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Forord, 3. del. 
 

I tredje del vil jeg udelukkende beskæftige mig med min tid i DSB. Dog vil der sikkert 
forekomme enkelte tilbageblik til tiden inden. 
 
På samme måde, som gjaldt for de to første dele, så skal man heller ikke her regne med, 
at alle oplysninger og beskrivelser i fuldt omfang holder vand. Der kan således også i 
denne del forekomme unøjagtigheder, både hvad angår tider, steder og personer. 
Endvidere kan forekomme såvel over- som underdrivelser i teksten. 
 

  
 
Heller ikke til denne del har jeg ret meget skriftligt materiale at støtte mig til, hvorfor 
bogens tekst ikke bør gøres til genstand for en grundigere analyse af beskrevne forhold 
eller begivenheder. 
 
Med henvisning til titlen på min beskrivelse af min tid til søs, så kommer jeg kun 
perifert ind på beskrivelse af mine familiære forhold. 
Jeg nævner kun i begrænset omfang navne på personer,som jeg har mødt og arbejdet 
sammen med. Det skyldes ikke mindst, at jeg har været involveret i mange 
personalesager med fortroligt indhold, som jeg ikke ønsker at komme nærmere ind på. 
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Specielt, når det gælder min tid i det centrale rederi, har det været meget vanskeligt for 
mig at holde tingene i kronologisk rækkefølge, fordi mit arbejde inden for de enkelte 
områder strakte sig over lang tid. For at bevare sammenhængen og overblikket har jeg i 
stor udstrækning valgt at gøre et emne færdigt, inden jeg begyndte på et nyt. 
 
Derfor de overlappende spring frem og tilbage i tid. 
 
God fornøjelse 
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Generaldirektoratet for DSB. 
Ansat den 01.-01.-1967    Pensioneret31.-12.-1998. 

 

 
 
Billedet: Generaldirektoratet for DSB, Sølvgade 40 København. 

Min nye arbejdsgiver. 
 
Efter at have opsagt min stilling i DFDS var jeg nu pr 01.januar 1967blevet ansat i 
landets største transportforetagende nemlig DSB. 
 
Øverste chef for DSB havde titel af generaldirektør og han hed P. E. N. Skov. Han havde 
gennemgået den etatsuddannelse, som omtales nedenfor. 
 
På det tidspunkt udgjorde DSB sit eget departement og havde derfor beføjelser til at 
udstede visse ordrer og bestemmelser. 
 
DSB beskæftigede ikke mindre end ca. 22.000 medarbejdere fordelt over hele 
kongeriget. Alle danskere kender virksomhedens tre kernefunktioner: 
 

· Togdrift. 
· Færgedrift. 
· Busdrift. 

Uddannelse til trafikassistent. 

 
Statsbanerne var, hvad man dengang kaldte for en etat. En statsvirksomhed med 
uniformeret personale og med egen etatsuddannelse. Andre etater var Postvæsenet, 
Telegrafvæsenet og Toldvæsenet. 
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Som ovenfor beskrevet, så havde etaterne alle en generel lederuddannelse, hvor 
forudsætningen for at komme ind på uddannelsen var, at man havde en mellemskole- 
eller realeksamen. 
 
I elevtiden, som strakte sig over ca.fire år, gik man dels på skole, og dels var man ude på 
stationerne landet over for at komme ind i arbejdsforholdene under almindelig daglig 
drift af en station. 
 
Et andet kendetegn for en etat var, at den havde sit eget flag. Det var altid et splitflag 
med etatens logo. 
 

 
 
Billedet: DSB´s flag 

 
Når uddannelsen var tilendebragt, og den afsluttende eksamen var bestået, blev man 
ansat som trafikassistent, hvorefter man i princippet havde mulighed for at nå etatens 
højeste post som generaldirektør. 
 
Det store flertal af uddannede trafikassistenter måtte imidlertid nøjes med mindre 
topstillingersom f.eks. en stationsforstanderstilling ved en mindre eller større station og 
springene mellem disse stillinger var meget storeog strakte sig fra at være stations-
forstander ved en meget lille station som i Gelsted, hvor jeg selv kommer fra i 18. løn-
ningsklasse til stationsforstander ved landets største stationer i København, Odense og 
Århus i 26. lønningsklasse. 
 
Langt de fleste af de mange ledere og chefer i etaten både ude omkring i landet og i 
generaldirektoratet havde således gennemgået etatsuddannelsen og kendte indgående til 
det at drive en jernbane helt ned i detaljen. Mange havde i løbet af deres 
karrierermodtaget undervisning og uddannelse undervejs, men grundlaget, nemlig deres 
assistentuddannelse i DSB, havde de alle til fælles. 
 
De fleste af de højere og de højeste lederstillinger hos DSB varetages i dag af 
medlemmer af Danmarks Jurist- og Økonomiforbund. Altså folk med en 
statskundskabsuddannelse,der foretrækkes på bekostning af folk med uddannelse 
indenfor organisationens eget hovedområde. 
 
Mange kommer i dag direkte fra universitet med skolemappen under armen, og har 
ingen anelse om, hvad den organisation, som de nu er ansat i på højt plan,laver under det 
praktiske daglige arbejde. 
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For mange af dem drejer det sig tilsyneladende alene om at sidde i en god stilling ved 
DSB i et par år for herefter at kunne søge videre til et avancement i en helt anden 
virksomhed, som de sikkert heller ikke ved ret meget om. 

Ledere uddannet uden for DSB. 

 
DSB benyttede sig også dengang af lederpersonale, der var uddannet uden for etaten 
selv. Der kunne sikkert nævnes rigtig mange kategorier, men jeg vil her nævne de tre 
kategorier, som jeg fik mest med at gøre nemlig: 
 

· Styrmænd. 
· Maskinmestre. 
· Ingeniører. 

 
De to førstnævnte kategorier skulle jo samarbejde under den normale daglige drift om 
bord på færgerne. 
 
Den sidste kategori nemlig ingeniørerne kom vi i forbindelse med ved større reparations- 
og vedligeholdelsesopgaver under værftsophold. 

Menigt mandskab. 

 
Mange andre blev ansat med baggrund i en faglig uddannelse som uddannet håndværker, 
hvoraf jeg vil skønne, at de fleste var smede eller maskinarbejdere. Det var dem, der 
efter en intern omskoling kørte med togene og vedligeholdt dem på de store 
centralværksteder lige fra damplokomotiverne til de sidste nye meget kraftige MZ 
lokomotiver. 
 
Af andre kategorier kan nævnes befarne matroser og motormænd. Det var de befarne 
søfolk, der bemandede og vedligeholdt rederiets flåde af mindre og meget store færger. 
 
Den store etat var opdelt i mange afdelinger, som jeg ikke skal gå ind i her blot 
konstatere, at vi,der havde med færgerne at gøre, hørte til i rederiafdelingen, der igen var 
en del af det, der blev kaldt for Anlægs- og Produktionsafdelingen i det efterfølgende 
blot kaldet for Ap – afdelingen. 

Faglig organisation. 

Jernbaneforeningen. 

 
Inden jeg kom i DSB var jeg allerede blevet organiseret i Dansk Styrmandsforening. De 
fleste af mine nye DSB kollegaer var derudover organiseret i Jernbaneforeningen også 
kaldet for Guldsnorene, hvor etatens ledere var medlemmer. 
 
Foreningen organiserede alle ledere fra nyuddannede assistenter og helt op til etatens 
øverste chefer. 
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Foreningen var inddelt i en halv snes kredse, hvoraf navigatørerne dannede 5. kreds og 
maskinmestrene 4. kreds. 
 
Medlemsskabet af foreningen kostede mig det anseelige beløb af 16.- kr. pr. måned.Se 
min indmelding i foreningen i bilag A. 

Jernbaneforbundet. 

 
Stort set alle andre medarbejdere i DSB var organiseret i Jernbaneforbundet også kaldet 
for Sølvsnorene. 
 
Denne forening organiserede medarbejdere som lokomotivførere, håndværkere 
togpersonale, matroser, motormænd, portører og banearbejdere. 

Rederiafdelingen. 
 
Den danske natur viser et land omgivet af vand. Et land der er gennemskåret på kryds og 
på tværs af bælter, sunde, fjorde og vige. En rejse rundt i Danmark vil næsten 
uundgåeligt medføre en overfart med en færge med mindre man flyver, svømmer eller 
sejler selv. 
 

 
 
Billedet: Rederiets logo i 1967. 

 
DSB var en rederivirksomhed af betydelige dimensioner.Afdelingens chef var Søfarts-
chefen. Under ham sorterede 9 overfarter med i alt ca. 30 færger, hvoraf de fuldtids-
sejlende havde fire besætninger hver. 
 
Det samlede færgepersonale udgjorde mere end 2.000 medarbejdere. Færgerne udførte  
ca. 70.000 dobbeltture om året medførende op mod 20 millioner passagerer og op mod  
3 millioner personbiler. 

Overfarterne. 

 
Da jeg kom ind i rederiet drev man følgende overfarter: 
 
Korsør – Nyborg  Halsskov – Knudshoved 
Helsingør – Helsingborg  Rødby – Puttgarden 
Gedser – Warnemünde  Bøjden – Fynshav 
Århus – Kalundborg  Kalundborg - Samsø 
Sallingsund overfarten 
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Billedet: De største af DSB´s overfarter Korsør – Nyborg og Halsskov –Knudshoved. 

Færgerne. 

 
Nogle af færgerne var mellem 40 og 50 år gamle, men det var karakteristisk for DSB, at 
de alle var velholdte og driftssikre uanset deres alder. 
 
Flåden var sammensat af rene jernbanefærger med fra et enkelt til tre spor, dog havde en 
enkelt godsfærge fire spor. Der var rene bilfærger med et, to eller tre dæk, og kom-
binerede jernbane- og bilfærger med to dæk, endelig havde rederiet dengang stadig sin 
egen oliefyrede isbryder Holger Danske. 
 
Færgerne var fordelt som vist nedenfor: 

Storebælt. 

 
Arveprins Knud  Sprogø 
Knudshoved   Halsskov 
Prinsesse Benedikte  Dronning Ingrid 
Korsør   Nyborg 
Fyn   Sjælland 
Storebælt   Asa Thor 
Holger Danske, isbryder 

Helsingør- Helsingborg. 

 
Kärnan   Hälsingborg 
Helsingør   Najaden 
Dan   Kronborg 

Østersøen 

 
Kong Frederik IX  Danmark 

Kalundborg - Århus. 

 
Prinsesse Anne – Marie  Prinsesse Elisabeth 
Kalundborg    
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Andre. 

 
Fynshav   Morsø 
 
Personalemæssigt var der et nært samarbejde med færgerne på Øresund. Der var ”De 
store både” og snart kom også flyvebådene til. 

København – Malmø 

Absalon   Ørnen 
Flyvefisken   Springeren 
Løberen 

Overenskomstaflønnet personale. 
 
Når der manglede tjenestemandsansatte styrmænd, så antog man midlertidigt 
timelønnede styrmænd på overenskomst fra Dansk Styrmandsforening. 
 
På tilsvarende måde antog man timelønnede matroser fra Sømændenes Forbund ved 
mangel på tjenestemandsansatte matroser. 
 
Begge dele var en meget fleksibel måde at regulere personalestyrken på, og den var 
måske oven i købet billigere, end at ansætte nyt tjenestemandsansat personale. 
 
Samtidig med fordelen, så gjorde man sig imidlertid meget følsom over for strejker, 
fordien af de store forskelle på anvendelsen af disse personalegrupper frem for 
tjenestemænd var, at tjenestemændene ikke kunne strejke, mens netop strejkevåbenet 
ikke var ukendt at tage i anvendelse for især Sømændenes Forbund. 

Ansættelsesforhold som styrmandsaspirant. 
 
Da jeg første gang efter,at beskeden om ansættelse var kommet, henvendte mig til 
rederiet i Sølvgade. Dkete det på telefon. Jeg ville gerne vide, hvilken overfart jeg skulle 
tiltræde tjenesten ved. Jeg fik besked om, at jeg nok skulle regne med at blive sendt op 
til overfarten mellem Glyngøre og Nykøbing Mors for at starte der. 
 
Jeg havde godt nok tilbragt mange dejlige ferier hos Aases familie i Thy, og det var 
ganske tæt ved Glyngøre, men jeg havde i den grad indstillet mig på, at jeg skulle starte 
ved Storebæltsoverfarten, ja nærmest taget det som en selvfølge. Derfor var jeg nok lidt 
slukøret ved tanken om at skulle flytte så langt mod nord.  
 
