kom op dernedefra, var der dækket kaffebord med 
masser af julekræs. Da vi ikke kunne få flere kager ned, blev døren åbnet ind til en 
tilstødende sal, hvor der stod det smukkeste tændte juletræ. 
 
Nu skulle der danses omkring juletræet. Vi var så mange mennesker, at vi måtte danse i 
tre kredse inden i hinanden. Vi sang først nogle stille julesalmer, men efterhånden gik 
det over i for os kendte og ukendte sanglege  
 
Af dem vi kendte legede vi ”Jeg gik mig over sø og land”. Præsten var den fødte 
legeonkel. 
 
Efter dansen, man bliver jo træt selv om det var sjovt, blev der uddelt en julegave til 
hver. Jeg fik et par sokker fra en svensk dame, som jeg desværre ikke kunne læse navn 
og adresse på, så jeg fik aldrig sagt tak for gaven. 
 
Som afslutning på en dejlig aften, så var der en rigtig dygtig harmonikaspiller, der gav 
nogle rigtige bravurnumre. Han var uddannet musiker, boede derovre, og levede af sin 
musik. 
 
Vi kom først tilbage til skibet langt ud på natten, men vi havde haft en rigtig dejlig aften. 

Den svenske sømandspræst. 

 
Allerede dagen efter kom den svenske sømandspræst og inviterede os på en tur om 
aftenen, og det sagde vi heldigvis ja tak til, for der blev vel nok en stor oplevelse. Han 
kørte os først rundt i forretningskvartererne, der var så flot med de mange lysreklamer. 
Herfra gik det til kineserkvarteret, som han sagde var en af byens største turistat-
traktioner. Det lignede godt nok Østen, der var dog en væsentlig forskel. Her var der 
rent. 
 
I modsætning til byerne på østkysten så var her generelt meget pænere og renere end i 
byerne på østkysten med New York som den værste. 
 
Han viste os det meste af byen ved at køre op på et højdepunkt, der hed tvillingerne, der 
lå næsten en 1.000 meter over de laveste dele af byen. 
 
Der var en vidunderlig udsigt over byen. Vi var der om aftenen så der var lys fra gaderne 
og alle reklamerne så langt øjet rakte. Herfra kunne vi også se verdens dengang længste 
hængebro kaldet ”Golden Gate Bridge”. Vi lå inde under den noget længere 
”Oaklandsbro”. Begge broer var oplyste og indgik i den flotte udsigt, som man aldrig 
glemmer. 
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Fra mange amerikanske film kender vi byens mange og meget stejle gader fra vilde 
biljagter, hvor bilerne nærmest flyver ud over de mange stejle nedkørsler. 
 
Sommetider, når vi kom kørende kunne vi pludselig ikke se vejen foran os mere, præsten 
fortalte, at der var gader i byen med op til syvogfyrre graders hældning. Det var ikke 
noget for en nybegynder som mig at komme ud at køre bil her. 
 
Gaderne var så stejle, at der kørte specielt byggede tandhjulssporvogneeller kabeltrukne 
sporvogne op og ned. De var bygget, så der var to afsatser inde i vognene, så man kunne 
sidde nogenlunde vandret uanset bakkens hældning. Sporvognene stoppede ikke 
undervejs, og derfor sprang man af og på i farten, der højst udgjorde 15 km i timen. 
 
Der var flere forskellige linjer af disse sporvogne, som også var en af byens store 
turistattraktioner. 
 

 
 
Billedet:En kabeltrukket sporvogn 

 
Sømandspræsten kom til at køre på en måde, så en af dem måtte stoppe for os. De 
gloser, som vognstyreren sendte efter præsten i den anledning, var egentlig ikke for sarte 
præsteører. Den Stoppede sporvogn kunne ikke fortsætte sin tur op, men måtte køre 
tilbage for på ny at få tilløb til opstigningen. 
 
Det var jo ikke så godt, men vi kunne da heldigvis grine af det bagefter. Det satte lidt 
ekstra kolorit på en i forvejen dejlig aftentur. 
 
Som afslutning på turen var vi hjemme hos præsten og hans kone, som inviterede på 
kaffe. Vi ved jo, at danskere godt kan lide kaffe for vi har været i Odense mange gange 
sagde han. 

Brev til Svendborg navigationsskole. 

 
Sidst i januar 1960 skrev jeg til navigationsskolen i Svendborg om at få oplysning om 
betingelserne og mulighederne for optagelse som elev på skolen. 
 
Bestyreren Arno Jørgensen svarede, at man ikke behøvede at ansøge om optagelse, han 
anbefalede dog, at jeg i god tid før skolestart skrev et brev til skolen med oplysning om 
hjemmeadresse. 

Stillehavet. 
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Vi havde haft en tur over Stillehavet med blæst og høj sø hele vejen. Gardinerne havde 
stået lige ud fra skottet først til den ene side og øjeblikket efter til den anden. Man kunne 
ikke stille en ting fra sig uden, at den øjeblikket efter måtte samles op fra dørken. 
 
Selv billederne af Aase havde for en periode været gemt bort i en skuffe. 

Brevskolekursus. 
 
Før afgangen fra San Fransisco fik vi materiale fra Danmarks Brevskole om bord. Vi 
ville få nogle timer fri hver dag for at lave vores lektier. Når ordningen var fuldt 
udbygget var meningen, at eleverne skulle kunne spare det man kaldte forberedelses-
klassen, og som varede et halvt år. 
 
Dette ville ikke komme til at gælde for Anton og mig, dertil var tiden indtil skolen for 
kort, men at få vores teoretiske baggrund frisket op, før skolen ville aldrig være nogen 
skade til. 

Fagene var: 

 
· Dansk 
· Engelsk 
· Aritmetik 
· Søvejsregler 
· Signalering 

 
For at holde os lidt i ørerne, krævede rederiet, at vi skulle sende et sæt opgaver hjem 
hver måned. Bortset fra materialet i dansk, så var jeg godt tilfreds med det tilsende 
undervisningsmateriale. 
 
Dengang skrev man først sin opgave med blyant i et kladdehæfte. Når man så var færdig 
med at pudse opgaven af, skulle den skrives ind med blæk eller kuglepen. Alle opgaver 
blev bedømt med to karakterer. Den første karakter var en bedømmelse af opgavens 
løsning, mens den anden karakter var for orden med skriftlige opgaver. F.eks. mg+/mg. 

Det anvendte karaktersystem. 

 
Skalaen så således ud: ug: Udmærket godt, den bedst opnåelige karakter 
   mg: Meget godt, den gode karakter. 
   g: Godt, ikke så godt som det lyder 
   mdl Mådeligt, i praksis en dumpekarakter 
   slet Dumpekarakter 
 
Alle karakterer, bortset fra ug, som ikke kunne tilføjes et + og slet, som hverken kunne 
gives med + eller med - kunne gives med et kryds, eller pil op, som man nok ville sige i 
dag eller med et – (minus) pil ned. 
 
Den gamle talemåde med: ”at få ug med kryds og slange” fandtes altså egentlig slet ikke 
på skalaen. 
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For mit vedkommende var det den bedste undervisningsform, som jeg havde prøvet. Vi 
havde på det nærmeste en lærer i hånden hele tiden. Konsekvensen for mit 
vedkommende blev, at jeg fik nogle endog meget fine karakterer. 
 
Det høje karakterniveau holdt sig hele tiden op til min sidste udmønstring inden 
navigationsskolen. 
 
Det gav mig de bedste forudsætninger, da jeg startede på navigationsskolen, jeg kunne 
dermed koncentrere mig om nogle andre af de nye fag, vi skulle lære. 
 
I Singapore var der lige kommet opgaver tilbage fra brevskolen, og jeg havde fået nogle 
meget fine karakterer: mg+/mg i dansk, ug/ug- i aritmetik og endelig ug/ug i engelsk  
 
Den sidste karakter i engelsk fik jeg faktisk flere gange. Begrundelsen var selvfølgelig, 
at opgaverne i opstartfasen var ret lette. Jeg har aldrig i andre senere skoleforløb fået så 
flotte karakterer, som jeg fik her af Danmarks Brevskole. 

Nagoya, Japan 

 
Efter den 18 dage lange sørejse måtte vi nu se frem til, at der ville blive stor travlhed om 
bord. Herude tager man ikke hensyn til hvilken ugedag det er eller hvilken tid på døgnet 
det er, man losser og laster døgnet rundt. 

Kobe, Japan. 

 
Under vores ca. ti dage lange ophold i Kobe købte jeg et meget smukt testel til seks 
mennesker, det var håndmalet og kopperne var så tynde, at man næsten kunne se 
igennem dem. 
 

 
 
Billedet: Testellet er stadig helt intakt her 60 år efter købet. 

 
Testellet har stået i et vitrineskab i mange år, og det har ikke været i anvendelse ret 
mange gange, måske derfor er det stadig helt intakt. 
 
Jeg var også på udkig efter en pæn kimono, men syntes ikke, jeg kunne finde en, jeg 
mente ville falde i Aases smag. 
Det lykkedes dog ved et senere besøg i Japan at finde en meget smuk kimono i silke, 
som jeg stadig opbevarer som et kært minde om vores første kærlighed. 



221 
 

 

 
Kimonoen har ved flere lejligheder været lånt ud til at indgå i emneuger på Tårnborg 
Skole. 

Hong Kong, engelsk koloni. 

 
Efter en lille uges sejlads kom vi ind til Hong Kong. En af de større lastehavne, hvor vi 
skulle ligge i tre – fire dage. 
 
En aften stod jeg og talte med telegrafisten ovre fra Hulda. Det var en vældig pæn og sød 
dame, og hun var gift med 2.styrmanden. Det var første gang jeg mødte denne praktiske 
løsning på det evige problem med, at søfolk lever adskilte fra deres koner. Senere har jeg 
erfaret, at det ikke var så usædvanligt endda. 
 
Telegrafisten var både sød og pæn, men det var også det eneste pæne ved det skib selv 
om det også sejlede med passagerer. 

Vedligehold. 

 
Under vores ophold skulle vi vel på grund af den billige arbejdskraft have lavet en masse 
vedligeholdsarbejder på skibet. 
 
Der var aktiviteter alle vegne.Der blev hamret og banket, så der var en larm, så det 
næsten ikke var til at holde ud. Men vi glædede os også over at få udført en masse 
arbejde, som vi i dæksbesætningen således slap for senere på turen. 
 
Skibet blev malet udenbords.Alle master og samsonposter blev malet lige som hele 
agterdækket blev renset for rust og malet. Om det så var vores baderum, så blev det også 
ordnet, så vi fremover kunne glæde over såvel koldt som varmt ferskvand i hanerne. 
 
Undertiden kan man undres over, at der ikke skete flere arbejdsulykker, for det var ikke 
mange forholdsregler man traf, for at undgå ulykker i lastrummene. Trælugerne fra 
lugerne på mellemdækket blev således stablet ved siden af lugekarmene.Stablerne var 
ustabile, men vi gik på dem og det gjorde havnearbejderne også. 

Arbejdsulykke. 

 
Det skete da også, at en af havnearbejderne faldt fra mellemdækket og ned i lastrummet. 
Han blev lagt i et slæng og lagt ned på kajen, hvor en taxi i form af en lille Renault 4 cv 
hentede ham og vel kørte ham på hospitalet. Vi hørte aldrig senere mere om den ulykke. 
 
Under en kort tur i land var jeg oppe og se på en kamfertræskiste, som jeg ville overveje 
at købe næste gang, vi kom til Hong Kong. 

Singapore, Malaysia. 

 
Turen fra Hong Kong til Singapore tog fem dage. Singapore var også en af de større 
lastehavne, inden den lange tur over det Indiske Ocean til Sydafrika. 
 
Selv om skibet havde fået en ordentlig overhaling under vores ophold i Hong Kong, så 
var der stadig meget at gøre, før vi var tilfredse med skibets vedligeholdsmæssige 
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tilstand. Vi bankede rust på hele turen mod Durban. Turen varede to uger, og vi var lige 
så stolte som 1.styrmanden, da vi på turen havde fået det gamle skib til at se næsten nyt 
ud. 
 