Forsigtigt lod jeg rederiet vide, at det ikke lige var min agt at slå mig ned i det 
Nordjyske. Dengang skulle man i princippet helst bo på eller i nærheden af sit 
tjenestested. Det så man nu ikke så strengt på mere, men det var da en begrundelse fra 
min side for at slippe for at komme så langt bort hjemmefra. 
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Det viste sig da også meget hurtigt, at det var ved Storebæltsoverfarterne, man havde det 
største problem med underskud af styrmænd. Således blev det, og jeg kunne påbegynde 
min tjeneste ved Storebæltsoverfartensom anført nedenfor. 
 
Med brev af 30. november 1966 underskrevet af søfartschefen Ø. Bech fik jeg den 
endelige besked om, at jeg pr. 1. januar 1967 at regne var ansat som styrmandsaspirant 
ved Storebæltsoverfarten,og at jeg skulle henvende mig hos overfartslederen på 
ansættelsesdagen. Se bilag B. 
 
Jeg blev ansat i statens 15.lønningsklasse med lønnen bagudbetalt akkurat, som jeg 
havde kendt det fra Søværnet. Sammen med brevet fik jeg det første personalegode 
nemlig et medsendt fripas til toget fra Gelsted til Korsør. 
 
Titlen som styrmandsaspirant havde jeg jo haft før i min tid hos rederiet A.P. Møller, 
men her hos DSB var det en forudsætning, at man var uddannet styrmand og skibsfører 
for at få titlen. 
 
Stillingen indebar, at jeg i en periode over to år skulle gøre tjeneste hos nogle af 
overfartens mest erfarne og ansete skibsførere.Under forudsætning af deres positive 
udtalelser til rederiet kunne jeg to år senere forvente at få varig ansættelse som 
tjenestemandsansat styrmand ved DSB. 
 
Det viste sig, at jeg havde været meget heldig med mit ansættelsestidspunkt, fordi jeg 
dermed var den første af i alt 15 styrmænd,der blev antaget som styrmandsaspirant det 
år. Dette fik betydning ved fremtidige forfremmelser, idet man stort set altid blev 
forfremmet efter tur og orden. 
 
De første mange år jeg var ansat, kunne jeg ikke gøre noget som helst for at forøge mine 
muligheder for at rykke frem i rækkerne, men man kunne selv gøre meget for at søge der 
hen, hvor det interessante arbejde fandtes, når det bare ikke indebar en forfremmelse. 
 
Disse stive systemer medførte, at vi altid havde det allerbedste forhold kollegaerne 
indbyrdes. Der var jo ingen, der havde gavn af eller interesse i at føre sig frem med 
rundsave på albuerne. 
 
På dette område ændrede forholdene sig meget, da rederiet i en vis grad frigjorde sig fra 
moderselskabet DSB, og dannede DSB Rederi, hvorefter forfremmelser i højere grad 
kom til at afhængeaf egnethed end om anciennitet. 

Søfartsbogen. 

 
En meget væsentlig forskel fra mine tidligere udmønstringer med omhyggelige 
optegnelser i søfartsbogen, om påmønstringstid og –sted og ligeledes et afmønstrings-
tidspunkt og –sted, var at søfartsbogen nu var fuldstændig ude af billedet. 
 
Man var ikke mønstret på nogen bestemt færge. Her mødte man som på enhver anden 
arbejdsplads med en aftalt mødetid og et aftalt fratrædelsestidspunkt. 
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Holddrift. 

 
Da jeg blev ansat som styrmandsaspirant på Storebæltsoverfarten, var der på alle 
fuldtidssejlende færger ansat fire hold. De sejlede alle i et fast mønster med en dagvagt, 
dagen efter en nattevagt, en hviledag og endelig afsluttede mønsteret med en fridag. 
 
I princippet løb dette vagtmønster året rundt helt uafhængigt af ugedage og helligdage. 
Mønsteret blev i store træk kun afbrudt af ferier og færgernes årlige værftseftersyn. 
 
Alle vagter havde en varighed på 12 timer. Vagtskifterne foregik altid i Korsør og 
indebar, når man boede på fynssiden, en ekstra overfart både, når man tiltrådte, og når 
man fratrådte. Hertil havde jeg en biltur fra Gelsted til Knudshoved på ca. 60 kilometer, 
så jeg måtte imødese en samlet tjenestetid og rejsetid på alle mine vagter på sammenlagt 
ikke under 14 timer. 

Uniform. 

 
DSB´s uniform til søfartspersonalet skilte sig ud fra uniformerne i andre danske rederier 
og fra DSB´s uniformer i øvrigt. Vi havde vores helt eget og meget flotte logo, som var 
en kombination af DSB`s kendte vingehjul og to krydsede ankre. 
 
Over snorene havde vi det lille flotte logo, som vi i daglig tale kaldte for fluer. Man 
opererede også med et system, hvori indgik halve snore. Styrmændenes bestillingstillæg 
blev markeret ved en ekstra halv snor anbragt imellem styrmændenes to snore. 
 

 
 
Billedet: Skibsfører i en mindre færge  Billedet: Overstyrmand. 
 
”Fluen” og den halve snor for overstyrmænd eller styrmænd med bestillingstillæg, som det rettelig hed. 
 

Skibsførerne i de store færger bar tre en halv snor. Om det kunne sammenlignes med 
uniformer i Søværnet ved jeg ikke, men hvis det var tilfældet, var en skibsfører i de store 
færger ligestillet med en kommandørkaptajn i Søværnet. 
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I det helt store og meget flotte hueemblem på kasketten kunne man dengang på alt 
fastansat DSB personale aflæse deres lønklassemæssige placering alene ved at se på 
kasketten. 
 
Som det havde været gældende i Søværnet, så skiftede man til hvidt huebetræk i 
perioden fra 1. april til 30. september. 
 

 
 
Billedet. Skibsfører i fuld ornat med de 3½ snore. 
 

Der var forskellige herreekviperingsforretninger i Korsør, hvor man kunne bestille sig en 
DSB uniform. 
 
For mit vedkommende henvendte jeg mig til herreekviperingsforretningen Aage M 
Jørgensen på Halsskov, hvor Torben Andersen, som næsten var jævnaldrende med mig, 
tog målene til min nye uniform. 
 
Efter en passende tid kunne jeg afhente min flotte nye DSB jakkeuniform i forretningen.  
 
Endvidere havde man ret til at få en kappe i meget tykt klæde og med indvendigt for af 
pelsværk. I min kappe var pelsen meget korthåret, kulsort, meget lækker og varmlavet af 
lammeuld. Jeg tror, at retten til pels stammede fra den tid, hvor mange af vores færger 
havde åbne broer både for og agter. 
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Om Halsskov – Knudshoved overfarten. 
 
Ruten blev indviet den 27. maj 1957 med indsættelse af den nye dobbeltdækkerfærge 
Halsskov. Tidligere blev biler fragtet over med jernbanefærgerne mellem Korsør og 
Nyborg. Kapaciteten var imidlertid blevet alt for lille og indebar, at der ofte holdt lange 
køer af biler både i Korsør og i Nyborg.Dette problem med de ventende biler var værst i 
sommerperioden. 
 
Køerne kunne, når de var længst, strække sig fra færgelejerne hele vejen gennem Korsør 
by og videre ad det, der dengang var hovedvej nr.1 helt ud til Vemmelev. 
 
Færgekapaciteten på Korsør – Nyborg overfarten var helt entydigt alt for lille, hvor 
overførte tog havde 1. prioritet. Den overskydende plads på dækket kunne så benyttes af 
biler. Det indebar dårlige adgangsforhold, og det betød, at en del af bilerne ved ankomst 
til Nyborg måtte køre baglæns ud af færgen. 
 

 
 
Billedet: Færgen Halsskov under anløb af Halsskov færgehavn ved indvielse af overfarten den 28.maj 1957. 
 

Med den nye dobbeltdækkerfærge Halskov,der kunne laste over 200 personbiler på to 
dæk,havde man således forøget overførselskapaciteten for personbiler betydeligt. 
 
Adgangsforholdene var blevet væsentligt forbedret på begge færgens to bildæk, og alle 
biler kunne køre direkte gennem færgen uden at skulle bakke fra borde. 
 
Overfartstiden kunne samtidig reduceres fra ca. 75 minutter mellem Korsør og Nyborg 
til ca. 50 minutter mellem Halsskov og Knudshoved, fordi den nye færgerute var ca. 6 
kilometer kortereend den gamle rute. 
 
Den kortere rute medførte, at en fuldtidssejlende færge på Halsskov – Knudshoved 
overfarten kunne udføre 5 dobbeltture på en 12 timers vagt, mens færgerne på Korsør – 
Nyborgoverfarten typisk kun kunne sejle 3 dobbeltture på en vagt. 
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Hvis der herefter på trods af indsættelsen af den nye bilfærge skulle opstå køer til at 
komme over med færgerne,så var der i de nyindrettede overfartshavne Halsskov og 
Knudshoved anlagt meget store arealer til opmarchbaner til ventende biler. Kapaciteten 
var i begge færgehavne nok tæt på 800 ventende biler, da ruten blev nedlagt. 
 
Profilen på de nye færgelejer var helt den samme som på færgelejerne i Korsør og 
Nyborg således, at også jernbanefærgerne kunne sættes ind på overfarten under stor 
tilstrømning af biler. 
 
Under alle omstændigheder, så var de lange rækker af biler gennem Korsør og Nyborg 
herefter en saga blot. 

Min tid som styrmandsaspirant ved DSB. 

 
Det var en forudsætning for ansættelse som tjenestemand ved DSB, at man havde bestået 
styrmandseksamen, skibsførereksamen og var i besiddelse af certifikat som 
radiotelefonist. Herefter skulle man gennemgå en generel uddannelse som sejlende 
styrmand i rederiet. Det fik man gennem sin aspiranttid på to år. 
 
For at DSB kunne danne sig et godt billede af en ny styrmandsaspirant, var ordningen 
sådan, at man skulle gøre tjeneste hos nogle af rederiets mest ansete skibsførere også 
kaldet for fastholdsskibsførere med en omtrentlig tjenestetid hos hver af dem på et halvt 
år. 
 
Forløbet var nok ikke bestemt på forhånd, men for mit vedkommende betød det, at jeg 
skulle sejle som styrmandsaspirant om bord på følgende færger: 
 

· Sprogø 
· Asa Thor. 
· Sjælland 
· Arveprins Knud 

 
Min første færge på fasthold var Sprogø. Den var imidlertid på værft de tre første uger af 
januar måned 1967, hvorfor jeg påbegyndte min karriere i DSB på et af afløserholdene 
på Arveprins Knud. 
 
Det var således med meget stor spænding og forventning, at jeg mødte frem til min 
første vagt om bord på Arveprins Knud. 

Min første færgetur som styrmand. 

 
Jeg tiltrådte min første vagt, som var en nattevagt på Storebæltsoverfarten den 2. januar 
1967 om bord på Arveprins Knud og gjorde tjeneste om bord i denne færge, indtil 
færgenSprogø,som jeg nu hørte til, kom tilbage fra sit værftsophold tre uger senere. 
 
Der var ingen former for introduktion eller instruktion. Jeg mødte bare op ved færgelejet 
ved færgens ankomst, som jeg havde fået besked på. Vogndækket var mit arbejdsområde 
under losning og lastning. 
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Sammen med mig arbejdede der to meget erfarne matroser på vogndækket, og det var i 
første række dem, der satte mig ind i de arbejdsprocedurer, som det var min opgave at 
løse. 

Lastning. 

Nederste bildæk. 

 
Når færgen var blevet tømt for sin last af biler, skulle jeg via et samtaleanlæg, der var 
anbragt på færgeklappen, kalde op til lederen på opmarchpladsen. Han var en DSB etats-
uddannet trafikassistent. Jeg meddele ham, at vi var klar til at modtage en ny ladning af 
biler. 
 
På opmarchbanerne i land sad mange bilister og ventede på det kendte udkald over 
færgehavnens højttaleranlæg: ”Bilisterne i banerne 24, 25, og 26 bedes gøre klar til 
ombordkørsel. Bilisterne i bane 34 og 35 bedes være klar til eventuel ombordkørsel”. 
 