Mens vi lå i Singapore fik min makker Anton en forsinket julegave fra sin pige 
derhjemme, og det var et stort fotografi, som på samme måde som mit billede af Aase 
skulle placeres, så det altid var synligt. De to piger klædte hinanden, og nu var jeg ikke 
længere den eneste, der lige skulle ind og se på mit fotografi, når vejen faldt forbi 
kammeret. 
 
Vi glædede os begge til at komme til Svendborg på skole, men Anton regnede ikke med, 
at Anne, som hans pige hed, ville med derned. Selv regnede jeg helt bestemt med, at 
Aase ville tage sig en plads i Svendborg, så vi kunne være mere sammen. I virkelig-
heden blev det lige omvendt, Anne kom meget hurtigt med til Svendborg, mens det 
aldrig lykkedes for mig at få Aase med derned. 

Durban, Sydafrika. 

 
Efter to uger i søen var der ingen post til os, da vi kom i havn. Vi mente som resten af 
besætningen, at det var noget sløseri fra rederiets side. 
 
Som så ofte før opsøgte vi den engelske sømandskirke, hvor vi kunne komme ind og se 
en film for blot 50 øre. Det var en gammel film, og jeg ville meget hellere have været i 
biografen i Aarup, hvor jeg kunne sidde med Aase i hånden og knuge den lidt, når de 
kyssede hinanden deroppe på det hvide lærred. 
 
Om bord var der to koner, der skulle hjem, når vi kom til Amerika. Til gengæld skulle 
tre andre med os videre. De tre officerer, der skulle have besøg, vaskede, skurede, 
skrubbede og ryddede op efter en større målestok, inden inspektionen kom om bord. 
 
Selv 3. styrmandens kone, der havde født i december måned, skulle komme om bord. Vi 
syntes ellers, at det var noget tidligt at rejse fra sådan en lille størrelse. Den unge 
styrmand havde godt nok haft travlt, for han var bare femogtyve år og havde allerede to 
børn i forvejen. 
 
Flere af Aases veninder var allerede blevet gift og havde fået deres første børn. Aase var 
også begyndt at se frem til, at det skulle blive vores tur til at få sådan en lille ny i 
familien, men vi var trods alt enige om, at nu gjaldt det i første omgang for mig at få min 
uddannelse som navigatør gjort færdig, så vi måtte vente et par år endnu. 
 
Vi fik en ny dæksdreng om bord, og han var englænder, så nu var det bare om at få 
snakket en hel del med ham for at blive bedre til engelsk. Han skulle kun med til vi 
nåede Singapore igen, men det varede også ca. fire måneder, men i den tid var det bare 
om at øve sig. 
 
Det var egentlig en skam, at han blev mønstret som dæksdreng, han kunne lige så godt 
have været forhyret som messedreng, for der var to danskedrenge om bord, der gerne 
ville have været på dækket. De gik endda op på broen om aftenenfor at lære at styre. Nu 
kunne de sejle herude, indtil de blev for gamle til at kommepå skole, det var jo synd. To 
år er lang tid og især, hvis man er dreng, der skal op om morgenen klokken 6 og først 
kan holde endeligt fri, når klokken er 7 eller 8 om aftenen. De havde ikke engang fri om 
søndagen, og det fik de den fyrstelige hyre af tre hundrede kroner om månedenfor. 
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Port Elisabeth, Sydafrika. 

 
Der var kun nogle få timers sejlads til vores næste destination, som var Port Elisabeth. 
Mens vi lå i der, havde vi en søndag formiddag været en tur i land og blot drevet rundt i 
byen på må og få. Over middag kom 3. styrmanden og telegrafisten og spurgte, om vi 
ikke ville med en tur til stranden. Det ville vi gerne og tog en bus derud. Det var en bus 
med to etager, som man ellers mest kender fra London. Vi skulle naturligvis sidde på 
førstesalen, selv om det nu ikke var videre behageligt. 

Badestrand. 

 
Det var en temmelig lang tur ud til stranden, men sikken en strand, da vi først kom 
derud. Der var fine omklædningskabiner og brusere med ferskvand, så vi kunne få saltet 
skyllet af efter badet. Stranden bestod af det fineste hvide sand, og der var ikke en eneste 
sten. Bølgerne var meget store dønninger, der kom ind direkte fra havet. Vi morede os 
med at gå i vandet, tage solbad og spise is det meste af eftermiddagen. 
 
Da vi skulle hjemover og var gået op til busstoppestedet, opdagede vi et skilt, der 
reklamerede for, at der var en slangefarm ikke så langt derfra, og den måtte vi 
naturligvis se. 

Slangefarm. 

 
Da vi kom ind, kunne vi konstatere, at det vrimlede med slanger små og store, tykke og 
tynde mellem hinanden i én stor ormegård. 
 
Pludselig kom en mand fra personalet. Han gik ind til alle slangerne, samlede en op ad 
gangen og fortalte,hvad det var for en slags, hvor den levede, hvor mange menneskers 
død den forårsagede om året og gik derefter videre til den næste. 
 
Da han var færdig med det, gik han hen til en af de store runde kuber, som der stod flere 
af derinde væltede en af dem og en hel bunke af slanger kom til syne. Der var måske 
over 50 i sådan en bunke, og nogle af dem viste klart at de var parate til at angribe. Han 
tog så mange, som han kunne holde i en hånd og viste dem frem, mens de snoede sig om 
armen på ham. Han rakte hånden frem mod en mand, der stod klar med sin filmoptager 
og filmede løs. 
 
Selv om slangemanden havde lange kraftige handsker på hænderne og tykke støvler på 
fødderne, så gyste vi nu lidt ved synet af hans omgang med slangerne.  
 
Vi gik rundt på farmen, hvor der var mange ikke alt for tætte bure med slanger af 
bestemte arter og med skilte, der igen fortalte om deres udbredelse, deres aggression og 
giftighed. Det var ofte små tynde og uanseelige slanger, der var de farligste. 
 
På slangefarmen var vi vel godt en times tid, før vi tog vores bus tilbage til skibet, hvor 
vi igen var om bord ved spisetid. 
 
Vi havde haft en oplevelsesrig eftermiddag og checkede vel lige køjen en ekstra gang, 
inden vi lagde os til at sove, man kunne jo aldrig vide. Det ville tage os et par dage at 
komme til vores næste havn på ruten. 
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Cape Town, Sydafrika. 

Levende last. 

 
Ved afgang fra Cape Town havde vi fået en helt usædvanlig form for last nemlig tre 
levende dyr, en vædder og to får. De skulle med til Douala. Der var lavet en indhegning 
til dem ude på agterdækket og en af matroserne var udpeget som fodermester. Et job, 
som han nok ikke havde mange forudsætninger for at løse. 
 
Han var ikke glad for at gå ind til dem, så når der skulle muges ud, så stak han kosten 
ind mellem tremmerne i deres indhegning, det så morsomt, men ikke særligt 
professionelt ud. 
 
Det så tømmermanden ”Kom her med den kost” sagde han, så åbnede han lågen, gik ind 
til fårene skubbede til dem, når de stod i vejen. De var begge skikkeligheden selv. De 
blev hurtigt gode venner med tømmermanden. Men nu stod vi jo alle sammen og 
ventede på, at han også skulle ind til vædderen, der havde nogle enormt store, snoede 
horn. 
 
Det viste sig hurtigt, at vædderen var lige så skikkelig som fårene. Det havde nu ellers 
været morsomt, hvis tømmermanden var kommet farende ud af indhegningen med 
vædderen i hælene, men den fornøjelse fik vi altså ikke. 
 
Efterhånden gik det også bedre med matrosen, der var udnævnt til fodermester.Han blev 
lidt modigere med tiden og turde gå ind til fårene, men når han skulle ind til vædderen, 
så lod han altid lågen stå åben, så flugtvejen var klar. 
 
Det var nok ufrivilligt komisk set fra matrosens (fodermesterens) side, men der var altid 
opløb omkring foldene, når det var fodringstid.Dyrene skulle ikke sulte, for vi havde nok 
en hel bilfuld med halm og hø foruden alle de lækkerbidskener, som folk gav 
dem.Underligt nok blev de ikke syge, selv om det var de mærkeligste ting, som folk 
kunne finde på at servere for dem. 

Matadi,Belgisk Congo. 

 
Turen fra Matadi til Lagos tog tre dage og gav ikke anledning til nogen notater. Alt var 
ren rutine. 

Lagos, Nigeria. 

Vi var enige om, at vi gerne ville en tur i land for at se en film, men det viste sig, at der 
ikke var nogen biograf, så vi endte i stedet for på et mindre pænt værtshus, hvor det da 
også endte med at vores tredje mester og en af matroserne kom op at slås. De havde 
begge fået lidt for meget at drikke. Når sprutten kommer ind, går forstanden ud, som 
man siger, og her passede det rigtig godt. Bortset fra et par iturevne skjorter var der 
ingen af de involverede, der led nogen overlast. 
 
Byen ligger på hver sin side af indsejlingen til en indsø. Dagen efter forhalede vi til den 
anden side af indsejlingen, hvor vi besøgte den engelske sømandsmission. Her kunne vi 
se en film ganske gratis i en udendørs biograf, dels var det allerede mørkt nok til det, 
dels blev jo meget hurtigt meget mørkt her på troperne. Det var også rart at kunne sidde 
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ude på grund af varmen selv her efter mørkets frembrud. I det hele tagetfandt vi os noget 
bedre tilrette end på værtshuset aftenen før på den anden side. 

Filosofiske tanker primo april 1960. 
 
I et brev til Aase gjorde jeg mig nogle tanker om livet til søs, når man samtidig gerne 
ville være noget for sin kæreste og for sin fremtidige familie. 
 
Hvad var der ved at have en rigtig god økonomi, hvis man kun kunne være hjemme hver 
femtende måned og ens egne rollinger rendte ind til deres mor og sagde, at der stod en 
fremmed mand ude på trappen, når man kom hjem på ferie, det var jo ikke videre 
opmuntrende at tænke på. 
 
Der havde verseret rygter om, at skibsføreruddannelsen skulle forlænges med et halvt år, 
hvis det var tilfældet, var der jo tale om en meget lang og dyr uddannelse, som jeg var 
kommet i tvivl, om jeg overhovedet ville anvende. 
 
Jeg overvejede at tage uddannelsen og derefter blive i marinen enten som reserveofficer 
eller at tage uddannelsen som linjeofficer. Der var det gode ved den sidste mulighed, at 
man så ville få løn under hele uddannelsesforløbet. 
 
Allerede her gjorde jeg mig nogle tanker om, hvor fast og varig en stilling som 
reserveofficer mon i grunden var. 
 
Når jeg var rigtig pessimistisk, mente jeg, at det letteste måske ville være, om jeg faldt 
for synsprøven og dermed kunne gøre det let at anvende mine sammensparede ca. 
20.000.- kr. til at købe mig et eller andet, som vi kunne leve af. 
 
Det opgav jeg dog heldigvis meget hurtigt.I virkeligheden holdt jeg jo meget af mit 
arbejde og glædede mig også til at blive navigatør og få det større ansvar, der fulgte 
med.  
 
Det, der plagede mig, var tanken om de lange fravær fra et dagligt liv sammen med Aase 
og senere et almindeligt familieliv.Dels havde jeg jo allerede prøvet det selv, men jeg 
hørte jo også konstant om det fra folk, der havde sejlet i mange år.Det kom en gang 
imellem frem hos dem mest ved særlige lejligheder som ved årets højtider eller ved 
fødselsdage eller jubilæer. 
 
Jeg nåede heldigvis frem til, at det bedste trods alt nok ville være at tage uddannelsen 
som styrmand og skibsfører på styrmandsskolen i Svendborg, så jeg dog i det mindste 
havde en uddannelse at falde tilbage på. 
 