Ventetiden kunne man i mange år benytte til at tanke bilen op fra de små eldrevne 
tankbiler fra Shell, der kørte rundt mellem opmarchbanerne. Sådanne specielle 
benzinsalgsvogne fandtes ikke andre steder i landet.  
 
Som ovenfor beskrevet så arbejdede der sammen med mig to meget erfarne matroser, 
hvoraf den ene var uddannet DSB billettør. Grunden til det var, at vi havde en hel del 
gående passagerer, som skulle biletteres, før de gik om bord. 
 
Som regel klarede styrmanden den opgave, fordi det var praktisk under lastningen, at der 
gik en matros på hver side af midtercasingen (huset midt på vogndækket, som delte 
vogndækket i to lige store halvdele, og hvor der var opgange til salonerne mm.) for at 
vise bilisterne på plads. Kun hvis der skulle sælges en billet, så kom billettøren i 
funktion. 
 
Først kom lastbilerne ned til os. De kunne ikke være på øverste dæk på grund af deres 
højde og deres vægt. Når de var blevet placeret kunne resten af dæksarealet fyldes ud 
med personbiler. Det krævede en hel del rutine at få bildækket udnyttet fuldt ud, og den 
rutine besad de to garvede matroser. 
 
Lederen i land sendte en aftalt mængde enheder måske 100 enheder  ned til os på 
nederste dæk (en personbil var en enhed, en lastbil var tre enheder, en lastbil med 
anhænger var 6 enheder), når de var lastet, bad færgen om at få yderligere et antal 
enheder ned, indtil færgen var fuldt lastet. 
 
Når der var pres på overfarten, var det vigtigt, at man ikke brugte urimelig lang tid på at 
få plads til den sidste bil. Nogle matroser ville gerne af lutter tjenstvillighed og velvilje 
nærmest bære den sidste bil på plads, også om det ville tage lidt ekstra tid. 
 
Her var det vigtigt at huske på, at dette af den sidste bilist ville blive betragtet som en 
endog meget stor service, mens alle de måske 1.500 passagerer, som allerede var 
kommet om bord, bare sad og ventede på, at færgen skulle afsejle til tiden. 
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Desuden kunne man være sikker på, at der uden for havnen nærmede en sig en anden 
færge med over 1.000 passagerer, der skulle ind i vores færgeleje for at losse sine 200 
biler. 
 
Med andre ord vi var en enkelt brik i et ret stort puslespil og måtte vide at agere som 
sådan. 
 
Vi skulle selvfølgelig under spidsbelastninger udnytte vores kapacitet fuldt ud, men jeg 
er aldrig i mine mange år om bord på DSB’s færger blevet bebrejdet, at vi ikke havde 
enheder nok med om bord. 

Mellemdækket. 

 
På rigtig store rejsedage, hvor der var trafikradio fra Danmarks Radio med Lars E 
Christiansen og Preben Kjær fra Falck, så indgik der meldinger fra Storebæltsfarten,hvor 
Arveprins Knud som verdens største bilfærge ofte indgik i overblikket over 
trafiksituationen i Danmark og naturligvis specielt på Storebæltsoverfarten. 
 
Når det var tilfældet, så var det også på tide at åbne mellemdækket. Det var netop dette 
dæk, der forøgede personbilskapaciteten med en tredjedel, og dermed med sin last på op 
til 375 personbiler gjorde færgen til verdens største bilfærge dengang. 
 
Når dette dæk skulle i anvendelse blev der også tilført færgen to ekstra matroser og 
undertiden en ekstra styrmand.  
 
Mellemdækket bestod af ca. 30 sektioner, der til daglig var hejst helt op under det 
øverste bildæk og fastgjort der. Ved hjælp af hydraulik og wieretræk blev hver sektion 
først hævet netop så meget, at man kunne dreje de knæ, hvorpå sektionen hvilede i 
øverste position, ind mod skottet og fri af sektionen. 
 
Når knæene var drejet væk, kunne sektionen sænkes, indtil den blev lagt an på den dertil 
indrettede hylde et par meter længere nede. Når alle sektioner således var lagt ned på 
plads, så kunne vi bede bromændene sætte den hydrauliske siderampe ind til anlæg på 
færgen, åbne porten i skibssiden, og vi var klar til at laste yderligere godt 100 
personbiler. 
 
Omstillingen fra almindelig todækker bilfærge til verdens største bilfærge med tre dæk 
kunne gøres ved, at færgen blev liggende i havn på en dobbelttur, hvorunder om-
stillingen blev gennemført af dæksbesætningen. Når omstillingen var gennemført gik 
færgen igen ind i sin normale turplan godt et par timer senere. 

Øverste bildæk. 

 
På øverste bildæk stod et par af de ældre matroser for lastning og losning herunder 
betjening af ventilationsanlæg og lyssignaler til bilerne om opstart af motorer. 
 
Færgen var den første, der under hensyntagen til personalets arbejdsmiljø på 
vogndækket under opstart og ilandkørsel af bilerne havde fået installeret kørelys for 
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bilisterne, så bilernes motorer ikke blev startet, før det var nødvendigt. Alle senere 
bilfærger fik tilsvarende lys installeret. 
 
På dette dæk kunne vi kun laste personbiler og minibusser på størrelse med den 
folkevogn, som vi populært kaldte for et folkevognsrugbrød. Alle større enheder var 
henvist til nederste bildæk med en frihøjde på ca. fire meter. 
 

 
 
Billedet:Opkørsel ad rampe til øverste dæk agter. 

Afslutning på vogndækket. 
 
Når lastningen var afsluttet, skulle vi gøre klar til at sejle. Hertil fik vi hjælp fra 
brovagten. Det var matroser ledet af brofogeden. De havde til huse i et mindre træhus på 
kajen og holdt sig klar til at løfte eller sænke broklapperne, når færgerne ankom eller 
skulle afgå. 
 
I færgeklapperne var der en wire i hver side til at fastholde broklappen i rette position i 
forhold til færgen. Wiren havde et øje med kovs (metalforstærkning af øjet), der blev 
lagt ned over et horn (kraftig tap) på færgens konsol (den meget kraftige konstruktion 
forrest på færgen, der var beregnet til at lægger færgeklappen ned på). 
 
Wiren kunne henholdsvis strammes og slækkes ved hjælp af et håndhjul på hver side af 
klappen. Håndhjulet sad inde på land, hvor færgeklappen var fastgjort og havde sit 
omdrejningspunkt i lodret plan. Det var matrosernes opgave henholdsvis at stramme og 
løsne disse wirer. 
 
Når wirerne var løsnet og øjerne løftet op fra de små kraftige horn, så kunne bromanden 
begynde at løfte broklapperne på øverste og nederste dæk samtidigt. Når begge klapper 
var løftet til øverste position, blinkede en lampe, så ankommende færger kunne se, at de 
kunne gå ind i færgelejet uden at ramle mod broklapperne også selv om den ankom-
mende færge måtte havde en bovport. 
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Når lastningen var afsluttet tændte man fra broen det samtaleanlæg, der var anbragt i 
styrbords side af nederste vogndæk lidt foran fortøjningsspillet, hvor styrmanden havde 
sin plads. 
 
Når klappen var løftet slog styrmanden et slag på færgens store støbte og altid skinnende 
blanke messingklokke med færgens navn indgraveret. Slaget betød, at klapperne var 
løftet. 
 
Nu bevægede bromanden sig ned i en lille brønd lavet i ledeværket (fjedrende træværk) 
på færgens styrbords side, hvor vores wire fra færgen var fastgjort i en krog inde på 
landsiden. 
 
Når man på broen var klar til at sejle lød ordren: ”Lad gå”. 
 
På denne ordre slækkede man af på wiren, så bromanden kunne fjerne wiren fra sin krog 
på land og anbringe den på en tilsvarende krog på skibssiden. 
 
Når wiren var los, slog styrmanden to slag på klokken.Det fortalte broen, at færgen 
havde sluppet alle fortøjninger og var klar til at sejle. 
 
På nogle færger undlod man slaget på klokken, fordi det rungede meget kraftigt i 
højttalerne på broens samtaleanlæg. I stedet afgav styrmanden blot en melding i klart 
sprog og sagde ”et slag” og senere ”to slag”. 
 
Herefter afsejlede færgen. Styrmanden forlod vogndækket og begav sig op til forreste 
kommandobro, mens matroserne lukkede den store elektrisk drevne port i færgens 
forende. 

På broen ved afgang. 

Bovpropel. 

 
Færgen havde en teknisk funktion, som jeg ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med 
nemlig en bovpropel, en bowthruster eller en KaMeWa. 
 
Kært barn har mange navne, men alle tre navne dækker over den samme tekniske 
funktion, nemlig en propel eller skrue indbygget på tværs langt fremme i færgen. 

 
Billedet:Færgens forbro. Under vandet ses færgens forror, der blev brugt, når færgen sejlede over agterenden.
 Agten for roret ses det runde hus med bovpropellen. 
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Propellen blev drevet af en elektromotor og havde drejelige propellerblade. Den løb altid 
samme vej rundt, men propellerbladene kunne drejes, så bovpropellen skubbede vand ud 
til den ene eller den anden side afhængigt af bladenes stilling. 
 
Bovpropellen kunne således frembringe en tværskibs kraft og altså dreje forskibet til den 
ene eller den anden side. Dens begrænsning var imidlertid, at den kun havde effekt, når 
færgens fart var under 7 knob. Under den sidste del af et havneanløb og under svaje-
manøvrer havde boppropellen således stor betydning. 

Klar på maskintelegrafen. 

 
Når der blev slået ”Klar” på maskintelegrafen, lød der en alarm både på broen og i 
maskinrummet. Alarmen lød så længe, der var forskel på, hvad maskintelegrafen viste 
på broen og i maskinrummet. Alarmen hørte op, når der blev svaret ”Klar” fra 
maskinrummet. 
 
Maskinerne var konstrueret på en sådan måde, at skruerne sad fast på det, der faktisk var 
motorenes forlængede krumtapaksel. 
 
Inden afgang skulle sikres, at der var tilstrækkeligt med tryk på motorernes 
startluftsbeholdere til at kunne udføre et vist antal skift mellem frem og bak, selv om 
man naturligvis pumpede på startluftsbeholderne undervejs, når der blev manøvreret, så 
var udgangspunktet, at der var fuldt tryk på begge startluftbeholdere inden afgang. 
 
Ved hvert skift mellem frem og bak skulle motoren først stå helt stille fra den ene 
omløbsretning, inden man kunne skifte over og igen starte den ved hjælp af trykluft med 
en anden omløbsretning. Når alt dette var ordnet så svarede maskinen ”Klar” på 
maskintelegrafen 
 

 
 
Billedet: Motormanden svarer ”Klar”på maskintelegrafen i maskinrummet. 
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Skifte ror. 

 
Færgerne havde to ror, et i agterenden som i alle andre skibe, men de havde også et ror i 
forenden, og det var netop dette ror, der kom i anvendelse, når færgerne bakkede ud af 
lejerne i Halsskov. 
 
Til hvert ror hørte en styresøjle med det rat med knager, som alle mennesker kender, og 
som skulle drejes mange gange rundt for at skifte roret fra borde i den ene side til borde i 
den anden. Borde: Så langt ud mod siden, som man kan komme. 
 

 
 
Billedet: To ror med knager fra en gammel færge. IKKE Arveprins Knud. 
 

Når der undertiden kom børn på besøg på broen, så var det meget populært, at de skulle 
styre den store færge. Det skete ved, at man rent elektrisk koblede det forreste ror hel ud, 
og så kunne børnene rigtig snurre rundt på rattet uden at bevæge det rigtige ror nede i 
vandet. ”Se, far, det er mig, der styrer færgen. ”Ship-o-høj, hvor det går”. 
 
I de nyere færger som Arveprins Knud var dette ror imidlertid blevet byttet ud med et 
flyverlignende halvt rat, der ikke kunne drejes rundt. Ved at holde det nedtrykt mod 
styrbord drejede roret mod styrbord, når roret skulle den anden vej så måtte man trykke 
det ned mod bagbord, roret gik ikke i midterstilling af sig selv, men det fortsatte med at 
dreje så længe man holdt det nedtrykket til styrbord eller til bagbord. I midterstillingen 
forblev roret i sin hidtidige position. 

Afgangsprocedure. 

 
Fra forbroen fulgte man naturligvis med i lasteproceduren, og i god tid inden den var 
afsluttet, blev der slået ”Klar” på maskintelegrafen. Det betød, at begge færgens 
maskiner skulle bemandes med en maskinmester og en motormand ved hver og med 
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maskinchefen midt imellem til at overvåge, at alle manøvrer blev udført som beordret fra 
broen. 
 