At der i virkeligheden var mange muligheder for at få gode stillinger, der ikke 
nødvendiggjorde et meget langt fravær fra familien, var jeg måske ikke rigtig 
opmærksom på, eller også anså jeg det for meget vanskeligt at opnå en at de mange 
stillinger i andre rederier herunder de mange færgerederier eller i en af de statslige 
organisationer, som Lodsvæsenet, Søfartsstyrelsen, Toldvæsenet eller stillinger i 
havnene rundt om i landet. 
 
Mulighederne var jo mange, men mit kendskab til hele den maritime verden var stærkt 
begrænset på det tidspunkt. 
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Som uddannet styrmand mente jeg, at hyren nok kunne løbe op i ca. 2.000.- kr. om 
måneden, når overtiden var talt med. På det tidspunkt var det en rigtig god hyre, som jeg 
sagtens ville kunne forsørge mig selv og en lille familie for. 
 
Det var ikke meningen at vælte alle mine bekymringer over påAase, men jeg savnede 
egentlig at kunne dele mine tanker om fremtiden til søs med hende. Det var ikke lutter 
idyl at sejle derude og se hele verden, som man sædvanligvis udtrykte det. Der fulgte 
mange minusser med, og det var stærkt begrænset, hvad man nåede at se, når ens 
vigtigste arbejdet mest bestod i at føre tilsyn med losning og lastning under alle 
havneophold. 

Abidian, Elfenbenskysten. 

 
Under min vagt på dækket stod jeg på et tidspunkt og kiggede ind på kajen, da der 
pludseligt kom en scooter helt hen til skibssiden. Det var en ung mand og en ung dame. 
Vi snakkede lidt generelt om vejr og vind,da de kom frem med deres egentlige ærinde. 
Det viste sig, at den unge dame arbejdede med afskibningen på vores agents kontor og 
egentlig gerne ville se, hvad der videre skete med den kaffe, som vi var i færd med at 
laste. 
 
Vi blev enige om, at de gerne måtte komme om bord den næste dag ved titiden. Den 
følgende dag var søndag, så jeg var klar til den aftalte tid, men der kom selvfølgelig ikke 
nogen, så jeg gik ind for at sove lidt, da jeg havde haft vagt om natten. Jeg var lige faldet 
i søvn, da hovmesteren kom og vækkede mig og sagde, at der var nogle mennesker, der 
spurgte efter mig. Jeg fik hurtigt lidt vand i hovedet og lidt tøj på kroppen. Det var de 
unge mennesker fra dagen før nu i følgeskab med endnu en mand. 
 
Jeg tog dem med op og præsenterede dem for kaptajnen og spurgte, om jeg måtte vise 
dem rundt. Det måtte jeg gerne og han gav mig endda nøgler til nogle rum, som ellers 
altid var låst af under havneophold. 
 
Jeg viste dem hele skibet og forklarede så godt, som jeg kunne og svarede på de 
spørgsmål, som de stillede. Det hele varede vel en times tid og de gav udtryk for, at de 
havde været glade for besøget. 
 
Da de var gået, blev jeg nærmest overfaldet med spørgsmål om, hvor jeg havde truffet 
hende, og om jeg da ikke havde nok i Aase derhjemme. Den eneste, der havde set, at der 
også var et par unge herrer med var telegrafisten. De andre havde stirret sig helt blinde 
på pigen, som vel i grunden var meget almindelig og ikke kønnere end de fleste andre 
unge piger, men hun var med et mildt ord klædt meget let på,så hun åbenbarede mange 
af sine attributter. 
 
Ud over kaffen lastede vi også logs altså store træstammer af hårdttræ. De var blevet 
fældet i urskoven og flådet ud til kysten via floderne. De havde således ligget i vandet i 
lang tid og var kommet til at lugte fælt. Sammen med stammerne fulgte også en 
forfærdelig masse myg, som vist var klækkede fra de samme træstammer. En del af træet 
skulle med helt ud til Japan, men vi vidste, at lugten forsvandt efterhånden, som træet 
blev tørt. 
 
Det var ellers et stort arbejde at få træet surret, så det kom til at ligget helt fast på hele 
turen. Det blev lagt i to lag og surret med wirer, som blev strammet helt an ved hjælp af 
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vores spil. Træet lå på agterdækket i begge sider, så der blev også bygget en gangbro af 
brædder, så besætningen, der boede agter, kunne komme frem og tilbage på deres vagter. 

Påske 1960. 
 
Som i de foregående år sendte jeg igen i år et påskeæg hjem til far, mor og Birgit og et 
til Aase. 
 
Af erfaring vidste jeg, at de alle blev overordentlig glade for den lille opmærksomhed, 
og der kunne gå flere dage, hvor de blot beundrede det flotte æg, inden de endelig gik i 
gang med at spise dem. 

På vej mod U.S.A. 
 
Sidste havn på Vestafrika var denne gang Freetown i Sierra Leone, hvorfra vi afsejlede 
den 29.april 1960.  
 
På turen,som varede 12 dage, havde vi fået malet og lakeret på vores kammer, så vi nu 
var vi klar til at blive inspiceret, når vi kom ind til New York. 
 
Anton havde fået besked om, at han skulle skifte over i en tankbåd, når vi nåede 
Østkysten af Amerika. Han havde været hjemmefra i næsten to år, så der var ikke noget 
at sige til, at han blev meget glad for den besked. Til den tid ville han kun mangle et par 
måneders sejltid, før han havde tid nok til at komme på navigationsskole. Vi var kommet 
meget fint ud af det sammen, så jeg var lidt bekymret for hvem, der skulle afløse Anton. 

Rottefænger. 

 
I lasten havde vi både en masse kaffebønner og en del kakaobønner. Begge dele var det 
rene guf og et sandt eldorado for skibets rotter. Rotter var en plage, som alle tørlastskibe 
på den tid måtte døje med. I vores tilfælde satte vi fælder op i de aktuelle lastrum. 
 
Til at begynde med kunne vi fange fire i døgnet, senere dalede antallet til to, enten fordi 
rotterne var blevet mere snu og undgik fællerne eller også, fordi det faktisk hjalp at 
fange nogle af dem. De rotter vi fangede var ikke så store, og de var helt sorte og ikke 
grå, som vi kendte på vores breddegrader. 
 
For at undgå rotter om bord blev der altid sat rotteskærme på alle trosser, efter vi var 
fortøjet. Myndighederne rundt om i havnene var også meget opmærksomme på, om vi 
havde sat skærmene på trosserne, fordem var det et forsøg på at hindre skibenes rotter i 
at gå i land, hvor de jo heller ikke var velkomne. 

New York. 

Radio City Music Hall. 

 
Efter ankomst New York blev Anton og jeg enige om, at vi gerne ville en tur i biografen 
og hvorfor skulle vi nu ikke vælge verdens største, når den lå lige i nærheden. 
 
Vi tog undergrundsbanen derind og vi var så heldige eller dygtige at komme af ved den 
rigtige station. 
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Oppe på jordoverfladen igen stod vi næsten midt på Times Square. Vi havde begge 
været der før, men det kunne stadig godt være lidt svært at få øje på selv verdens største 
biograf, for her lå den ene meget høje bygning ved siden af den anden. På dem alle var 
der et lyshav af blinkende reklamer i alle regnbuens farver. Af biografer var der mange 
og de lå lige ved siden af hinanden, så vi måtte spørge os for et par gange. 
 
Der lå den så Radio City Music Hall stod der i store røde bogstaver, vi havde fundet 
aftenens mål. Vi trådte ind på de bløde tæpper og blev her modtaget af en skare  af flot 
uniformeret personale.  
 
Vi fik anvist en plads og så først en film der hed ”Lad være med at spise blomsterne”. I 
hovedrollen så vi Doris Day, som også var en stor sangstjerne. I filmen var indlagt et 
antal sange, som hun bare sang så godt. 
 
Efter filmen kom organisten frem med sit kæmpestore orgel, som han spillede på både 
med hænder og fødder. 
 
Så dukkede symfoniorkestret frem op fra gulvet. Der blev en farlig larm, indtil de var 
færdige med at stemme, herefter spillede de ellers bare løs og dirigenten lignede 
nærmest en hel sprællemand, mens det stod på. Pragtfuld musik. 
 
Da musikstykket var spillet forsvandt orkestret igen halvt ned i gulvet, og der blev vist 
en film, hvor en flyvemaskine lagde an til landing i New York lufthavn. Lyden af den 
landende flyvemaskine blev lavet af orkestret. 
 

 
 
Billedet er ikke fra den forestilling vi så, men flot er det da. 
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Da flyvemaskinen holdt stille på startbanen gik tæppet fra, og der stod den så 
flyvemaskinen midt på scenen, dørene gik op og ud myldrede det med hollændere i 
flotte nationaldragter. De dansede og sang, så det var en fryd. 
 
Efter dem kom der andre optrædende. Folk der steppede og akrobater med et flot 
luftshow. 
 
Imellem numrene dansede det store kor af dansepiger, som jeg før har omtalt. Nye flotte 
numre og nye kostumer i forhold til sidste gang jeg så dem. 
 

 
 
Billedet er heller ikke fra den forestilling vi så, men igen flot er det da. 

 
Efter forestillingen, var vi enige om, at vi atter havde haft en dejlig aften og var blevet 
en stor oplevelse rigere. 

Norfolk, U.S.A. 
 
Først skulle vi losse den erts, som vi havde haft med. Det var noget værre griseri og for 
at det ikke skulle være løgn, så skulle vi lastes med kul, og det svinede om muligt endnu 
mere. 
 
Forinden skulle lastrummene ryddes for brugt donnage, som er det billige og 
ukurantemateriale mest i form af brædder i forskellig længde og tykkelse, som havde 
været brugt til at separere lasten fra hinanden med, eller til at nivellere, så alle kasser lag 
for lag hele tiden stod i nogenlunde samme niveau, mens man lastede eller lossede. 
 
Mens man lossede, blev donnagen efterhånden, som man kom nedad, hele tiden smidt 
ned på bunden af lastrummet. 
 
Det blev til en hel del materiale, som nu skulle fjernes fra lasterne, inden kullene kunne 
komme ned. Donnagen blev i første omgang stablet på dækket og derefter smidt 
overbord, når vi igen var kommet til søs. Dengang var der ikke så mange, der bekymrede 
sig om miljøet. I øvrigt kunne træet jo igen anvendes, når det drev ind på en kyst et eller 
andet sted. Om ikke andet så som brændsel. 
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Når vi arbejdede med at smide den slags affald over bord, mens vi var til søs, så skete 
det ved, at de to losseløbere fra lugens to spil blev koblet sammen.En lossekrog blev 
monteret og et net hægtet i krogen. Derved kunne vi nu arbejde med et slæng. Således 
prøvede vi, hvordan det var at betjene de to lastspil på én gang. Vi så det jo gjort i hver 
eneste havn, men det var svært at lære, og vi nåede aldrig op på det niveau, som de 
dygtigste spilmænd havde rundt om i havnene. Vi var heldigvis heller ikke på akkord. 
 
På vejen mod Panamakanalen blev der spulet overalt på skibet og der blev vasket en hel 
del tøj, som havde været helt sort af kulstøv og af støv fra ertsen. 

Min nye makker. 

 
Anton havde forladt skibet og jeg syntes, at der var blevet et tomrum efter ham, fordi vi 
var kommet så godt ud af det med hinanden. 
 
Jeg havde fået en anden makker. Aldersmæssigt var vi lige gamle, men han var et par år 
efter mig med hensyn til optjening at tid til at komme på navigationsskole. Hans far var 
skoleinspektør i Båring, og selv havde han en studentereksamen. Vi var således fra 
samme egn på Fyn og kunne tale en del om det. 
 
Min nye makker ville gerne fortælle om, hvor dygtig han var, og at han havde fået en 
flidspræmie fra sømandsskolen magen til den, som jeg havde fået. Efter at have 
sammenlignet vores karakterer fra brevskolen holdt han hurtigt op med det praleri, for 
mine karakterer lå væsentligt over hans. 
 