Af grunde, som jeg ikke kender, så lå alle færger med stævnen ind mod land på 
sjællandssiden og med agterenden ind mod land på fynssiden. Der var meget stor forskel 
på færgernes stævn og på deres agterstavn. Det var færgelejerne bygget efter, så det 
kunne der ikke laves om på. 

Fuld kraft bak. 

 
En af overmatroserne var i forvejen gået på agterbroen, hvor han indkoblede og 
afprøvede rorene. Efter afprøvningen meldte han til forbroen, at rorene var klar. 
 
Når meldingen fra vogndækket om to slag var kommet, slog skipperen ”Fuld kraft bak” 
på begge maskintelegrafer og begav sig herefter hen på agterbroen sammen med 
overstyrmanden. 

På svajepladsen. 

 
Ankommet til agterbroen skulle man ved tryk på en knap koble de agterste 
maskintelegrafer ind, inden der kunne foretages ændringer på maskinernes indstilling. 
 
Skipperen og overstyrmanden sejlede herefter færgen ud til svajepladsen (vendepladsen) 
lige uden for molerne, hvor færgen gik i et krapt drej mod styrbord, bevægelsen 
agterover blev standset og færgen blev vendt. 

Skift. 

 
Når der herefter i bunden af svajet var slået fuld kraft frem på begge maskintelegrafer 
blev ordren ”Skift” afgivet over samtaleanlægget til forbroen, hvor 2.styrmanden nu var 
kommet op fra vogndækket. 
 
Styrmanden koblede nu atter maskintelegraferne ind som de var sat på fra agterbroen og 
kontrollerede, at rorgængeren på tilsvarende måde havde koblet rorene ind og havde lagt 
roret agter i borde styrbord over, så svajebevægelsen kunne gøres færdig til at komme ud 
mellem fyrbåken Tyren og den bøje, der markerede udsejlingen. 
 

 
 
Billedet: Agterbroen, skruerne og det meget store agterror, som blev brugt hele vejen over Storebælt. 
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Alt vel. 

 
Når skibsføreren og overstyrmande kom tilbage til forbroen, havde vi som regel passeret 
mellem fyrbåken Tyren og bøjen overfor. Rorgængeren havde fået angivet sin kurs på 
235 grader, som han gentog. 
 

 
 

Billedet: Fyrbåken tyren ved Halsskov, som ikke er nær så kendt som dens kollega fyrbåken Koen ved Korsør 
 

Skibsføreren slog ”Alt vel” på maskintelegrafen. Det blev gjort ved, at han førte 
maskintelegrafens håndtag hurtigt helt over fra fuld kraft frem til fuld kraft bak i én 
glidende hurtig bevægelse igennem alle maskintelegrafens stillinger, indtil den igen stod 
på ”Fuld kraft frem”. Havnemanøvren var nu afsluttet. 

Kaffe til broen. 

 
Fra min første tur husker jeg, at da jeg kom på broen efter at have afsluttet lastearbejdet 
på nederste vogndæk, blev jeg bedt om at hente en kande kaffe til os navigatører. 
 
Det var lige efter afgang fra Halsskov på den første nattetur, så restaurationen kørte for 
fuld kraft og tjenerne stod i en lang kø ved buffisten, som lavede og udleverede den 
meget berømte eller måske snarere berygtede Storebæltskaffe til tjenerne. 
 
Med min baggrund fra m/s Kong Olav V så mente jeg godt, at jeg kunne gå uden om 
køen og henvende mig direkte til buffisten og bede om en kande kaffe til broen. 
 
Det faldt imidlertid ikke i god jord hos de ventende tjenere, og en af dem, der stod i 
køen, råbte til mig ”Hov, hov makker kan du så komme om bag i køen”. 
 
Det viste mig med al ønskelig tydelighed, at omgangsformerne her om bord var meget 
forskellig fra, hvad jeg havde kendt til i m/s Kong Olav V. 

Radioforbindelse på kanal 10. 

 
Færgerne var naturligvis forpligtet til at holde vagt på den internationale opkalds- og 
nødfrekvens på kanal 16, som var helt aktuel, når vi skulle passere den stærkt trafikerede 
internationale rute for nord – og sydgående trafik gennem Storebælt. 
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Herudover havde vi en ren DSB kanal på kanal 10, hvor færgerne, både bilfærger og 
jernbanefærger, kunne kalde hinanden indbyrdes for at udveksle gensidige oplysninger 
om relevante sejladsmæssige forhold. 
 
Ved afgang fra havn afgav færgerne melding herom på kanal 10 og en ankommende 
færge kunne altid kalde op og få oplysninger om, hvornår en afgående færge forventede 
at være klar til afgang. 
 
Færger vil gerne i god tid sikre sig bedst mulige manøvremuligheder, inden man 
kommer for tæt på land og dermed bliver mere og mere begrænsede i sine muligheder jo 
tættere man kommer på land. 

Sejladsen over Storebælt. 

 
Selv om der aldrig var to ture over Bæltet der var helt ens, så var der faste rammer for, 
hvorledes vagterne var fordelt. Overstyrmanden sejlede fra Halsskov til Knudshoved og 
styrmanden den modsatte vej. 
 
I dagstimerne, når det var i fint vejr, var kun en styrmand og en rorgænger på broen 
under overfarten. Om natten kom herudover en udkig til. På nogle hold gik han på 
fordækket, nogle steder gik han i brovingen og enkelte steder fik han lov til at komme 
helt ind på broen. Afgørelsen blev entydigt bestemt af skibsføreren. 
 
Undervejs på turen over Storebælt var der faste drejepunkter ved bøjerne, ligesom der 
kunne være behov for at ændre på kursen, når der var vind og strøm, som der skulle 
tages højde for. I Storebælt var der næsten altid en del strøm oftest mod nord men 
undertiden også mod syd, og kun sjældent var der slet ingen strøm. 
 
Vi kunne se det på baglandet, når vi drev, men vi kunne også aflæse det ved passage af 
bøjerne, hvor der dannedes det fineste kølvand efter bøjen, som om den sejlede af sted 
med en god fart, selv om den stod på sin fast forankrede position. 
 
Undertiden var strømmen så stærk at bøjerne næsten kunne ligge helt ned på siden. Ved 
alle ændringer af kursen undervejs fik rorgængeren angivet den nye kurs, som han skulle 
styre. Han gentog den nye kurs. Dette til trods for, at mange af rorgængerne havde sejlet 
på overfarten i mange år, men den styrede kurs var det helt entydigt vagthavende 
styrmands ansvar at bestemme. 
 
Som bekendt så var og er Storebælt et meget trafikeret internationalt farvand, hvor der 
dagligt passerer mange store skibe fra de flotteste passagerlinere over nye store liniebåde 
fra A P Møller, store tankskibe og til massegodsskibe for slet ikke at tale om lokale 
fiskere og et utal af lystsejlere. 
 
Det forekom derfor ofte, at færgen kom i en position, hvor den måtte vige for nogle af 
disse fartøjer. Som regel skete det ved, at færgen foretog en større eller mindre 
kursændring til styrbord for at komme agten om det skib, som man havde vigepligt for. 
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Skulle man undervejs ændre på farten, så var det nødvendigt som ovenfor beskrevet først 
at slå ”Klar” på maskintelegrafen, inden man kunne foretage sig noget, der involverede 
maskinen. 
 
Som ny styrmand på overfarten fik jeg mange gode tips af de kendte overmatroser. Selv 
om vi havde de fineste radarapparater til rådighed, så kunne de fra deres position ved 
roret og med deres erfaring meget hurtigt sige, hvilke af de synlige skibe, som det kunne 
komme på tale, at vi ville komme til at manøvrere for. 
 
Selv om vi således undertiden måtte vige for anden trafik, så medførte det i sig selv 
sjældent nogen mærkbar forlængelse af overfartstiden. 

Dårligt vejr. 

 
Selv om man sejler indenskærs og i indre danske farvande, så er man ikke desto mindre 
selv i meget store moderne færger og skibe meget afhængige af de vejrmæssige forhold. 
 
Nogle skibsførere var meget optaget af vejrforholdene. Når de skulle på vagt, så hørte de 
alle de vejrberetninger, som de kunne finde på radioen derhjemme, inden de skulle møde 
om bord. 
 
På en nattevagt, hvor der var udsigt til dårligt vejr med hård blæst og regnbyger i løbet af 
natten, har jeg hørt en enkelt skibsfører forbande det erhverv, han havde valgt, fordi vi jo 
var så afhængige af vejrforholdene, når vi skulle sejle. 
 
Blandt de vejrmæssige forhold som de fleste af os betragtede som dårligt vejr kan 
nævnes: 
 

· Tåge 
· Storm 
· Stærk strøm 
· Høj- eller lavvande 
· Is  

Tågesejlads. 

 
Når det undervejs blev tåget vejr varskoede (underrettede) den vagthavende styrmand 
skibsføreren, og han kom straks på broen. Der blev slået ”Klar” på maskintelegrafen, 
den vagtfrie styrmand blev kaldt på broen, og udkiggen blev sat uanset, om det var dag 
eller nat. 
 
Det automatiske tågesignal blev slået til og gav herefter det reglementerede tågesignal 
hvert andet minut. 
 
Da jeg kom til overfarten var der på de fleste af færgerne kun en radar på forbroen, og 
den var det overstyrmandens opgave at passe. Han videregav de oplysninger, han kunne 
se på sin skærm til skibsføreren, som nærmest virkede som en ekstra udkig. Jeg har tit 
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undret mig over, at skibsførerne kunne holde styr på alle disse oplysninger i hovedet, 
men sådan fungerede det faktisk. 
 
For mange af dem var radaren et forholdsvist nyt instrument, som de ikke alle var lige så 
fortrolige med, som vi unge styrmænd, der kom lige fra skolen og havde aflagt mange 
prøver i at betjene den på rette vis. 
 

 
 
Billedet: 
 
Typiske gode radarbilleder. Skibets position er centrum i billedet. Det sorte er billedet af det farvand, som 
man sejlede i. De store hvide områder er billeder af land og de små hvide prikker er sådan, som andre skibe 
aftegnede sig på vores radarskærm. Ved hjælp af ringene kan man aflæse afstanden og ved hjølp af 
kompasinddelingen i grader kan man aflæse pejlinger. 
Billederne er ikke tagt på Storebæl. 

Decca. 

 
Styrmandens opgave var hele tiden at følge op på vores position. Det skete ved hjælp af 
vores Deccamodtager. På kortbordet lå kort nr. 143 over Storebælt med indtegnede 
kurser for begge vores storebæltsoverfarter.Kortet var et søkort med indtegnede røde, 
grønne og lilla Deccalinier. Oven på kortet var anbragt en plexiglasplade, som vi kunne 
skrive på med en fedtstift. 
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Billedet: En Deccamodtager med det røde, det grønne og det violette ur samt kontroluret øverst. 

Styrmanden noterede alle positioner og tidspunkter for beordrede nye kurser. Ligeledes 
blev alle ændringer og indstillinger på maskintelegrafen noteret med tid og sted. Der 
blev gjort alt, hvad man kunne, for at dokumentere vores sejlads på hver enkelt tur. 
 

 
 
Billedet:Deccakortet med de røde, grønne og violette streger. I position P øverst til venstre er aflæsningerne på 
 urene rød: B 23,3, grøn: C 34,8 og violet: B 65,5. Kortet er ikke fra Storebælt. 
 

Når tågen først satte ind, var det ofte, at den varede en hel vagt på de tolv timer. Når det 
skete, så var det tre trætte navigatører, der efter vagten vendte hjem for et velfortjent 
hvil. 
 
Ofte varede tågen oven i købet ved i længere tid, så man kunne sagtens komme ud for at 
skulle have vagt i tåget vejr på flere vagter i træk. 

Storm. 

 
Fuldstændigt som det var tilfældet med tåget vejr, så generede det os voldsomt, når 
vejret bød på stærk blæst eller ligefrem storm. 
 
Når jeg som dreng fløj med mine drager, så nød jeg det virkeligt, når dragen trak hårdt i 
snoren og glædede mig sammen med mine legekammerater over, hvor stærk dragen 
egentlig var. Vi skiftedes til at holde dragesnoren for rigtigt at kunne nyde naturens 
kræfter. Dragen havde en overflade på under 1 kvadratmeter og alligevel rykkede den 
hårdt i snoren. 
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Når man taler om færger, så var sagen en helt anden. Her var den vindudsatte overflade 
måske på op imod 1.000 eller måske næsten 2.000 kvadratmeter, så der var virkelig store 
kræfter på spil, når man havde vinden vinkelret ind på skibssiden. 
Ved overførsel af passagervogne under forhold med storm og deraf følgende høj sø, 
skulle sådanne vogne surres bedre end til daglig, hvor der kun blev sat en enkelt skrue på 
et træk. 
 
En surringsskrue bestod af et aflangt øje i den ene ende og en krog i den anden, ind 
imellem var, som navnet siger, en skrueanordning til opstramning af surringen. Det 
aflange øje blev hægtet til en særlig krog på siden af togvognen og krogen blev sat ned i 
et af de mange nedfældede øjer i færgens vogndæk. Herefter blev surringen strammet så 
den næsten kunne trække hjørnet af vognen nedad. Surringerne var udført i meget 
kraftigt jernmateriale og var dermed også meget tunge at arbejde med. 
 
Under storm på bæltet blev der sammen med hver skrue på passagervogne sat en 
dunkraft, som var mindst lige så tung og uhåndterlig som skruen. Skrue og donkraft blev 
sat diagonalt på hver personvogn til sikring af, at vognen stod helt fast og stille i forhold 
til færgen under overfarten. 
 
Det var tungt og ubehageligt arbejde for matrosbesætningen, men det var nødvendigt, og 
derfor blev arbejdet udført uden at kny fra matrosbesætningens side. 
 
For de gamle jernbanefærger med helt åbent agterdæk skulle der træffes særlige 
foranstaltninger, når der overførtes passagervogne på midtersporet. Under udsejlingen 
fra Korsør og ud mod svajepladsen kunne der stå ret store bølger ind mod havnen og 
dermed også ind over agterstavnen. Derfor måtte der monteres en særligt udformet 
presenning også kaldet for ”et elefantpessar” hen over vognenden, som jo kun havde den 
almindelige tynde skydedør ud mod søen, og den var på ingen måde vandtæt. 
 
Det er sket mere end én gang, at ”flinke” styrmænd ikke havde sørget for at montere 
presenningen, og at matroserne derfor, når passagererne i den agterste vogn klagede 
over, at de måtte sidde med fødderne i vand til anklerne, måtte bruge tid og kræfter på 
undervejs, når færgen var blevet vendt, at skovle og tørre masser af vand op inde i 
gangene og i kupeerne på den sidste vogn i trækket. 
 
Ude på Storebælt betød vindens pres ikke noget særligt, men under forberedelserne til 
anløb af færgehavnene var det meget vigtigt at tage vindens påvirkning med i sine 
forberedelser og senere igen ved anløb af færgelejerne. 
 
Skibsførerne skulle også tage stilling til, om han følte at det var ham, der sejlede færgen, 
eller om han i virkeligheden måtte erkende, at det faktisk var vinden, der havde 
overtaget. Med andre ord, det kunne komme på tale at aflyse færgen, indtil blæsten 
havde lagt sig. 
 
At indstille sejladsen som følge af stormvejr gjorde man ikke gerne, og der er ingen tvivl 
om, at det, at se opmarchbanerne fyldes mere og mere efterhånden som færgerne fik 
problemer, har heller ikke medvirket til at gøre afgørelsen hos den enkelte skibsfører 
om, hvornår han skulle indstille sejladsen, lettere. 
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Stærk strøm. 

 
Storebælt er et farvand med meget vekslende strømforhold, men for det meste af tiden 
løber strømmen mod nord, fordi alt det vand fra de mange og meget store floder, der 
løber ud i Østersøen skal ud igen igennem Øresund og Storebælt. 
 
Under normale forhold gav strømmen ikke nogen problemer, men under perioder med 
stærk blæst eller storm så kunne vandet under vindens pres hobe sig op i Østersøen, og 
når vindpresset igen ophørte, så kom vandet altså bare væltende op gennem Storebælt. 
 
For bilfærgerne gav det os flest problemer ved anløb af Knudshoved, hvor strømmen 
pølede lige forbi molehovederne med en fart af helt op til mellem 5 og 6 knob. 
 
Når dette så undertiden faldt sammen med pres fra blæst eller storm, så gav det store 
problemer. 
 
Færgerne var virkelig flinke til under sådanne unormale vejrforhold at holde hinanden 
orienterede om de vejrmæssige påvirkninger, de havde oplevet under deres seneste 
havneanløb. 

Høj- eller lavvande. 

 
I forbindelse med storm kunne der forekomme perioder med enten ekstremt højvande 
eller ekstremt lavvande. Det gav ingen problemer under sejladsen i Storebælt, men når vi 
nåede havn kunne det være overordentligt generende at få klapperne til at lægge 
ordentligt an på færgens konsoller. 
 
Færgerne kunne trimmes med vand i tankene og broklapperne og landgangene kunne 
indstilles, men det medførte ofte ekstra arbejde og dermed også ofte forsinkelser.  

Is. 

 
Is i Storebælt kunne genere færgerne voldsomt. Ikke så meget når det var stille vejr og 
isen blot kom drivende med frit vand imellem isflagerne. Selv om det var stille vejr 
kunne isen alligevel genere voldsomt ved, at den under færgernes havnemanøvrer blev 
knust og kunne hobes op i selve færgelejet, så der til sidst ikke var plads både til al den 
knuste is og færgen på én gang. 
 
Så stangede man nogle gange ved at bakke lidt ud af lejet og igen løbe an. Denne gang 
med lidt højere fart og tredje gang igen med lidt højere fart, og ofte lykkedes det på den 
måde at komme helt ind i lejet, så klappen kunne fires af. 
 
I sidste ende blev der lejet en stor gravemaskine til at fjerne den knuste is fra den 
inderste del af færgelejet unde klappen, inden den næste færges ankomst. 
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Problemet med is blev for alvor rigtig stort, når vinden begyndte at presse isen sammen 
ved at holde sig i det samme verdenshjørne i længere tid. Når vinden var østlig pressede 
isen sig sammen ovre omkring Nyborg fjord, og gjorde det vanskeligt for de gamle 
færger, der ikke havde så kraftige maskiner. 
 
Vinteren 1979 var meget hår med mange isskruninger på Fynssiden forårsaget af 
strømmen. Den sammenskruede is førte til store gener for færgerne, som i visse tilfælde 
måtte opgive og returnere til Halsskov. 
 
Færgen Asa Thor, med et kraftigt maskineri lå således klemt fast i isen ved indsejlingen 
til Nyborg Fjord, fordi den lange slanke færge på grund af den sammenpressede is ikke 
kunne dreje ind på kursen mod Nyborg. 
 
Færgen lå der et par dage, hvor den søgte at komme fri af isen. Det lykkedes først, da 
vinden drejede og presset på isen dermed ophørte. 
 
Det var lang tid efter, at DSB havde solgt sin egen isbryder Holger Danske, som ellers 
ville have kunnet gøre stor fyldest i disse situationer. 

Isbryderen Holger Danske. 

 
Isbryderen Holger Danske var bygget på Odense Stålskibsværft, hvorfra den blev 
afleveret til DSB i 1942. Den var på 2.500 Brt. Den havde ikke mindre end 3 stk. tre-
gangs oliefyrede dampmaskiner, der ydede 6.600 Hk. 
 
Selv om den var bygget som isbryder, så kunne den overføre ikke mindre end 600 
passagerer og 40 personbiler. 
 
Den sejlede sin sidste tur som isbryder i vinteren 1963, hvor isen jo også generede mig 
voldsomt, fordi jeg den vinter var rekrut i Auderød og ikke måtte rejse hjem til Aase på 
grund af is og uregelmæssig drift på Storebælt. 
 



 

 

 
Billede: DSB´s sidste isbryder 

Ankomst Knudshoved. 

Fyrlinjer og fyrbåker. 

 
Til anduvning (forberedelse til anløb) af vore færgehavne var der alle steder anlagt en 
ledefyrlinje bestående af et lavt forfyr og et højere bagfyr, der skulle holdes overe
(lodret over hinanden). 
 
På det forreste og laveste fyr kaldet for forbåken var der anbragt en trekant med spidsen 
opad ofte malet rød eller hvid og på bagbåken en trekant med spidsen nedad. Lysene sad 
inde midt i trekanterne.
 

 
Billedet: To røde ledefyrlinjer. 
 de to røde lys til højre komme overet.

 
Når man havde båkerne overet, var man i den i søkortet angivne fyrlinje og
figur der lignede et timeglas. Hvis man sørgede for at holde sig i denne linje med fyrene 
eller båkerne overet, så var man sikker på at blive ledt ind midt mellem havnemolerne.
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Billede: DSB´s sidste isbryder Holger Danske. 

(forberedelse til anløb) af vore færgehavne var der alle steder anlagt en 
ledefyrlinje bestående af et lavt forfyr og et højere bagfyr, der skulle holdes overe
(lodret over hinanden).  

På det forreste og laveste fyr kaldet for forbåken var der anbragt en trekant med spidsen 
opad ofte malet rød eller hvid og på bagbåken en trekant med spidsen nedad. Lysene sad 
inde midt i trekanterne. 

 

røde ledefyrlinjer. De to røde ledefyr til venstre er næsten overet, og om kort tid 
de to røde lys til højre komme overet. Ledefyrlinjerne er ikke fra Storebælt. 

Når man havde båkerne overet, var man i den i søkortet angivne fyrlinje og
figur der lignede et timeglas. Hvis man sørgede for at holde sig i denne linje med fyrene 
eller båkerne overet, så var man sikker på at blive ledt ind midt mellem havnemolerne.

 

(forberedelse til anløb) af vore færgehavne var der alle steder anlagt en 
ledefyrlinje bestående af et lavt forfyr og et højere bagfyr, der skulle holdes overet 

På det forreste og laveste fyr kaldet for forbåken var der anbragt en trekant med spidsen 
opad ofte malet rød eller hvid og på bagbåken en trekant med spidsen nedad. Lysene sad 

og om kort tid på denne kurs vil 

Når man havde båkerne overet, var man i den i søkortet angivne fyrlinje og kunne se en 
figur der lignede et timeglas. Hvis man sørgede for at holde sig i denne linje med fyrene 
eller båkerne overet, så var man sikker på at blive ledt ind midt mellem havnemolerne. 
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Der er aldrig fejl ved at benytte en sådan stedlinje, fordi der ikke bliver involveret brug 
af fejlbelastede instrumenter af nogen art ved en sådan observation. 
 
Ved ankomst til Knudshoved færgehavn skulle færgen igen vendes og sejle ind over 
agterenden. Når færgen var ca. 1.5 sømil fra molerne blev skibsføreren varskoet. Han 
kom på broen, og slog ”Klar” på maskintelegrafen, så der kunne manøvreres. 
 
Hele den beskrevne procedure med at vende færgen gentog sig nu efter helt de samme 
retningslinjer, som beskrevet under afgangen fra Halsskov. 
 
Nu var det imidlertid meget vigtigt at blive placeret rigtigt i for hold til de gældende vind 
og strømforhold ved Knudshoved. Der kunne være meget store forskelle med alt fra 
stillestående vand og stille vejr, som sjældent forekom til ekstrem voldsom N – eller S – 
gående strøm og blæsevejr. 
 
I forbindelse med at vende færgen ville den jo på et tidspunkt komme til at ligge stille i 
vandet, og dermed, indtil den igen tog fart agterover, ville den blive ført med vind og 
strøm. Det skulle der tages højde for. 
 
Når færgen var blevet vendt, så blev der slået ”Fuld kraft bak” på begge maskiner igen 
for at opnå styrefart for bedst muligt at kunne korrigere for, sejle op mod, 
påvirkningerne fra vind og strøm. 
 
Ved passage af havnemolerne blev der slået ”Stop” og midt i havnebassinet begyndte 
man at køre frem på maskinerne for at bremse farten og afpasse den til nul, når færgen 
var nået helt hen til anstødspælene ved færgeklapperne. 
 
Det var måske specielt her under særlige forhold, med hård blæst og/eller stærk strøm, at 
skibsførerne var mest trygge ved at have en af deres kendte overmatroser til rors. 
 
Med til fortøjningen ved ankomst hørte ud over fortøjningen i færgeklappen som 
tidligere beskrevet også,at en trosse blev sat fra øverste bildæk for, hvor en af 
matroserne fra øverste bildæk hev en kasteline i land til en bromand, der satte trossens 
øje fast på en stor kraftig krog langt inde på land. 
 