Hans ordenssans levede ikke op til vores hidtidige standard på kammeret.Hans ting lå 
ofte og flød rundt omkring, derudover så var han også ryger, så der lå snart cigaretaske 
alle steder. Derfor måtte jeg reservere en bordplade for mig selv med plads til billedet af 
Aase og andre ting, som jeg havde stående fremme. 
 
Da han første gang så billedet af Aase, så sagde han: ”Hvordan har du dog båret dig an 
med at få fat i sådan en sød pige”. 
 
Hurtigt blev jeg meget utilfreds med min nye makker og jeg så nærmest rødt hver gang 
han slæbte de mærkeligste mennesker med ind på vores kammer. De larmede, de røg og 
de generede mig, når jeg skrev. De følte sig heller ikke for gode til at forsøge at læse 
over min skulder, hvad jeg var ved at skrive. 
 
At rydde op efter sine gæster faldt ham aldrig ind, det var han vandt til, at man havde 
ansat piger til der, hvor han kom fra. 
 
Jeg savnede både Svend og Anton. De havde begge været meget rarere at være sammen 
med. 

Orkester. 

 
Min nye makker medbragte en mundharpe, som han ikke kunne spille på og en lille 
rejsegrammofon, som hansspillede nogle rigtig gode jazzplader på. Da han havde spillet 
de samme plader vel flere hundrede gange, så blev jeg i grunden lidt træt af den. 
 
Kokken lånte mundharmonikaen, som han faktisk var ret god til at spille på, 
salondrengen havde, som jeg selv,en lille gammel harmonika, og min makker kunne slå 
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på tromme på hvad son helst.Vi blev hurtigt enige om at danne et orkester. Vi øvede os 
og vi morede os gevaldigt med det, men det gjorde vores naboer ikke, for der var faktisk 
ingen af os, der egentlig kunne spille ordentligt på vores instrumenter. 
 
Når vi kom til Japan, så var der enighed om, at de andre skulle købe sig nogle rigtige 
instrumenter, så vi kunne komme i gang med at øve os rigtigt. Jeg var imidlertid 
bekymret for, om deres penge ikke snarere ville blive brugt på øl og søde japanerpiger 
end på musikinstrumenter. 

Koner om bord. 

 
Der var ellers kommet damer om bord ikke mindre end tre. Vi andre morede os over at 
se deres mænd optræde som tøffelhelte med serveringsbakker både morgen og aften. 
Damerne togmange solbade, og de lagde sig hele tiden de mærkeligste steder, hvor man 
uforvarende traf på dem i deres diminutive bikinis. 
 
Tredje styrmands kone var med ham på broen hver dag, tredje mesters kone gik med ned 
i maskinenmed kaffe hver nat. Hun havde et par af tredjemesters gamle arbejdsbukser og 
en gammel skjorte på. Det havde jeg nu ikke set, men den maskinassistent, der var på 
vagt sammen med tredjemester havde sladret. 
 
Anden mester tog sin kone med ud på bakken, hvor han havde arrangeret sig med et par 
liggestole, som han havde købt til formålet i Staterne. 

Logi i Svendborg. 

 
Ville gerne at Aase og jeg blev ringforlovede og mente, at jeg nu var gammel nok til at 
træffe den beslutning, som Aase i første omgang havde været lidt tilbageholdende med 
at acceptere. 
 
Senere skrev hun glad tilbage, at der da ikke var noget hun heller ville, da vi nu snart 
havde været kærester i mange? år. Hun var da også begyndt at se på ringe, som hun 
syntes, der var mange pæne af. I familien var de begyndt at spørge, om de måtte se 
hendes hånd, men der var jo ikke noget at vise frem i form af en ring. 
 
Jeg varkommet i tvivl, om det mon var tilladt at have damer på værelserne på Sømands-
højskolen i Svendborg, som jeg ellers havde planer om at kunne bo på. Hvis dette ikke 
var tilladt, så mente jeg, at jeg måtte finde et andet sted at bo. 
 
Aase var også begyndt at spørge mig til råds om, hvornår hunskulle begynde at søge en 
stilling i Svendborg, hvor der faktisk var ledige stillinger. Jeg kunne blot oplyse hende 
om, at skolen begyndte midt i januar måned. 
 
Siden Norfolk havde vi været i Newport News og i Christobal tæt ved Panamakanalen. I 
alt en sejltur på 6 dage. 

Stillehavet. 
 
Efter at have passeret Panamakanalen sejlede vi denne gang direkte mod byen Osaka i 
Japan. Turen varede femogtyve dage. Generelt havde vi haft kedeligt vejr på det meste 
af turen og undervejs løb vi to gange med korte mellemrum ind i voldsomme stormvejr, 
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hvor søerne væltede ind over skibet, der da også tog nogen skade undervejs, men ingen 
af dem alvorlige. 
I det hele taget havde det været ret kedeligt at være til søs så længe, og jeg glædede mig 
over, at det for mit vedkommende havde været sidste gang. 
 
Mine kære billeder af Aase og andre nipsting måtte for en tid gemmes af vejen i en af 
mine skuffer. 
 
Vi ærgrede os en del over, at de koner, som vi havde med på turen tilsyneladende alle 
sammen kom igennem uvejret uden at blive søsyge. 
 
Undervejs havde vi ikke set andre skibe, men her kort før havn så vi i løbet af dagen et 
par mindre fiskebåde af den slags, som derhjemme vel ville have haft en besætning på 
tre til fire mand. Her myldrede der måske tyve mand op på dækket for smilende og 
grinende at vinke til os. Det var en dejlig velkomst at få. 

Forfremmelser. 

 
Der var ellers glæde om bord kort tid før vi skulle i havn. Vores andenmester fik besked 
om, at han skulle forfremmes til førstemester og i den forbindelse flyttes over i et andet 
skib. Til gengæld skulle vores trediemester forblive om bord men forfremmes til anden 
mester. 
 
De var gift begge to og begge to havde de deres kone med om bord, så konerne ikke 
mindst var ved at briste af stolthed over forfremmelsen af deres mænd. Den nu 
forfremmede førstemester var først i trediverne og den nye andenmester var blot sidst i 
tyverne. Den sidste havde kun sejlet i et års tid, så han var både dygtig men også en 
smule heldig. 
 
På den tid udførte rederiet ret ofte den slags udnævnelser ved at bytte rundt på folk, der i 
forvejen var i nærheden af hinanden og dermed undgik rederiet at betale for lange og vel 
også dyre rejser for disse forfremmelser. 

Forbrug i Japan. 

 
Der skulle spares mange penge op før ankomst Japan også kaldet for sømandens paradis, 
hvor der var masser af billig spiritus og dejlige piger. Alt sammen så længe man havde 
penge, så derfor havde en stor del af besætningen sparet op på resten af rejsen for at 
kunne bruge hele formuen under opholdet i Japan.Det gjaldt både for de enlige og for de 
gifte. 
 
For mange besætningsmedlemmer gjaldt det om at få sparet 1.000 til 1.200 kr.op til at 
bruge i løbet af de to til tre uger vi opholdt os i Japan. Det svarede stort set til min 
månedlige hyre. Det var i mine øjne rigtig mange penge. 

Japan. 
 
Tiden i Japan var meget hektisk. 
 
Vi anløb følgende havne: 

· Osaka,hvor vi lå i 7 dage, 
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· Kobe,hvor vi lå i 12 dage, 
· Yokohama,hvor vi lå i 2 dage 
· Nagoya,hvor vi lå i 1 dag 

Der skulle losses og lastes i mange havne med ikke ret lang sejltid imellem. Enten var vi 
på vagt i lasterne sammen med styrmændene eller også ryddede vi op efter sidste havn 
og styrmændene passede deres søvagter. Derude foregik alt arbejde stort set i døgndrift, 
så nogen ferietur var det ikke for vores vedkommende. 
 
Først skulle vi tømmes helt for det gods, vi havde haft med over Stillehavet. Det var de 
store ildelugtende logs fra Afrika,som i det dårlige vejr var blevet vasket helt rene og 
ikke længere lugtede. Resten af lasten var kul, som vi havde i alle fem luger. Det blev 
med stort svineri til følge losset i Osaka. 
 
Undervejs til Kobe og i begyndelsen mens vi lå der, blev lastrummene gjort grundigt 
rene, så vi var klar til at modtage vores last på ca. 5.000 ts., som stort set alt sammen var 
stykgods.Der lå et par andre Mærskbåde inde ved kajerne, så vi måtte ligge ved bøjer 
ude i havnen og vente et par dage, før det blev vores tur. 
 
Lasten bestod næsten udelukkende af trækasser i alle mulige størrelser, faconer og 
vægte. Uanset hvordan kasserne så ud, og hvad de vejede, så havde man indtrykket af, at 
de små japanere nærmest spillede bold med dem. 
 
Når de samme kasser senere skulle losses, så havde de store stærke afrikanere 
tilsyneladende meget mere mas med at håndtere dem. 
 
Selv på vores kammer blev min makker jaget ud og jeg vaskede hele kammeret grundigt 
i sæbevand, vandet var nærmest helt sort af kulstøv. Nu var her til at holde ud at være 
igen. 

Landlov i Yokohama. 

 
Sammen med fjerde mester gik jeg i land i Yokohama for at blive klippet og for at få 
taget et billede til at forny mit pas, han havde helt det samme ærinde. Vi havde rederiets 
agent med for at hjælpe med at finde et sted, hvor vi kunne få taget de famøse billeder. 
Det skete i et moderne stormagasin med rullende trapper. På anden sal fandt vi et lille 
bur, hvor man kunne blive fotograferet. Efter to minutters venten kom de færdige 
billeder ud. Pæne var de nu ikke, men sådan så vi vel ud den dag. 
 
Vi blev enige om at finde en rigtig fotograf for at få taget et billede, som vi kunne være 
bekendt at sende hjem. Det lykkedes hurtigt at finde et lille fotoatelier. Baggrundstæppet 
og opstillingen var temmelig kunstig men ikke særlig kunstnerisk. 
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Ego i sommertøj, Japan 1960. 
Billederne blev taget, og vi aftalte at de skulle sendes til rederiets agent dagen efter. Det 
var altid lidt risikabelt at aftale den slags arrangementer, for ofte blev sømændene snydt 
på den måde. Det skete ikke i dette tilfælde for som lovet, så kom salondrengen allerede 
dagen efter med billederne. 

Tredje styrmand og hans kone på besøg. 

 
Tredje styrmandens kone påstod, at jeg talte meget om Aase, så nu ville hun altså gerne 
se mine billeder af hende. 
 
Efter en aften, hvor jeg havde haft vagt sammen med tredje styrmand, inviterede jeg ham 
og hans kone med ned på vores kammer. Han tog imod invitationen og kom på besøg 
sammen med sin søde lille kone. Hun sagdemange gange om Aase ”Hun er vel nok sød”. 
Det kunne vi jo ikke blive uenige om. Der var måske lidt trangt hos os, så da vi havde 
været alle mine billeder igennem,blev jeg inviteret med op til dem. Hvor vi skulle se 
billeder af deres tre børn. 
 
De var naturligvis helt pjankede med deres børn, som de havde købt en masse mekanisk 
legetøj til. Det prøvede vi af ved at lege med det. Til deres søn på et halvt år havde de 
købt en stor elektrisk mobilkran, der vendte og kørte den anden vej hver gang den ramte 
noget. I første omgang troede jeg nok, at han måske nok ville blive mere bange for den 
end glad for den. 
 
Vi hyggede os snakkede og drak kaffe indtil klokken blev et om natte. 

Hong Kong. 

 
Sejlturen varede 4 dage, hvor jeg forberedte mig på at gå i land og købe de ting, som jeg 
havde planlagt at ville have med hjem som gaver. 

Nyt skræddersyet tøj. 

 
Vi kom i havn om aftenen og lå til ankers på reden, som vi plejede. Straks kom der 
handelsfolk om bord og blandt dem også en skrædder. Ham henvendte jeg mig til, for 
jeg ville gerne have mig et rigtig pænt sæt tøj. 
 