Når trossen var sat fast, blev kastelinen ført tilbage til færgens fordæk, hvor den som det 
sidste ved afgang igen kunne bruges til at udløse krogen og trossen derved var fri til at 
trække om bord. Trossen sad fast på den tilhørende spilkop og kunne uden videre 
slækkes ud og hives tot med spillet. 
 
Der var således kun brug for én bromand ved ankomst til denne funktion men ikke i 
forbindelse med afgang. 
 
Fuldstændig samme procedure med en lang trosse til land blev anvendt ved ankomst og 
afgang Halsskov. Nu skete det blot fra agterdækket af færgen. 

Losning. 
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Før ankomsten var styrmanden gået ned på agterdækket, agterporten var blevet åbnet af 
matroserne, de røde lys over bilrækkerne var blevet tændt. De skulle sørge for, at bilerne 
ventede med at starte deres motorer under hensyntagen til personalets arbejdsmiljø, 
indtil de en række ad gangen fik grønt lys og kunne køre i land.  
 
Igen var det bromanden, der først tog imod vores wire fra skibssiden og satte den på 
krogen i land, hvorefter matrosen ved færgens spil på agterdækket strammede trossen til. 
Broklapperne blev firet af, og billettøren gik i land for at stramme wirerne i 
færgeklappen ved håndkraft som beskrevet under afgang Halsskov. 
 
Når alt var klart til losning af færgen, blev der slået et slag på skibsklokken. Når det lød 
på broen blev der slået ”Færdig” på maskintelegrafen og færgeturen over Storebælt var 
helt afsluttet for denne gang. 
 
Når alting forløb tilfredsstillende og uden afbrydelser af nogen art undervejs, så var en 
sådan tur planlagt til at skulle vare ca. 50 minutter. 
 

Min førstefærge på fasthold 
 
Da den første af de fire færger, som jeg skulle være styrmandsaspirant på, nemlig 
Sprogø kom tilbage efter overstået værftsophold i tre uger, skulle jeg fremover gøre 
tjeneste på denne færge. 

Sprogø. 
 
Ultimo jan 1967    Ultimo juli 1967 

 

 
 
Billedet: Sprogø. 
 

Sprogø var en dobbeltdækkerfærge bygget som 3 sporet kombineret jernbane- og 
bilfærge ved Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri i 1962 til indsættelse på Korsør – 
Nyborg overfarten og på Halsskov – Knudshoved overfarten. Færgen havde 250 spor-
meter og plads til ca. 30 godsvogne eller 210 personbiler og 1.200 passagerer. 
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Tonnagen var på ca. 3.800 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 8.700 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 16 knob. Færgen var 109 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter. 

Besætning 

 
Besætningerne på storebæltsfærgerne var dengang omtrent lige store og bestod for 
dæksbesætningens vedkommende af følgende personale: 
 

· 1 Skibsfører 
· 1 Styrmand med bestillingstillæg (overstyrmand) 
· 1 Styrmand 
· 2 Overmatroser 
· 6 Matroser, hvoraf en var lampemand. 
· 1 Bådsmand 
· 1 – 2 dagmænd 

Skibsføreren. 

 
Fastholdsskibsføreren på Sprogø hed J. V. Windeleff. Han var en stor kraftigt bygget 
mand, der altid syntes venlig og glad. Han var i mine øjne dengang en lidt ældre mand, 
der ikke gjorde noget stort nummer ud af sig selv. 
 
Som det har været gældende i alle de større skibe, jeg har sejlet med, så var skibsførerne 
også her på DSB færgerne vagtfri. Overstyrmanden sejlede typisk den ene vej på ruten 
her fra Halsskov mod Knudshoved og 2.styrmanden anden. 
 
Til gengæld var langt de fleste skibsførere til stede ved alle afgange og ankomster. 
 
Undtagelserne kunne være, når de på en nattevagt sejlede sammen med deres egne faste 
og meget erfarne overstyrmænd, at de kunne gå ind og hygge sig under de røde tæpper 
på en dobbelttur. 
 
Under forhold med dårligt vejr var det en selvfølge, at alle tre navigatører var på broen 
samtidigt. 

Overstyrmanden. 

 
Overstyrmanden hed A. K. Madsen (AKM). En rigtig københavnertype, der røg mange 
cigaretter og i øvrigt havde et meget smittende humør. 
 
Efter en nattevagt tog han mig med hjem til sit hus i Svendstrup. Han havde selv bygget 
det og ville gerne vise det frem for mig, hvilket jeg godt kan forstå, for det var gedigent 
og godt arbejde, der var lavet. Han bor der stadig, og vi er næsten naboer, for huset 
ligger på Drosselvej, hvor jeg senere købte det hus, som jeg stadig bor i. 
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Overstyrmand på fastholdet. 

 
Som omtalt ovenfor, så hørte der fire hold til på hver af de fuldtidssejlende færger. Det 
”fineste” af disse fire hold var fastholdet. De andre tre var blot afløserhold. Altså 
afløsere for fastholdet. 
 
Fastholdet havde det overordnede ansvar for færgens drift og vedligeholdelse. Det blev 
udmøntet på den måde, at fastholdet havde uddelegeret arbejdet således, at hvert hold 
havde ansvar for rengøring og nedvask af bestemte aftalte områder på færgen. 
 
Herudover skrev overstyrmanden på fastholdet i en arbejdsjournal, hvad der skulle laves 
til hvert af holdene, både på dagvagter og på nattevagter. Når vagten var slut, noterede 
overstyrmanden på det sejlende hold, hvor langt man var kommet med det anførte 
arbejde eller om man af andre anførte årsager havde set sig nødsaget til at lave andre ting 
som følge af uforudsete hændelser på vagten. 
 
Generelt havde alle holdene på den enkelte færge en opfattelse af de andre hold. Man 
diskuterede om det ene eller det andet hold lavede sin del af arbejdet eller, om man på et 
af holdene var mindre flittige eller måske ligefrem dovne. 
Selv var man selvfølgelig altid ansat på det flittigste af holdene, der altid uden 
unødvendig tøven udførte alle sine opgaver til ug med kryds og slange, mens de andre 
hold var bemandet med sluskerøve, (er der mon nogen, der tænker på Egon fra Olsen 
banden) så færgen aldrig var helt i orden, når man overtog vagten og derfor måtte udføre 
en del opgaver, som det afløste hold burde have sørget for at bringe i orden, inden de gik 
hjem. 
 
Skibsførerne på fastholdene om bord på de store færger var bedre aflønnet i lønnings-
klasse 25, end skibsførerne på afløserholdene, der var aflønnet i lønningsklasse 23. 
 
Ved udnævnelse til styrmand med bestillingstillæg (overstyrmand) blev man hurtigst 
muligt flyttet til et fasthold, idet det blev betragtet som en del af ens uddannelse og 
karriereforløb, at man havde varetaget netop denne særlige stilling med et vist 
administrativt og arbejdsfordelingsmæssigt arbejde, inden man skulle avancere til en 
skibsførerstilling. 

Skibsdagbogen. 

 
Denne var skibets officielle dokumentation for, hvad der var sket på vagten. Skibs-
dagbogen blev ført i to udgaver, nemlig en kladde, som lå i styrehuset og blev ført af 
vagthavende styrmand, og en hovedjournal, som var den af overstyrmanden renskrevne 
udgave af skibsdagbogen. Det var vigtigt, at alle hændelser, der ikke indgik i de daglige 
rutiner blev noteret i skibsdagbogen. 
 
Tidspunkterne for vagtens tiltrædelse og afslutning samt besætningsmedlemmernes 
navne skulle noteres i skibsdagbogen sammen med numrene på de sejlede ture.  
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Tidspunkter for afgang og ankomst, samlet overfartstid, alle kursændringer undervejs 
ved de faste drejepunkter og angivelse af de sejlede kurser blev anført sammen med 
oplysninger om strøm, vejr og vind for hver tur. 
 
Skibsdagbogen var færgens dokumentation over for det offentlige. Når der skete 
alvorlige hændelser om bord, og der skulle føres søretssager, så skulle skibsdagbogen 
altid fremlægge for retten uanset, om der var ført notater om hændelsen i skibsdagbogen 
eller ej. 
 
Når vagten var slut, blev den således renskrevne skibsdagbog underskrevet af 
fratrædende skibsfører. 

Statistik. 

 
På fastholdene var det overstyrmandens ansvar at optælle og indsende månedsvise 
opgørelser over sejlede ture, sejlede kilometer, overførte biler og jernbanevogne af alle 
kategorier, overførte passagerer, opgørelser over beholdning og forbrug af stores. 
(Maling, sæbe, toiletpapir, værktøj mm.). 
 
 
 

Månedsopgørelser. 

 
I forbindelse med disse opgørelser, som skulle sendes til søfartschefens kontor i 
Sølvgade, så var der på det store dobbeltsidede ark et sted, hvor man kunne bestille nye 
forbrugsvarer. 
 
Jeg skulle f.eks. altid bestille 5 kg gamle klude og 3 kg twist til brug ved rengørings-
arbejder. Det var færgen normeret med, og det kunne vi så lægge på lager til senere 
brug. Samtidig skulle man på samme store blanket bestille f.eks. blyanter, og man kunne 
være sikker på, at hvis man bestilte 10 stk., så blev tallet rettet ned til 5. Jo, man havde 
skam styr på tingene inde i Sølvgade. 
 
Ovenfor nævnte arbejder med statistik og månedsopgørelser blev jeg som ny 
styrmandsaspirant sat til at udføre med hjælp og vejledning fra overstyrmanden. 

Styrmanden. 

 
Der var et pænt kammer med skrivebord og stol, en sofa og det lidt mærkelige nemlig 
fire klædeskabe, fordi vi jo var fire besætninger, der delte det samme kammer. Styr-
mandens arbejde bestod under ophold i havn i at lede alle procedurer i forbindelse med 
fortøjninger og arbejde med ramper og porte. Han var ansvarlig for at lede alle losse- og 
lasteoperationer, samt at sørge for orden og ryddelighed på færgens vogndæk. 
 
Indtil videre havde jeg ikke haft ret meget med egentligt DSB arbejde at gøre, men det 
blev der rådet bod på nu, idet mit arbejde på vogndækket var væsentligt anderledes end 
det havde været på biloverfarten. Det var stadig mig der ledede alle fortøjnings-, 
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ankomst- og afgangsprocedurer. Men nu var det i et nært samarbejde med Litzerne. (Se 
nedenfor). 
 
Afgangs og ankomstprocedurerne var helt identiske med dem, jeg har beskrevet for 
biloverfarten med slag på klokken og signaler til kommandobroen. 
 
Efter afslutningen af lastningen på vogndækket skulle jernbanefærgen ofte vente på 
passagerer fra store passagertog, som kørte op ved perronerne tæt på færgelejet. Her 
skulle passagererne ud af toget op ad den høje landgang og om bord på færgen. 
 
Passagererne blev talt af færgens billettør. Naturligvis en helt igennem umulig opgave at 
tælle så mange mennesker, der myldrede om bord på geledder af 4 til 6 i bredden. 
 
Når den sidste passager var kommet om bord, skulle den høje landgang fjernes af 
Litzeren og landgangsporten skulle lukkes og låses af billettøren. Først, når det var i 
orden, var færgen klar til afgang. 

Litzerne. 

Hvor jeg ved sejladsen på biloverfarten havde været vandt til at arbejde sammen med de 
tjenestemandsansatte brobetjentene ved afgang og ankomst, så var det tilsvarende 
arbejde nu overgået til et privat selskab kaldet for Litzerne. 
Oprindeligt fandtes der i Korsør et sølav, hvis medlemmer var søfolk, der fik eneret på at 
oprette det, der fik navnet Litzerne, som var en form for dragere, idet ordet litze egentlig 
betyder en snor eller snøre til at bære pakker i, hvilket oprindeligt havde været deres 
primære opgave nemlig at bære pakker og kufferter for passagererne samtidig med, at de 
skulle være skibene behjælpelige med fortøjningsarbejder ved ankomst og afgang. 
 
De var endvidere forpligtede til dag og nat at være til stede ved færgebroen og yde 
assistance til ind- og udladning af gods  
 
Med tiden havde forholdene ændret sig en hel del, og da jeg var ny styrmandsaspirant 
havde Litzerne helt de samme funktioner, som jeg havde kendt til det fra bromændene i 
Halsskov færgehavn, dog med nogle tilføjelser, som jeg senere vi komme ind på. 