Hen havde stofprøver med, og jeg valgte et stykke meget mørkebrunt klæde omtrent 
samme farve som mørk chokolade. 
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Ud fra en bog med billeder af forskellige modeller valgte jeg, at jakken skulle være med 
lange reverser omtrent som på en smoking og habitten skulle leveres med to par 
benklæder. 
 
Skrædderen tog et utal af mål og forsvandt. 
 
Allerede dagen efter kom han igen. Denne gang havde han tøjet med, dog var det 
nærmest kun riet sammen. Jeg prøvede det og knappenåle blev flyttet og nye sat i tøjet 
på steder, hvor der skulle rettes lidt, og så forsvandt skrædderen igen. 
 
På dagen, hvor vi skulle sejle, kom han med den færdige og meget flotte habit leveret i 
en flot dragtpose. Jeg var yderst tilfreds og også lidt imponeret over det flotte resultat 
opnået på den korte tid. 

Kamfertræskiste. 

 
Under en landlov havde jeg opsøgt jeg det firma, der handlede med kamfertræskister. 
Der var rigtig mange at vælge imellem. Jeg valgte en middelstor kiste med indlagte 
motiver i sølv og messing. Ud over det var den forsynet med de sædvanlige flotte 
udskæringer i låget og på fronten. 
 

 
 
Billedet: Min flotte kamfertræskiste. 
 

Det blev aftalt, at mit testel skulle pakkes i kisten og sendes hjem sammen med den. Det 
ville blive et af C. K. Hansens skibe, der skulle fragte tingene hjem. Man mente, at det 
nok ville tage mellem to og tre måneder. 
 
Kamfertræskisten med te stellet inden i nåede hjem i november måned. Såvel kisten som 
dens indhold var uskadte ved ankomsten til Gelsted. 
 



 

 

Jeg købte også et meget flot halssmykke i guld til Aase. Smykket havde en helt særlig 
kæde af skiftevis massive stænger i guld på ca. 1½ cm i længde og en kæde af 
tilsvarende længde hele vejen rundt. I kæden hang en temmelig stor hvid sten (safir?) 
indfattet i guld. Selv syntes jeg dengang og stadig i dag, at smykket var meget smukt.
 
Til min morfar købte jeg en finurlig udskåret træfigur af en meget gammel kineser med 
en masse symbolske ting i hænderne og i klædedragten. I dag står den hos min kusine, 
men jeg har ikke selv set den, siden den dag jeg købte den.
 
Til min elskede farmor købte jeg et par meget flotte vaser i blåt glas med malede 
blomster. 
 
Alt i alt havde det været e
afregningsbog, at jeg havde brugt mere end en halv måneds hyre i løbet af de ca. tre 
dage opholdet varede.
 
Igen på dette korte ophold var der gang i temmelig store malerarbejder. Skibet blev 
malet udenbords, og alle master og samsonposter fik ligeledes en omgang. Så da vi 
afsejlede fra Hong Kong lignede vi næsten et nyt skib.

Singapore. 

Siam sølv. 

Siam sølv sterling forekom mig at være fantastisk flot og jeg ville gerne have nogle ting 
med hjem i min gaveæsk
spidsen af Siamhalvøen.

Billedet: Et armbånd i Siamsølv, der ligner

 
Tingene var typisk med billedet af en danserinde på en sort baggrund. Som jeg husker 
det købte jeg følgende ting:
 

· et leddelt armbånd
· en armring
· en fingerring
· et par manchetknapper
·  

Der var så mange forskellige ting at vælge imellem, at det var rigtig svært at vælge det 
pæneste. 
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ymbolske ting i hænderne og i klædedragten. I dag står den hos min kusine, 

Til min elskede farmor købte jeg et par meget flotte vaser i blåt glas med malede 

t meget dyrt ophold for mig, og jeg kan se i min 
afregningsbog, at jeg havde brugt mere end en halv måneds hyre i løbet af de ca. tre 

Igen på dette korte ophold var der gang i temmelig store malerarbejder. Skibet blev 
, og alle master og samsonposter fik ligeledes en omgang. Så da vi 
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Det Indiske Ocean. 

Aases fødselsdagsgave. 

Turen over Det Indiske Ocean tog 14 dage og forløb helt problemfrit, og jeg havde god 
tid til at skrive både til Navigationsskolen og til Sømandshøjskolen om optagelse og om 
at leje et værelse at bo på. Sømandshøjskolen lå så tæt på Navigationsskolen, at jeg ville 
kunne gå derover på et par minutter. 
 
Den væsentligste oplevelse på turen var, at det gradvist blev køligere. De lange bukser 
måtte findes frem fra skabet, noget jeg ikke var så glad for, fordi det nu engang var 
meget nemmere at vaske et sæt sommerarbejdstøj end et sæt vinterarbejdstøj. 
 
Efter vores ophold i Japan, Hong Kong og Singapore, hvor arbejdet i lasterne havde 
været meget intensivt, var vi kommet op på et ret højt timetal, som vi havde forsømt at 
lave vores lektier i. Det havde vi foreholdt 1. styrmanden flere gange, men det var han 
ikke helt enig i og ville ikke give os vores tilgodehavende. 
 
Som den ældste af os to aspiranter, tog jeg kontakt til skipperen og foreholdt ham vores 
ønske om at få stillet den opsparede tid til rådighed. Det var han helt enigmed os i, og vi 
fik alt, hvad vi havde til gode og mere til. 
Af helt uforståelige grunde så fik 1. styrmanden efter den tid en ren aversion mod 
aspiranter. 
 
På Aases 25 års fødselsdag sendte jeg via Søgave en stor buket blomster og et lille 
armbåndsur indfældet i et gulddouble armbånd. Efterfølgende skrev Aase, at det var den 
bedste fødselsdagsgave hun fik den dag, når hun nu ikke kunne få mig selv på dagen. 

Durban, Sydafrika. 

Den engelske sømandskirke. 

 
Under opholdet var vi på besøg i den engelske sømandskirke, hvor der skulle være fest 
til fordel for indsamling af penge til at bygge en swimmingpool.Den skulle stå klar til 
den kommende sommer.  
 
Vi var nok de eneste søfolk, der var med, og vi var nok også de eneste, der ikke var 
iklædt det helt store skrud. De fleste andre så ud til at være lokale engelske ægtepar. 
 
Imod sædvane kostede det denne gang to en halv krone at komme ind. Alle optrædende 
arbejdede uden honorar i den gode sags tjeneste. 
 

· Først spillede et skifleorkester med en masse meget mystiske instrumenter. 
· Dernæst sang to søstre, der samtidig var fulde af sjov og narrestreger. 
· En komiker. 
· En operasangerinde. 
· Endnu en komiker. 
· En der optrådte med pantomimedukker. 
· Et negerkor med eget orkester. 
· En trup af can - can piger. 

 
Herefter var der pause med servering af te og kager. 
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Så startede det hele igen med de samme kunstnere men med andre numre. Det hele 
varede tre timer, hvor vi havde moret os dejligt, selv om vi ikke var klædt på til 
lejligheden. 

Min harmonika. 

 
Kokken kom over til mig og bad mig følge med over på hans kammer. Her stod min 
harmonika, som han havde fået lov til at låne. De halve af tangenterne var trykket i bund 
og ville ikke komme op igen. 
 
Jeg tog den med over til os selv, skilte den ad, og kunne konstatere, at den lige som 
resten af selskabet bare havde fået en tår for meget øl. 
 
Alt træet inde bag tangenterne var helt vådt. Alt blev skilt og tørret i solen. Da tingene 
igen blev samlet fejlede harmonikaen ingenting, men den stank voldsomt af øl i lang tid 
derefter, og jeg besluttede aldrig mere at låne den ud. 
 
Sejltid til Port Elisabeth mindre end et døgn. 

Port Elisabeth, Sydafrika. 

 
Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Cape Town 2 dage. 

Cape Town, Sydafrika. 

 
Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Matadi 5 døgn. 

Matadi, Demokratiske Republik Congo. 

 
Siden vi sidst havde været i Matadi var landet overgået fra at være en belgisk koloni med 
navnet Belgisk Congo til at være en selvstændig republik med navnet Demokratiske 
Republik Congo. 
 
I forbindelse med selvstændigheden havde der været en del uroligheder og vi oplevede, 
at hele havneområdet myldrede med F N soldater for at passe på os. Vi kunne ikke 
komme uden for havneområdet, men vi måtte gerne gå på besøg hos de andre skibe i 
havnen. 
 
Det benyttede vi os af og gik om bord på en amerikaner, der havde spændt et stort 
filmlærred ud mellem to samsonposter. Vi så en god film og gentog successen nogle 
dage senere. 
 
I mellemtiden havde amerikanerens maskinchef været på besøg hos os og indkøbet et 
lager af diverse spirituosa. Herefter havde han inviteret en del danske læger og 
sygeplejersker med om bord for at hjælpe sig med at få spiritussen udryddet. Det var 
nemlig strengt forbudt at have spiritus om bord på amerikanske skibe. Der var vidst ikke 
mange, der så filmen, men stemningen var høj. Man skrålede og sang, så det var helt 
umuligt at høre, hvad der blev sagt på filmen, men vi kedede os ikke. 
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I havnen lå også to russiske skibe, de første der nogensinde havde været der. Den ene af 
dem var hypermoderne og fantastisk flot. Når man gik forbi og gloede ind i salonen, 
kunne man se, at der stod et stort flot flygel derinde. 
 
Den anden af de russiske skibe havde en gave med fra den russiske stat eller måske 
snarere fra Sovjetunionen i anledning af selvstændigheden. Den bestod af ikke mindre 
end 10.000 ts korn. 
 
Man gjorde ingen hemmelighed af sin gode gerning. Alle steder, hvor der var plads om 
bord, hang der store røde bannere med hammer og sejl samt lykønskninger i anledningen 
af selvstændigheden. Andre bannere forkyndte, hvor vidunderligt det var at leve i 
Sovjetunionen. 
 
Min interesse for mit daglige arbejde var ikke længere helt så stor, som den tidligere 
havde været. Der var ved at gå rutine og ensformighed i tingene og mit fokus var i høj 
grad, at der nu kun var fire måneder til, jeg skulle begynde på navigationsskolen. 
 
Sejltid til Lagos 2 døgn. 

Lagos, Nigeria. 

En alvorlig arbejdsulykke. 

 
En aften lige efter at jeg var gået til køjs begyndte vores tågesirene at hyle. Det var helt 
usædvanligt, så jeg sprang ud af køjen fik lidt tøj på og løb ud på dækket for at se, hvad 
der var på færde. 
 
Da jeg kom ud på dækket kom en tre – fire mand bærende på 3. styrmanden. Han 
stønnede forfærdeligt skønt der ikke var nogen synlige skader at se på ham. Han kom 
indendørs og fik nogle smertestillende indsprøjtninger. 
 
I mellemtiden havde jeg fået at vide, at han var faldet næsten 10 meter ned i lasten. 
Nemlig fra mellemdækket og næsten helt ned i bunden af lasten, hvor han var landet på 
nogle kasser, som stod dernede. Han blev lagt i et netslæng og ved hjælp af spillene blev 
han hevet op på dækket. 
 
Det mest besværlige var imidlertid at få fat på en læge inde fra land, og det var i den 
anledning, at jeg var vågnet ved larmen fra vores tågesirene. 
 
Vi lå fortøjet ved bøjer ude midt i havnen og forsøgte på denne måde at påkalde os 
opmærksomhed. Vi morsede også til lodsstationen, som lovede at sende en læge hurtigst 
muligt, men det tog alligevel over en halv time inden lægen kom om bord. 
 
3.styrmanden var på dette tidspunkt stærkt hævet i den ene side af hovedet og nærmest 
helt ukendelig, han var heller ikke klar i hovedet mere, og han talte i vildelse det meste 
af tiden. 
 
Det værste var nok, at han jo havde sin kone med om bord, og hun var naturligvis hurtigt 
kommet til stede. Hun skiftevis græd og besvimede. 
 
Da lægen kom om bord undersøgte han hurtigt styrmanden og beordrede ham naturligvis 
hurtigst muligt bragt på hospitalet. 
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Det viste sig, at den ene lunge var sprængt og at nyrerne blødte. Der må også have været 
tale om brækkede lemmer, men det hørte jeg ikke nærmere om. Efter to uger var han 
stadig uklar og han skulle fragtes hjemover i et skib, der havde en læge om bord. 
 
Ulykken var sket i forbindelse med vagtoverlevering mellem 2. styrmanden, der havde 
haft vagten og 3. styrmanden, der skulle overtage vagten klokken tolv midnat. De skulle 
ned i underlasten for at bese noget af lasten. På vej ned af den nederste lejder mistede 3. 
styrmanden sit greb i et af lejdertrinene og faldt herefter resten af vejen ned i 
lastrummet. 
 
Hvad der videre skete med ham og med hans søde lille kone ved jeg desværre ikke. 

En arbejdsulykke 

 
Et par dage senere netop som vi havde forladt havnen for at sejle til Port Harcourt blev 
2. mester skoldet på begge ben, på det ene endda temmelig slemt. Han havde også sin 
kone med på turen, og hun var uddannet sygeplejerske, så hun passede og plejede ham 
forbilledligt. Det ene ben kom sig hurtigt, men det andet havde et åbent kødsår, så det 
tog lidt længere tid, hvor han humpede rundt på kun et ben. 
 
Sejltid til Port Harcourt, mindre end et døgn. 

Port Harcourt, Nigeria. 

 
Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Douala mindre end et døgn. 

Douala, Cameroun. 

 
Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Accra 1 døgn. 
 

Accra, Congo. 

Tabt anker. 

 
Der lå altid mange skibe på reden ved Accra. Det gjorde der også denne gang, men 
tættest ved os lå en englænder. 
 
Vi havde ligget for anker der et par dage, men pludselig en eftermiddag, hvor vi stod og 
nød udsigten ved lønningen begyndte de at vinke til os fra nogle af de andre skibe. Først 
forstod vi ingenting, men så så den vagthavende styrmand, at vi drev ned blandt de andre 
ankerliggere og samtidig nærmede vi os kysten, så noget måtte gøres. 
 
Det andet anker blev gjort klar og kastet så hurtigt, det lod sig gøre. Vi kunne ikke blive 
liggende der. Det var for tæt på kysten, så maskinen måtte gøres klar til at sejle os lidt 
længere ud mod havet. 
 
Vi hev ind på begge ankre, men det viste sig hurtigt, at kæden fra det styrbords anker 
kom op uden sit anker. Det havde vi altså tabt. Sådan en klump jern med 15 meter kæde 
kostede op mod 50.000.-kr, så skipperen var sur, for nu stod han til at skulle miste dette 
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års”kaplak”. Et beløb,som han fik fra rederiet og forsikringsselskabet, når han havde 
sejlet et år uden alvorlige skader på lasten eller på skibet. 
 
Det lykkedes os hurtigt at komme tilbage på vores oprindelige ankerplads, hvor vi gik i 
gang med at få rigget vores reserveanker til. Det lykkedes, men nu ville skipperen, at der 
skulle ledes efter vores tabte anker. 
 
Næste dag fik vi vores motorbåd sat i vandet og fik fat i en lokal dykker Vi slæbte så et 
lille anker eller dræg efter os, og hver gang vi fik noget på krogen måtte dykkeren ned 
for at se efter, hvad det var. Vi fik tag i mange interessante ting, men bare ikke noget 
anker. 
 
Strategien blev lagt om, og vi fik fat i to franske hvide dykkere,som selv havde lejet en 
båd magen til de store pramme, som jeg tidligere har fortalt om blev brugt til at 
fragtelastind tilhavnen her i Accra. (Se billede på side 188) Som de andre både havde 
også den en besætning på elleve mand plus de to dykkere plus to mand til at hjælpe 
dykkerne med deres udstyr, der havde en værdi af to til tre tusinde kroner for hvert sæt 
flasker.  
 
Dykkerne arbejdede med tryklugtsflasker som lå oppe i båden, så de alene havde deres 
mundstykker med tilhørende slanger, når de gik ned. 
 
Vejrforholdene var fine og gode til formålet blot var der som altid her på den åbne kyst 
lige ud til Atlanterhavet nogleret store dønninger. 
 
Under deres iver med eftersøgningen havde manden ved styreåren helt glemt at tage sig i 
agt for vores ankerkæde. Den strammedes og slappedes i takt med at Leise bevægede sig 
op og ned i dønningerne. Under en sådan bevægelse strammedes ankerkæden akkurat 
medens dykkernes båd befandtsigligemidt overkæden. Båden blev kastet helt ud af 
vandet og kæntrede omgående. Der blev en hylen og en råben, for mange af 
besætningsmedlemmerne i disse både kunne ikke svømme. 
 

 
 
Billedet: Det var store stærke folk, der bemandede bådene, men svømme kunne de ikke alle sammen. 
 

Dykkerne selv kom begge op helt blå i hovederne, for deres slanger var kommet i 
klemme under kæntringen, så de måtte med deres medbragte lange knive skære 
slangerne over for at komme op til overfladen igen. 
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Det lykkedes os at få dem alle velbeholdne op i motorbåden, men det dyre dykkerudstyr 
var forsvundet for altid. 
 
Efter denne hændelse opgav skipperen at finde vores anker, og alle var glade for, at der 
ikke skete nogen større skade på de involverede mennesker. Hvem, der betalte for båden 
og dykkernes mistede udstyr, ved jeg ikke. 
 

 
 
Billedet: Lasten bringes i land i Accra,hovedstaden i Ghana. 

Vi fik aldrig lavet det orkester, som vi havde talt så meget om. Skipperklaveret blev 
heller ikke helt det samme igen efter ølbadet.Tonerne var ikke mere så rene, som de 
burde være, så den blev solgt til kokken for 350.- kr.,og det var han rigtig godt tilfreds 
med. Dermed slap jeg da også af med en ekstra kuffert nu, hvor jeg muligvis skulle 
skifter noget omkring, inden jeg nåede hjem til Svendborg. 
 
Mange skulle mønstre af, når vi kom til Amerika. De var begyndt at samle deres radioer, 
båndoptagere, skrivemaskiner og andre uhåndterlige ting sammen og sende dem hjem i 
store trækasser. 
 
Det behøvede jeg ikke. Specielt nu, hvor jeg havde solgt harmonikaen, så kunne jeg godt 
selv transportere mine ting som håndbagage. 
 
Sejlads til Takoradi. Vi var fremme dagen efter afgang Accra. 

Takoradi, Ghana. 

 
Vi lastede 5.000 t. erts eller jernmalm. Vi havde også omkring 1.000ts.kaffe med i 
lasten, og det var da til nogle kopper, endvidere havde vi et stort parti cacao med.Det 
skulle med helt ud til Japan. 
 
Jeg begyndte at kunne se en ende på alt det afrikasejlads, som jeg ikke var alt for glad 
for. Det var mit håb, at jeg kunne nå hjem inden Januar, så jeg kunne begynde på skolen 
i rette tid sammen med mine nye klassekammerater. 
 
Sejlads til Abidijan. Vi var fremme dagen efter afgang Takoradi. 

Abidijan, Elfenbenskysten. 

Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Freetown to døgn. 
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Freetown, Sierra Leone. 

Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til Bathurst et døgn. 

Bathurst, Gambia. 

 
Rutinemæssigt losse-lastearbejde. Sejltid til New York ti døgn. 

Min 21 års fødselsdag. 

 
På turen over mod New York kunne jeg fejre min 21 års fødselsdag. Ud over, at jeg 
modtog radiotelegrammer både fra far, mor og Birgit og et fra Aase, der ellers plejede at 
slå sig sammen med dem hjemmefra. Aase huskede oven i købet at skrive ”fra din aase” 
Ellers husker jeg ikke, at der blev gjort noget særligt ud af dagen. 

New York. 

Blinde passagerer. 

 
To dage efter vi var afsejlet fra Bathurst viste det sig, at vi havde ikke mindre end fem 
blinde passagerer.om bord. 
 
Blinde passagerer betyder ikke at de faktisk var blinde men blot, at det var passagerer, 
som vi ikke vidste, vi havde med, og som heller ikke havde betalt en billet for at komme 
med. Egentlig passer den engelske betegnelse stowaways, der betyder bortgemte eller 
hemmelige passagerer, bedre. 
 
Under lastningen i Bathurst havde de bygget sig en hule af de gummiballer, som vi 
lastede i fire lugen. De havde indrettet hulen lige neden under en af samsonposterne, så 
der var tilstrækkeligt med frisk luft. 
 
På dækket havde vi store tykke træstammer, logs, i to lag. For at dæksbesætningen, der 
som sædvanligt i den type skibe boede henne agter, kunne komme til og fra broen på 
deres vagter og i øvrigt også kunne få deres mad bragt hen i deres messe, var der bygget 
en trægangbro hen over logsene. 
 
En tidlig morgenstund kl fire ved vagtafløsningen undrede det den afløsende rorgænger, 
der måske endnu ikke var alt for vågen, at der kom underlige lyde op fra en af 
samsonposterne, som han på grund af gangbroen var kommet helt op i højde med. Han 
var egentlig gået forbi posten, men vendte nu tilbage for lige at kontrollere, hvad det var 
han havde hørt 
 
Ganske rigtigt, der kom faktisk tale op fra samsonposten. Matrosen rapporterede 
naturligvis, hvad han havde hørt. Lugen blev afdækket og åbnet og ganske rigtigt, der 
dukkede fem meget sorte og meget sultne mennesker op nede fra lastrummet. De 
krævede råbende og gestikulerende straks af få noget at spise og drikke. 
 
De fik både mad og drikke, som de i øvrigt ikke var tilfredse med.Nogle af dem havde 
prøvet turen før og hævdede, at maden havde været bedre på andre skibe. 
 
Skipperen kom hen til gelænderet på båddækket, hvor han var et passende niveau højere 
end dem. Her blev de belært om, at de nok skulle få mad, men forudsætningen var at de 
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opførte sig ordentligt og udførte et stykke arbejde til gengæld for maden. En sådan aftale 
havde de nu under ingen omstændigheder tænkt sig at indgå. 
 
Der var store sprogproblemer og også kulturelle problemer, der gjorde, at vi så os 
nødsaget til at lukke dem inde oppe under bakdækket, hvor vi opbevarede mange 
forskellige arter af stores, heriblandt vinkel- og stikskrabere, brækjern og stænger. 
 
Adgangen til rummet var en stor tremmedør med mellemrum mellem tremmerne på ca. 
10 cm. 
 
Hver gang nogle fra besætningen,der ikke kom med madvarer eller drikke, nærmede sig 
tremmedøren truede de os gennem tremmerne med ting, som de havde kunnet finde 
derinde. 
 
Myndighederne i New York var naturligvis blevet orienteret om vores ubudne gæster, og 
da vi kom i havn, myldrede det om bord med politi så mange, så de kunne danne et 
espalier hele vejen fra storesrummet under bakken og helt hen til landgangen. 
 
Men nu var de blinde passagerers humør blevet meget bedre. De forlod os grinende over 
hele hovedet. De havde opnået, hvad de ville, nemlig et kortvarigt ophold i U.S.A og 
derefter en flyvetur tilbage til deres hjemland Gambia. En meget stor oplevelse rigere. 

Radio City Music Hall. 

 
Jeg havde fortalt så meget om mine besøg i denne store biograf, at 3.styrmand, 
4.maskinmester og mine to makkere insisterede på, at jeg skulle arrangere en tur derhen 
igen. Jeg syntes det var lidt sjovt, at jeg kunne vise vej for de andre i den store by New 
York. 

Philadelphia. 

 
Jeg fik besked fra navigationsskolen, at jeg bare skulle komme, selv om jeg ikke helt 
kunne nå at komme første dag. Skolen ville sende besked hjem med datoen for 
begyndelsen. 
 