Rangerleder. 

 
Den vigtigste funktion for styrmanden på vogndækket af en jernbanefærge var at 
varetage funktionen som rangerleder. Dermed blev der stillet krav om at tillære sig helt 
nye og ukendte DSB færdigheder som leder af arbejdet på vogndækket, hvilket indebar 
samarbejde med stationens rangerledere og ikke mindst med lokomotivførerne på 
stationens rangerlokomotiver. 
 
Til stillingen som rangerleder hørte en lille sort fløjte udskåret i ægte kohorn, en stor 
tung batteridrevet håndlygte til brug om natten og endelig et rangerreglement. 
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Billedet: Rangerfløjte udført i ben. 
 

I rangerreglementet fandtes et specielt afsnit, der handlede om rangering til og fra 
færger, som det var en forudsætning, at man havde læst og kunne agere efter. 
 

Når vi var kommet i havn og havde sat vores fortøjninger akkurat som beskrevet for 
bilfærgerne, så skulle færgen losses. Forinden losningen kunne begynde, så skulle 
Litzeren fjerne den bom, som lå tværs over sporene ud mod klappen. 
 
Denne bom udgjorde grænsen for mit ansvarsområde som rangerleder. Bommen var vel 
40 x 40 centimeter i tykkelsen og den var måske ca. 3 meter lang. Den sad fast i et 
drejeligt beslag i den ene ende. I den anden ende sad der et jernhjul og en lang strop, 
som blev anvendt, når bommen skulle drejes mellem lukket og åben stilling. Når 
bommen var blevet drejet parallelt med sporet, så kunne rangerarbejdet begynde. 
 
En anden vigtig funktion for Litzerne var at etablere forbindelse med det, som vi kaldte 
for den høje landgang med direkte adgang for passagererne fra færgens promenadedæk 
til perronen, hvor det afgående tog ventede på passagererne. 

Krængningsviser. 
 
Færgen var med sine to vogndæk over hinanden ret høj. Det betød at færgen helst ikke 
måtte krænge mere end tre grader for ikke at få problemer med forbindelsen til den høje 
landgang. 
 
Det kunne imidlertid være vanskeligt, når man gik nede på vogndakket at mærke, hvor 
stor en krængning var. Vi skulle holde os under 3 grader for ikke at beskadige den høje 
landgang. 
 

 
 
Billedet: En ikke for nyligt pudset krængningsviser. Billedet er taget på Fæstningen i Korsør. 

 
Derfor var der på denne færge monteret en stor krængningsviser på et meget synligt sted 
på vogndækket. 
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Krængningstanke. 

 
Denne færge var indrettet med meget store krængningstanke på siderne af maskin-
rummet. Se skitsen side 60. Store pumper kunne hurtigt flytte vand fra den ene side af 
færgen og over i den anden, og nu kunne denne proces styres af styrmanden oppe fra den 
forreste del af vogndækket uden indblanding fra maskinpersonalets side. Herligt, herligt. 

Frihøjde. 

 
Dog var der et enkelt punkt, som man skulle vare sig for, og det blev jeg på tydeligste 
vis belært om ved en fin anskuelsesundervisning. 
 
Den dag, hvor jeg skulle introduceres til at rangere på færgen, gik den fungerende 
overstyrmand, en afløser for AKM med ned på dækket, hvor han skulle lære mig at 
betjene krængningssystemet.I forbindelse med sin instruktion gjorde han mig nøje 
opmærksom på, at færgen var lidt lavere inde midt i færgen end ude i enderne. 
 
Specielet, når vi skulle laste den type af svenske trævogne med stablede brædder, som 
netop da passerede os, så skulle jeg se efter, om der var højde nok, når vognene 
nærmede sig midten af vogndækket. Styrmanden fortalte mig, at han altid selv var meget 
opmærksom på dette forhold og aldrig havde haft uheld i den anledning. 
 
Mens han fortalte mig om det, så lød der et højt brag efterfulgt af en knasen af flækket 
træ. En hel del brædder var faldt af den forreste vogn og lå i en uordentlig stabel på 
vogndækket. 
 
Trækket blev stoppet og matroserne kaldt på dækket for at lægge de aflæssede brædder 
på plads igen.Det var så den undervisningstime, som jeg altså aldrig har glemt. 
 
På et tidspunkt var der en fremsynet mand, der sørgede for på de færger, der havde dette 
problem, at hænge et jernrør op i nogle stykker kæde i hver ende af færgen med højden 
for det lavest punkt på vogndækket. Tænk hvor enkelt. 
 

 
 
Billederne fra venstre: 
 
Den smalle agterport og de faste puffer agter.      Vogndækket set agterfra frem mod stævnen. 
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Det var lige så anvendeligt, når vi sejlede som bilfærge, idet der også undertiden kom 
meget høje lastbiler til overførsel. Vores sidste redning, når det drejede sig om 
overførsel af lidt for høje lastbiler var at lukke netop så meget luft ud af dækkene på 
bilen, så den netop kunne passere færgens laveste punkt. 

Losning. 

 
Ved færgens ankomst til havn holdt rangerlokomotivet som regel klar til at køre om 
bord, så snart færgeklappen var lagt af på færgens konsol. 
 
Før rangermaskinen kunne komme om bord skulle de forreste stoppebuffere drejes i 
lodret stilling (Se skitsen nedenfor). Først når det var sket, kunne rangermaskinen 
komme ind til det første træk i bagbords side. 

 
 
Billedet: Drejelige stoppebuffere på en ældre færge er slået ud og skal rejses før rangering påbegyndes. 
 

Styrmandens kaldte rangermaskinen om bord ved et signal, som bestod af nogle 
vandrette bevægelser med hånden. 
 

 
 
Billedet:Sporforløbet på fordækket med rangermaskinen på vej ind i midtersporet. På siderne af  
 denne ses mekanismen med kontravægtene til sikring af, at broklappen kunne bevæge sig 
 op og ned uden at wiren kom til at bære vægten af vognene eller kom i uorden. 
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Forinden havde matroserne forvisset sig om, at bremserne på vognene om bord stadig 
holdt tryk og var bremsede ved hjælp af deres trykluftbremser. 
 
Når det var sikret, så kunne de løsne og fjerne den ene skrue, som en kraftig jernsurring 
af dimension som koblingerne mellem vognene blev kaldt. Den sad fast i en ring i 
vogndækket i den ene ende og på en krog på den første vogn i trækket i den anden. Der 
sad mindst én skrue på hvert af færgens tre træk. 
 

 
 
Billedet: sammenkobling med trækkrog. 
 

Rangermaskinen kørte om bord og skulle nu kobles sammen med det første træk på 
vogndækket. Et aflangt kraftigt og tungt øje fra rangermaskinen skulle lægges op om 
krogen på den forreste vogn og strammes til. Den kraftige trykluftsslange mellem 
rangermaskinen og den forreste vogn skulle herefter kobles sammen. 
 
Det at koble trykluftslangerne ordentligt sammen krævede et vist håndelag. Nogle måtte 
forsøge at koble slangerne sammen flere gange, inden forbindelsen var tæt, og andre 
udførte blot et særligt vrid med håndleddet, før forbindelsen var i orden og helt tæt. 
 
Begge disse arbejder blev udført af matrospersonalet. 
 

 
 
Billedet: Sammenkobling af luft og varme. 
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Når togstammen var koblet sammen med rangermaskinen, skulle rangermaskinen pumpe 
trykket på trykluftssystemet op. Først når trykket på begge sider af bremsen på trækket 
og på rangermaskinen var ens, så udlignede bremserne på vognene, og trækket kunne på 
styrmandens fløjtesignal trækkes i land. 
 
Ved hjælp af de kraftige krængningspumper gav styrmanden forlods færgen et par 
graders krængning til bagbord og lod for det meste krængningspumpen køre, mens 
trækket kørte iland. 
 
Trækket kørte nu iland ofte under høj skrigen fra vognhjulene, når de kørte igennem de 
krappe og tørre kurver om bord. Når sidste vogn havde passeret enden af broklappen og 
sporskiftet, stoppede det, og Litzeren skiftede sporet til det andet sidetræk og 
ovennævnte procedure gentog sig med det andet sidetræk og endelig til sidst med 
midtertrækket. 
 
Når midtertrækket var kørt iland ville færgen som regel have passeret en stilling, fra de 
1½ til 2 graders slagside til bagbord gennem en stilling på ret køl til en slagside på 1½ til 
2 grader til styrbord inden losning af styrbords træk. Ved rangering med midtertrækket 
lå færgen igen på næsten ret køl klar til at tage en ny last om bord. 
 
 

Lastning. 

 
Proceduren under lastning var stort set fuldstændig som under losning, men undervejs 
var der dog visse forskelle. Ved lastning af op til tre træk var rangermaskinen langt væk 
og styrmandens signaler blev videregivet gennem en mellemmand i form af stationens 
rangerleder. 
 

 
 
Billedet:Sporforløbet set fra stævnen på en tresporet jernbanefærge. Her Kong Frederik IX 
 

Rækkefølgen var, når der kun skulle lastes godsvogne, at man først lastede midtersporet, 
derefter styrbords træk og sidst bagbords træk. Skulle der lastes vogne med passagerer, 
så kom de ind på midtersporet som sidste træk før afsejling. 
 



51 
 

 

Et MA lyntog var så langt, at det skulle deles i to træk og derfor lastes på sidesporene, 
samtidig kunne der godt også overføres et træk med godsvogne på midtersporet. 
 
Helt agter ude på færgen var der om bord anbragt nogle buffere, som trækket skulle 
køres helt op imod, dog ikke med for høj hastighed. For at afpasse farten inden trækket 
ramte bufferne stod der en matros helt agterude, som i god til gav signal ved farvet lys 
oppe under fordækket til styrmanden om at sænke farten til langsomt. Styrmanden afgav 
en lang tone med fløjten. Signalet blev via rangerlederen i land videregivet til føreren af 
rangermaskinen.  
 
Når der var få meter tilbage, inden man nåede bufferne, blev der ved rødt lys signaleret 
givet stop fra matrosen til styrmanden, som blæste stopsignalet tre stød i sin fløjte. 
Føreren af rangermaskinen sænkede nu farten yderligere, inden han med et ganske lav 
fart ramte bufferne. 
 
Nu skulle det afgøres, hvor trækket skulle skilles ad for at få flest mulige vogne med, 
men det skulle også ske på et sted, der sikrede frispor til ombordrangering af næste træk. 
 
Der var en særlig metode til at træffe den afgørelse på. Nemlig ved at man stillede sig 
med sin fod på det spor, som næste træk skulle rangeres om bord på og rakte sin strakte 
arm vandret ud. Hvis hånden ikke kunne nå trækket, så var der plads til at rangere ind i 
næste spor. Kunne man derimod røre den nærmeste vogn, så skulle den med iland igen. 
 
Afgørelsen blev truffet, og matrosen gik ind mellem vognene, hvor han skilte 
trykluftslangerne ad og lukkede lidt trykluft ud, hvorved trækket blev bremset, og til 
sidst slækkede han på koblingen mellem vognene og fjernede den fra krogen på den 
vogn, der skulle blive om bord. 
 
Trækket kunne nu køre iland igen ud til sporskiftet for at gentage processen endnu to 
gange. 

Radiostationen. 

Telefonsamtaler. 

 
Dengang var der ikke noget, der hed transportable telefoner, derfor var der på alle 
overfartens færger et sted i passagerapteringen indrettet en telefonboks med tilhørende 
møntautomat. 
 
Telefonen i boksen havde direkte forbindelse til færgens radiostation, som var 
styrmandens domæne. Det var her kravet om besiddelse af et radiotelefonistcertifikat 
kom ind i billedet. Når passageren løftede røret i telefonboksen, så lød der en alarm i 
radiostationen, som lå lige agten for broen, og hvortil døren altid stod åben. 
 
Hvis ikke styrmanden havde vagten på broen, så blev han tilkaldt og svarede på opkaldet 
fra telefonboksen. Her bestilte passageren det telefonnummer, som han gerne ville i 
kontakt med og fik at vide, at det kostede 5.- kr. for 3 minutters taletid. Det var dyrt, 
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men det var taksten, og prisen stod på et opslag i boksen, så det vidste passageren som 
regel godt på forhånd. 
 