Der kom også besked fra Sømandshøjskolen, der garanterede, at jeg der ville stå et 
værelse klar til mig, men der var opstået problemer med ministeriet omkring, at skolen 
havde navigationsskole elever boende, så hvor lang tid der ville gå, inden jeg ville blive 
nødt til at flytte, kunne man ikke sige noget om. 
 
Egentlig var jeg ikke så ked af udsigten til at skulle finde et værelse ude i byen, for jeg 
var ret overbevist om, at det ikke ville blive tilladt at have Aase på besøg og overnatning 
på Sømandshøjskolen. 
 
Min nye afløser var kommet. Han skulle bo på sofaen, indtil jeg skulle afmønstre. Han 
var bare 16 år gammel og skulle mønstre som dæksdreng, så han havde jo rigtig lang tid 
som aspirant at se frem til og jeg syntes næsten, at det var synd for ham, at han skulle 
begynde sin karriere med at mønstre i sådan en gammel pram som Leise Mærsk. 
 
Efter tre dages ophold i Philadelphia kom der besked om, at jeg skulle rejse tilbage til 
New York og mønstre om bord i et norsk skib, der hed m/s Sira. 
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m/s Sira. 
Påmønstret den 21.10-1960   Afmønstret den 17-11--1960 
I New York    I Liverpool. 

 
Det er ikke lykkedes for mig at finde billeder eller andre oplysninger vedrørende dette 
norske skib, men det var et stort nyt stykgodsskib på ca. 12.000 ts. På det tidspunkt 
havde Mærsk Line ingen stykgodsbåde i den størrelse. 
 
Mit arbejde om bord blev kaldt for et cross job, hvilket betød, at jeg uden videre kunne 
mønstre af, når vi var kommet over Atlanten. Det var meningen, at vi skulle til England, 
hvor jeg så skulle afmønstre igen. 
 
Skibet var noget af det flotteste, jeg endnu havde sejlet med. Den meget store bro og 
dens indretning fascinerede mig dybt. Alene det, at man havde, hvad jeg beskrev som et 
flyverrat i stedet for det traditionelle ror, syntes jeg så smart og meget moderne ud. 
 
I det hele taget var apteringen meget flot overalt lige fra dens enkeltmandskamre til dens 
store flotte messer og saloner. 
 
Skibet havde været oplagt i længere tid og trængte derfor til en gang grundig rengøring, 
som vi i dæksbesætningen selvfølgelig blev sat i gang med at udføre. Det var lidt 
underligt og nyt for mig, at jeg nu indgik i den menige dæksbesætning helt på lige fod 
med alle andre og ikke skulle behandles anderledes end den øvrige besætning. 
Det var allerede begyndt at blive koldt og jeg nød i den grad en skik, som man havde i 
norske skibe, at der ved ti tiden blev serveret et dejligt varmt måltid mad i stedet for den 
ti kaffe, som der var tradition for, hvor jeg kom fra. 
 
Et par dage efter jeg var kommet om bord skulle vi afsejle fra New York. Jeg havde fået 
tjansen som rorgænger og var lidt stolt af at skulle styre dette store flotte skib ud forbi 
Frihedsgudinden. Men ak og ve vi nåede ikke så langt, før vi fik vrøvl med maskinen og 
den endte med helt at gå i stå, så vi måtte bugseres tilbage til vores liggeplads. 
 
Det viste sig, at man i maskinen havde glemt at åbne for olien til et stort gear, der uden 
smøremiddel var brændt totalt sammen. 
 
Der forestod nu et større reparationsarbejde for maskinpersonalet, der dog straks blev 
reduceret med en enkelt mand, og det var maskinchefen. Han blev fyret på gråt papir og 
sendt hjem. 

Malerarbejder udenbords. 

 
Man regnede med, at reparationen ville tage en uges tid, hvor vi blev sat til at lave 
ganske almindeligt vedligeholdelsesarbejde på det flotte skib. Jeg blev sammen med et 
par andre fra dæksbesætningen sat til at male rederiets bomærke udvendigt på stævnen 
og det skete fra en stilling, som vi hængte ud over skibssiden til at stå på, mens vi 
skrabede og malede. 
 
En stilling blev brugt i alle skibe til at foretage malerarbejder på steder, hvor vi ikke 
kunne nå. Mest blev den brugt til at lave malerarbejder udenbords. Den bestod af et bræt 
på et par meters længde. Nær enderne blev der sømmet et tværbræt på det lange bræt. 
Dette for at holde en passende afstand ind til skibssiden, så man kunne arbejde i 
passende afstand til skibssiden. 
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Fra hver ende af stillingen gik der et reb op om bord på skibet, hvor det var sat fast. Et 
specielt knob som selvfølgelig hed et stillingestik, og som vi havde lært allerede på 
sømandsskolen, blev bundet i hver ende af stillingen. Også det pælestik, der herefter 
blev bundet om den faste part fra skibet havde vi lært på sømandsskolen. 
 

 
 
Billedet: Udenbordsarbejde ved brug af stilling. Matrosen har livline på, og der er rigget en lodslejder til. 
 

Under arbejdet med en stilling var der altid to mand beskæftiget. Den ene nede på 
stillingen og en anden oppe på skibet til at sænke værktøj i form af skrabere, pensler, 
malerruller og maling ned til manden på stillingen. 
 
Når stillingen skulle hæves eller sænkes skete det ved at manden på stillingen stillede sig 
ned i den ene ende af stillingen, hvorefter manden ombord løsnede, tilpassede og 
fastgjorde rebet til den nye højde. Manden på stillingen skiftede over på den netop 
fastgjorte ende af stillingen og den anden ende blev indstillet til samme højde, og nu var 
stillingen igen lige og arbejdet kunne fortsættes i en ny højde. 
 
Der blev dengang arbejdet meget på stillinger, men jeg husker aldrig at have set nogen 
bruge hverken sikkerhedsliner eller redningsveste under dette arbejde til trods for, at 
arbejdet foregik over vandet, og at der var meget langt ned til vandoverfladen, når 
arbejdet som her foregik øverst oppe på den meget fremfaldende stævn. 

Afsejling til Bristol. 

 
Efter 11 dages reparationsarbejde afsejlede vi igen fra New York mod Norfolk for at 
laste majs og tobak. 
 
Hvad der derefter skulle ske med mig,når vi efter ca. ni døgns sejlads ankom til engelsk 
havn, vidste jeg endnu ikke, men at jeg stadig på det tidspunkt ville mangle endnu en 
månedstid af min sejltid for at kunne komme på skole, var jeg meget bevidst om. 

Bristol, England. 

Rutinemæssigt losse-lastearbejde i to døgn. Sejltid til Liverpool mindre end et døgn. 

Liverpool. 

Afmønstring m/s Sira. 
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Ved ankomst Liverpool kom der besked fra Sira´s agenter om, at jeg skulle henvende 
mig på deres lokale kontor vedrørende min afmønstring og afrejse. Jeg var selvfølgelig 
glad for nu at skulle fortsætte hjemover, men samtidig også lidt vemodig over at skulle 
forlade dette dejlige skib. Inden jeg var pakket og klar til at henvende mig på kontoret 
var klokken allerede blevet 14 om eftermiddagen. 
 
Vel ankommet på agentens kontor fik jeg besked om, at jeg skulle mønstre om bord 
påm/tAase Mærsk, som lå i Newport Haven. En rejse på 12 – 14 timer, så vi blev enige 
om, at jeg hellere måtte vente med afrejsen indtil næste dag. 
 
Senere fandt agenten imidlertid ud af, at jeg i stedet skulle rejse til Purfleet. Det var ikke 
ret langt fra London, men jeg skulle skifte station for at komme derop, og den ene 
station, hvor jeg kom ind til London, lå i den ene ende af byen, mens den andel station lå 
i den modsatte ende af byen. Jeg var lidt spændt på, hvordan det ville forløbe og derfor 
glad for at skulle overnatte, så tidsskemaet under rejsen ikke skulle blive for sammen-
presset. 
 
Overnatningen skulle ske på et meget fint hotel ved navn Lord Nelson opkaldt efter den 
største engelske søhelt. 
 
Efter at have fået anvist et værelse skulle jeg i spisesalonen for at få lidt aftensmad. Jeg 
stillede mig uden for salonen og kiggede ind gennem glasdørene for at se, hvordan de 
øvrige gæster teede sig, når de ankom. 
 
Straks man trådte ind ad døren kom overtjeneren, anviste mig en plads og gav mig 
menukortet. Jeg så det igennem og måtte indrømme, at jeg ikke forstod meget af, hvad 
der stod på kortet. 
 
På mine spørgsmål oversatte tjeneren beredvilligt kortets sprog til noget mere 
hverdagsagtigt engelsk, som jeg bedre kunne forstå, og jeg endte med at få både suppe, 
flæskesteg, is og kaffe. Det kostede mig den nette sum af femten kroner, som jeg dog 
ikke selv skulle betale men blot skrive under på regningen. Jeg nød meget hurtigt at være 
blevet en ”stor” mand, der blot kunne kræve ind for dernæst blot at betale med sin 
underskrift. 
 
Efter aftensmaden var mine planer at gå en tur rundt i byen, se et show eller blot gå en 
tur i biografen. 
 
Min rejse forløb helt uden problemer selv om jeg havde en forholdsvis stor bagage. Den 
”store” mand lejede både taxier og dragere til at hjælpe sig undervejs både ved skift af 
stationer undervejs og igen ved endestationen. 
 
Perfleet viste sig imidlertid at være en ret stor by, og det at finde et bestemt skib i 
havnen var ikke helt så let, men det lykkedes dog til sidst. 

m/t Aase Mærsk. 
Påmønstret den 18-11 1960   Afmønstret den 21-12--1960 
I Purfleet    I Preston 
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Billedet: m/t Aase Mærsk, rederiets ældste tankskib. 

 
m/t Aase Mærsk var rederiets ældste tankskib. Det blev bygget i 1930 på Odense 
Stålskibsværft. Det havde en tonnage på ca.9.600 tons. 
 
Skibet var generelt meget pænere indrettet og vedligeholdt end jeg havde forventet af 
sådan en gammel dame. Hun var imidlertid ikke indrettet med særlig plads til aspiranter, 
så jeg blev indlogeret på skibets pæne store hospital. 
 
 

Planer med skibet. 

 
Det viste sig, at skibets kontrakt med Esso udløb fjorten dage senere, så mulighederne 
for at komme hjem til jul var store. Vi forventede at skibet skulle sejles til dansk havn 
for oplægning. Jeg ville komme til at mangle lidt sejltid, men det anså jeg ikke for at 
være noget stort problem. 
 
Det viste sig hurtigt, at skibet var blevet solgt til en engelsk reder, og derfor ikke ville 
komme til dansk havn. Vi skulle sejle den gamle dame til Preston, hvor hun skulle 
hugges op. Hun havde helt sikkert gjort sit og tjent rederiet i mange år, men det var nu 
alligevel lidt sørgeligt, at skulle være med til at gøre hende klar til sit endeligt. 
 
Modtagerne af skibet og det værft, hvor hun skulle hugges op, var meget nøjeregnende 
med om vores rengøring af skibet levede op til kravene om, at skibet selvfølgelig skulle 
være gasfrit, inden man kunne begynde at skære med skærebrændere. 
 
Skibet var helt anderledes bygget op end nutidens tankskibe, hvor adskillelserne mellem 
tankene er udført i særligt bukkede plader, der på den måde er med til at give skibet både 
langskibs og tværskibs styrke. 
 
Her var afstivningerne i tankene skråtstillede ståldragere og alle pladerne i skroget var 
nittede, specielt i stævnen var der rigtig mange nitter. Netop disse nitter gav os mange 
bryderier, for der havde i tidens løb sat sig asfaltlignende olierester fast i alle 
mellemrummene. 
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Vi blev sendt ned i tankene med små graveskovle udført i kobber og messing, men på de 
vanskeligste steder måtte vi nærmest grave de gamle olierester ud med de bare næver.  
 
Det var hårdt og meget snavset arbejde. Vores store indsats blev kasseret flere gange, så 
vi var alle meget glade, da værftet langt om længe indvilligede i at overtage skibet. 
 
Efter afsluttet arbejde afmønstrede jeg igen fra m/t Aase Mærsk og rejste hjem via 
London. 

Hjemrejsen den 21.-12.1960. 

 
Undervejs hjemad gjorde jeg et ophold i London, som jo selvfølgelig var pyntet 
fantastisk flot op i anledning af julen. Som alle andre var jeg også lidt bagud med indkøb 
af julegaver, så jeg benyttede lejligheden til at købe nogle af de meget flotte æsker af 
chokolade som englænderne specielt var gode til at pakke i de flotteste store æsker. 
 
Jeg rejste fra London med tog til Harwich. Herfra til Hoek van Holland med færge 
videre herfra til Grossenbrode og endelig med en dansk færger til Gedser. 
 
Jeg mindes den meget internationale stemning, der var hele vejen hjem. Måske aftog den 
lidt, da vi nåede til Gedser. Men julestemningen og den glade forventning om nu endelig 
at komme hjem og skulle blive hjemme var der stadig. 
 
Jeg husker meget tydeligt, at jeg nærmest ikke kunne kende mit eget hjem, da jeg så det 
igen. Det var blevet dobbelt så stort, og der var blevet bygget omkring det gamle gule 
hus med nye røde teglsten. 
 
Far og mor var selvfølgelig glade for at se mig, men de var også både glade og stolte 
over at kunne tage imod mig i deres nye hus. På intet tidspunkt havde hverken de eller 
Aase nævnt med et eneste ord, hvor travlt de havde haft det, og hvor hårdt det havde 
været for far, der som sædvanligt havde lavet mest muligt selv og med god hjælp af min 
morbror Iver. 
 
Vi havde en dejlig juleaften med mors sædvanlige gode julemad og med så mange gaver 
som aldrig før. Jeg havde jo glædet mig til at dele ud af de mange fine ting, som jeg 
havde købt på forhånd. De fleste fra Østen. 
 
Jeg havde fået besked om, at jeg var blevet optaget på navigationsskolen, så nu 
manglede jeg blot et sted at bo, derfor rettede jeg henvendelse til Sømandshøjskolen om 
muligheden for at leje et værelse på denne skole. 
 
Det blev hurtigt bekræftet, at jeg kunne regne med, at der stod et værelse klar til mig ved 
skolestart. 
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Bilag A: 

Avisartikel om min morfar 

Afskrift af artikel i Gelstedbladet nr. 6, Februar 2010. 

 
På Søndergade 35 i Gelsted ligger der et lidt særpræget hus. Gavlen røber, at højden på 
huset ud mod gaden er øget. Der er sat nogle store ateliervinduer i på førstesalen og så 
bærer huset det noget specielle navn ”MUIR” 
 
Arkitekten bag denne ændring og navnet var da heller ikke helt almindelig. Det var 
”fotografen”, Rasmus Rasmussen, den lille mand med de runde briller og den store 
moustage, der boede i MUIR i over 50 år. 
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Rasmus var en af de personligheder, der satte sig et solidt eftermæle. Han fik måske ikke 
den letteste start på livet. Han blev født i 1879 på Vedstofte Mark som uægte barn, altså 
uden for ægteskab. Moderen Kirsten Pedersen, blev efterfølgende husholderske hos 
enkemand og smed Anders Jenseni Hesle smede. 
 
Ansættelsen udviklede sig til mere end et arbejdsforhold, hun blev gift med smeden 
1881. Herfra fik Rasmus en normalopvækst med flere halvsøskende, skolegang og plads 
i landbruget efter konfirmationen. På bla. Krengerup Gods var han både staldkarl, 
rideknægt og herskabstjener. Han prøvede sig selv af i flere typer jobs så som bybud hos 
en boghandler, stensliber og kusk. 
 
Noget tyder på, at der var uro i Rasmus, han ville opleve, udforske og det kan være årsag 
til, at han i 1902 emigrerede til Amerika. 
 
Et lille sikkerhedsnet havde han dog, idet hans søster og svoger boede derovre. Svogeren 
arbejdede på jernbanen fra Deluth i Minnesota og helt ud til Stillehavet. Rasmus fik også 
job på banen og bosatte sig i det lille trinbræt MUIR mellem Livingstone og Bozeman i 
staten Montana. 
 
Det var et hårdt arbejde og ikke uden risiko. De, der kan huske Rasmus ved, at han 
havde et ar i den ene kind. Han fik denne lille hilsen med fra staterne under en 
bevogtningsopgave. En person trængte i ly af mørket ind i jernbanens område. Rasmus 
havde vagten og råbte ham an helt i overensstemmelse med instruksen. Manden 
reagerede imidlertid ved at affyre et skud, som skamferede kæbebenet på Rasmus. Han 
skød tilbage og sårede indtrængeren i benet. Årsagen til skudvekslingen er ikke helt klar. 
 
Måske var der tale om gement tyveri af banesjakkets kødforsyninger, måske var det et 
forsøg på pengeafpresning mod jernbaneselskabet. Sagen endte i retten og indtrængeren 
fik 2 års fængsel. Rasmus skød i selvforsvar og fik ingen straf. 
 
I dag er det ikke ualmindeligt, at man finder en kæreste via SMS- systemet eller 
lignende, men omkring 1902 var måden, man mødte sin kæreste på, mere fysisk og 
traditionsbunden. 
 
En søster til Rasmus, Anna havde en arbejdskammerat på Tybrind, som hed (Dor)thea 
Madsen. Dengang som nu snakkede veninder selvfølgelig om mænd og en mulig 
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kæreste. Søsteren viste Thea et billede af sin bror Rasmus, og det tændte hende i en 
sådan grad, at hun tog sig mod til at skrive til Rasmus i USA., med et billede vedlagt. 
 
Han viste lige så stor interesse, skønt han aldrig havde set eller talt med Thea og 
omvendt, men forholdet udviklede sig. Jeg har set den omfattende postkortudveksling, 
velvilligt udlånt af familien, og tonen bliver mere og mere kærlig. Thea tjente en tid hos 
præsten i Østrup på Nordfyn, senere blev hun husjomfru på Tybrind. 
 
Efter 5 år i staterne blev længslen for stor for Rasmus, han måtte hjem. Parret som 
allerede i brevvekslingen havde aftalt at gifte sig, havde sat hinanden stævne på 
banegården i Odense til det store øjeblik.Det allerførste møde. 
 
Kærligheden fra Theas side kølnedes lidt, da hun så Rasmus. Ikke fordi han ikke var 
pæn og præsentabel, for det var han, men han var en meget lille mand, og Thea var en 
høj flot kvinde. ”Hun blev så skuffet, fordi han var så lille” siger parrets nulevende 
datter Kathrine Østergård på 94 år. Dog ikke mere end det var til at komme over. 
 
”Distancekærligheden” viste sig, på trods af størrelsesforskellen på næsten et hoveds 
højde, at holde, parret løb ikke fra brevaftalen, de blev mand og kone året efter ved 
giftermål i Gelsted kirke. 
 
Theas forældre havde købt det røde hus på Søndergade 35 i Gelsted. Her flyttede Thea 
og Rasmus ind og købte senere huset. Rasmus havde en ide med fra USA, som han 
gerne ville afprøve. Han havde nemlig set, hvordan fotografer kunne tjene penge på det, 
der måske var startet som hobby, så han besluttede sig for at uddanne sig til fotograf og 
starte en forretning på Søndergade 35 i Gelsted. Huset blev som tidligere nævnt bygget 
om med atelier på førstesalen og fik navn efter trinbrættet MUIR i Montana, hvor 
Rasmus boede det meste af tiden i USA. 
 
Thea havde arbejdet hos en skrædder, hun var meget dygtig til at sy og supplerede 
indtægten ved at sy for folk. Der kom børn til omtrent hvert tredje år, 6 i alt, hvoraf det 
ene døde som spæd. 
 
Gelsted viste sig dog hurtigt at være for lille til at brødføde en fotograf. Godt nok havde 
Rasmus også kunder fra de omkringliggende byer, men ikke nær nok. 
 
Fotoforretningen gik mere og mere i stå, så allerede efter få år lavede han en aftale med 
en fotograf fra en naboby om at etablere en slags filial på adressen. 
 
En regnskabsbog viser, at overskuddet fra fotoarbejdet kun udgjorde 10 % af familiens 
samlede indkomst. Han var ganske enkelt tvunget til at supplere indkomsten, så han fik 
arbejde på Lunghøj Piske- og Stokkefabrik, hvor han var i over 20 år, først som 
stokkemager senere som fyrbøder med ansvar for dampmaskinen. 
 
Rasmus var perfektionist og et ordensmenneske ud over det almindelige. Det fortælles, 
at der var så rent omkring dampmaskinen, at han gik derinde med sivsko på, så han ikke 
svinede det sort- hvide skakternede gulv. 
 
Rasmus var yderst arbejdsom, og så var han god til at finde og tage arbejde, hvor det var 
muligt bla. Hos vognmand Christian Jensen nogle dage om ugen. 
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Første verdenskrig var ikke helt let at komme igennem. Fabrikken i Lunghøj måtte flere 
gange reducere driften betydeligt, men dyrtidshjælp, Gelsted Sogns Hjælpekasse, 
fagforeningen og brændselshjælpen var et nødvendigt supplement for rigtig mange 
mennesker i denne svære tid, også for Rasmus og hans familie. 
 
Efter ”Lunghøj” fortsatte han på Stelfabrikken Tårnhøj, hvor han passede saven. Der 
blev han til han kunne få aldersrente. 
 
Så kunne man godt tro, at han efter et langt arbejdsliv satte sig for at nyde sit otium. Men 
nej, han var altid på farten, han ville opleve, han ville lære noget nyt. Der var bud efter 
ham fra mange sider, især kastede han sig over byens haver, hvor han med sin 
udprægede ordenssans og akkuratesse satte sit tydelige præg. Han brugte en del tid hos 
sin nabo doktor Jensen med bla. at plante træer på et jordstykke ved Galgehøj. 
 

 
 
USA glemte han aldrig. Det var faktisk på tale, at han gerne ville tage tilbage til staterne 
efter giftermålet med Thea. Det modsatte hendes forældre sig, da de var bange for, at de 
aldrig mere ville få deres datter atse. Forældrenes ord havde betydelig vægt dengang, så 
Rasmus måtte opgive at leve drømmen ud i USA. Kontakten holdt han dog igennem 
Rebild- festerne, hvor han hvert år var sikker deltager. 
 
1 1945 døde Thea. Og der var et svært tab for ham. Han sås ofte ved hendes gravsted, 
hvor han havde opsat en lille bænk. Der sad han ofte og tænkte tilbage på deres første 
møde, børnene, og alt det gode, Thea havde gjort  for den lille familie. 
Rasmus aftalte først med datteren Kathrine og hendes mand Axel Østergård, at de skulle 
overtage MUIR mod, at han skulle bo på førstesalen på aftægtslignende vilkår. 
 
Efter et par år byggede Kathrine og Axel dog deres eget hus i Lunghøj og en søn, Iver, 
flyttede ind sammen med sin kone Astrid på samme betingelser. 
 
Rasmus Rasmussen, den lille mand med den store pondus, lukkede sine øjne for sidste 
gang i året 1963 efter 84 spændende og begivenhedsrige år. 
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Jeg skylder familien Marianne og Peter Svensson samt Birgit og Kathrine Østergård en 
stor tak for at have åbnet deres hjem og givet adgang til det enorme kildemateriale, de er 
i besiddelse af. 
 
Ud over det er benyttet udklip fra diverse aviser, folketællinger, kirkebøger, kilder i 
USA og materialer fra eget arkiv. 
 
Med venlig hilsen 
Hans Jensen 
Kongeløkken 18, 
5580 Nørre Åby.  
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