Styrmanden startede den fysisk meget store mellembølgeradio op og kaldte på Lyngby 
Radio (LyRa). Når forbindelsen mellem færgen og LyRa var etableret, så ringede LyRa 
det ønskede telefonnummer op, og så var samtalen klar. 
 
Styrmanden bad nu passageren om at få sine 5.- kr. puttet i automaten. Det blev 
registreret på radiostationens tæller. Når pengene var betalt, blev der sagt ”værsgo” til 
passageren, og samtalen kunne begynde. 
 
Nu var det op til styrmanden at holde øje med de tre minutter. Når de var tæt på at være 
gået, brød han ind i samtalen og sagde ”tre minutter” og lod folk sige pænt farvel til 
hinanden. Om nødvendigt afbrød man forbindelsen, hvis det ikke lød, som om man selv 
kunne finde ud af det. 
 
Vi skulle jo afregne med LyRa, så tiden skulle helst ikke overskrides alt for meget. Selv 
om samtalerne kunne trække lidt ud, så var ekspedienterne på LyRa ikke vanskelige at 
komme overens med, når vi ved afslutningen af samtalen skulle enes om, hvor mange 
minutter, der skulle afregnes for. 
 
Vi, der passede radiostationen, kunne høre alt, hvad der blev talt om, og det var 
undertiden tydeligt, at det var passageren ikke klar over, når visse intime aftaler blev 
truffet, men ikke nok med det. Hele landet kunne faktisk høre med på samtalerne, hvis 
man vidste, hvordan man skulle indstille sin radio derhjemme i stuen. 
 
Til højtiderne og i perioder med mange biler eller dårligt vejr, som medførte 
forsinkelser, så kunne styrmanden godt regne med at skulle sidde på radiostationen 
under det meste af overfarten for at afvikle de mange ventende passagerers 
telefonsamtaler. 

Telegrammer. 

 
Radiosamtalerne gik stort set altid regelmæssigt, og blev afviklet uden besvær. Langt 
værre blev det, når der pludseligt kom passagerer, der ønskede at sende et telegram til et 
eller andet sted i langt – bort – i - stan. 
 
Det havde vi selvfølgelig lært under uddannelsen som radiotelefonist, men da det meget 
sjældent blev brugt, så var man altid temmelig usikker, når det kom til afregningen, der 
var afhængig af, hvor telegrammet skulle hen, og hvor mange ord, det indeholdt. Alene 
det at tælle antal ord i telegrammet efter gældende bestemmelser kunne volde problemer. 
 
Når man som regel endte med at måtte klage sin nød til LyRa, så var pigerne derinde, 
som jo var fuldt uddannede radiotelegrafister, altid meget, meget søde og hjælpsomme, 
så vi nåede altid frem til en pris. 
 
Om den var rigtig, ved jeg ikke, men når bare vi var enige med LyRa, så måtte kunden i 
boksen blot betale, hvad vi forlangte.  
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Ved afslutning af vagten blev automaten i telefonboksen tømt, og pengene skulle 
sammen med afregningen for billettørens billetsalg bringes til aflevering på overfartens 
kontor sammen med kopier af de bilag, der blev skrevet på de solgte billetter og de førte 
telefonsamtaler. 
 
Der var altid overskud i automaten, for nogle passagerer gik blot derind og forstod 
måske ikke helt, hvordan den virkede, men inden de opgav, havde nogle af dem allerede 
kommet deres 5.- kr. i automaten. 
 
Disse penge uden bilag kunne ikke rigtig finde vej nogen steder hen i DSB` stive 
afregningssystem, så de endte altid med at finde vej til navigatørernes kaffekasse, hvor 
de gjorde god gavn. 

Bådsmanden. 

 
Stillingen som bådsmand blev varetaget af en tidligere fuldt uddannet matros eller 
overmatros, der var avanceret til denne for matrospersonale højst aflønnede stilling i 
gruppen af matroser.  
 
Hans stilling kan måske bedst sammenlignes med det, man på land ville kalde for en 
sjakbajs altså en mellemlederstilling. Han og færgens dagmænd gik kun dagvagter og 
hørte ikke til det tjenestegørende hold, men var underlagt fastholdet. 
Arbejdsopgaver, som skulle udføres af det tjenestegørende hold, blev under den 
tjenestegørende overstyrmands ansvar ledet af bådsmanden. Det var således ham, der 
sørgede for at tage værktøj og malervarer frem fra storesrummene og han sørgede også 
for, at tingene blev gjort rene og igen anbragt tilbage i storesrummene efter endt brug. 
 
Arbejdsopgaverne for holdene ud over deres egne fast tildelte områder kunne være at 
skure (med elektrisk skuremaskine) et stykke af færgernes mange flotte teaktræsdæk, 
som helst altid skulle fremstå hvide, at skrabe og lakere teaktræslønninger og - døre, at 
videreføre igangværende større maleropgaver, mm. 

Overmatroserne. 

 
På hvert hold var ansat mindst to overmatroser. Det var slutstillinger for de fleste 
matroser, og stillingerne var også afregnet nogle lønningsklasser højere end matroserne. 
 
Overmatroserne var de faste rorgængere ud og ind i havnene, og de havde ofte fulgt den 
samme skibsfører gennem mange år. Deres kendskab til hinanden, og det samarbejde de 
havde med deres skibsfører, var overordentligt vigtigt ikke mindst for skibsføreren, der 
specielt under havnemanøvrer følte sig bedst tilpas, når han havde en af sine egne faste 
og erfarne rorgængere til rors. 
 
Når de mødte til tjeneste på en dagvagt var det i deres pæne DSB uniformer med kasket 
og slips. Deres pressefolder kunne man skære sig på, og deres sko kunne man spejle sig 
i. Jo, de var bevidste om deres stilling og om deres betydning for færgen. 
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De deltog ikke i matrosernes almindelige vedligeholdelsesarbejde, men på dagvagterne, 
når den første tidlige morgentur var sejlet, og de havde fået deres morgenkaffe, så klædte 
de sig om i almindeligt arbejdstøj, inden de gik i gang med rengøring af forbroen, agter-
broen og af radiostationen. Dørken (gulvet) blev vasket, der blev pudset messing på 
nathuset (kompasset) og på maskintelegrafen. Der blev tørret støv af på alle bordflader 
og i vindueskarme. 
 
Når rengøringsarbejdet var afsluttet, så mødte de igen op i fuldt ornat, som da de mødte 
om morgenen. 

Matroserne. 

 
Matroserne passede arbejdet på vogndækkene med at losse og laste under færgens 
ophold i havn. På overfarten afløste de ved roret. Om natten og i usigtbart vejr gik de 
udkigsvagter på fordækket eller i brovingen. På nogle hold fik udkiggen lidt mod 
gældende regler lov til at snige sig indenfor på broen. 
 
På hvert af færgens bildæk skulle der under hele overfarten være en patruljerende 
brandvagt til stede. Denne vigtige funktion blev også varetaget af matroserne. Under sin 
rundering var han udstyret med en lille ildslukker og en mindre brandmandsøkse. 
 
Som tidligere anført så havde hvert hold sine bestemte områder af færgen, som holdet 
var ansvarlig for at holde i orden. Det var typisk opgaver med nedvask af skotter 
(vægge) og skuring af dæk. På nattevagterne skulle alle dæksområder spules. Det gjaldt 
soldæk, salondæk, sidedæk og begge færgens vogndæk. 
 
På dagvagter skulle der sættes en mand eller to af til at gå bådsmanden og de faste 
dagmænd til hånde med de opgaver, som overstyrmanden på fastholdet havde noteret i 
arbejdsjournalen. 

Låste biler. 

 
Det var mere almindeligt end de fleste vidst tror, at bilisterne låste sig selv ude af deres 
biler og endte med at rette henvendelse til brandvagten, når de kom tilbage til bildækket 
efter at have frekventeret færgens restaurationer, og det viste sig, at bilen var låst, og at 
nøglerne sad inde i tændingslåsen. 
 
Brandvagten var nærmest forberedt på situationen og inde i en skuffe på det lille 
dækskontor fandtes altid en gaffel eller to udlånt fra færgerestauranterne uden deres 
vidende. Gaflerne var bøjet på den rette måde, så de kunne stikkes ind mellem 
tætningslisten og glasset i bilens siderude. Her skulle man fange og løfte op i den lille 
knap, som sad i den smalle vindueskarm i døren. Knappen kunne låse og låse bildøren 
op og fandtes stort set på alle bilmærker og-modeller. 
 
I løbet af forbavsende kort tid blev døren åbnet, og den nødstedte chauffør blev ofte så 
glad, at han insisterede på at give en omgang øl til hele matrosbesætningen. Det ville 
have været meget uhøfligt af matroserne at sige nej tak. Og det skete vidst meget 
sjældent om overhovedet. 
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Tjenestepost. 

 
Ved sin tiltrædelse af en vagt skulle færgens billettør mod kvittering afhente sin 
billettørtaske, byttepenge, billetter og billettang på stationens billetkontor. Herefter 
skulle han se efter, om der lå tjenestepost til færgen. 
 
Posten bestod for det meste af et antal brune kuverter af forskellige størrelser adresseret 
til henholdsvis skibsføreren eller til skibsmaskinchefen. I daglig tale blev disse kuverter 
omtalt som evighedskuverter, fordi de kunnen genbruges rigtig mange gange ved 
overstregning af den gamle adresse og tilføjelse af en ny.  
 
Billettøren tog kuverterne med om bord og fordelte dem som anført uden på kuverten til 
henholdsvis dækket og maskinen. Dækkets post blev afleveret til overstyrmanden og 
maskinens post til skibsmaskinchefen. 
 
Ved vagtens afslutning måtte billettøren igen en tur rundt til radiostationen for at afhente 
penge og afregning fra førte telefonsamtaler og eventuelle glemte sager. Det var 2. 
styrmands opgave at føre journal over afleverede fundne sager om bord. 
 
Hos overstyrmanden hentede billettøren dagens post fra dækket og hos skibsmaskin-
chefen hentede han dagens post fra maskinen. 
 
På overfartens billetkontor afleverede han sit billetteringsgrej, og han afregnede herefter, 
igen mod kvittering, sit billetsalg sammen med afregning fra færgens radiostation og 
eventuelt fundne sager, og endelig afleverede han den udgående post fra færgen. 
 

 
 
Billedet: En nyligt ibrugtaget evighedskuvert. 

 
På store tjenestesteder som Korsør havde man store sorte lædermapper med et vendbart 
adresseskilt, hvor der stod generaldirektoratet til fremsendelse af posten. Den modsatte 
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vej vendte man så bare adresseskiltet, og så stod der, at mappen skulle til Korsør. Såre 
simpelt og effektivt. 
 
Man kunne rundsende tjenestepost til alle tjenestesteder i hele landet, til færgerne på 
egen overfart og til færger på andre overfarter. Alle tjenesteforsendelser var gratis. 
 

Lampemanden. 

 
Lampemandsstillingen stammede egentlig fra den tid, hvor alle færgens lys og lanterner 
var petroleumslamper. 
 
Lanternerne skulle hver dag hen under aften gøres klar til natten. Vægen skulle renses og 
afpasses i længde, glasset skulle tørres af for sod, det skulle pudses og endelig skulle 
lampens beholder med petroleum fyldes op. 
 
Alt dette var tiden naturligvis løbet fra, men stillingsbetegnelsen havde overlevet. Nu 
havde hans job imidlertid helt skiftet karakter, idet hans væsentligste funktion nu var at 
sørge for, at alle færgens toiletter altid var rene og funktionsdygtige, samt at der var fyldt 
op med sæbe og toiletpapir. 
 
 

Vakuumtoiletter. 

 
I de seneste af vores store intercityfærger med de mange, mange vakuumtoiletter var det 
et arbejde på fuld tid hele vagten igennem og en meget vigtig og teknisk krævende 
funktion at holde disse toiletter fuldt ud funktionsdygtige. 
 
Det var vigtigt, at færgen havde et lager af reservedele til systemet, og at lampemanden 
havde en vis form for teknisk snilde. Flere af lampemændene kom på kursus hos 
leverandøren for at være bedst muligt uddannede i at holde systemet operativt. 
 
På et tidspunkt blev det helt forbudt blot at lede alt toiletvand direkte ud i Storebælt, som 
man ellers altid havde gjort. 
 
Det offentlige dvs. Søfartsstyrelsen stillede krav om, at færgerne fik indrettet store tanke 
om bord til opsamling af sort spildevand og toiletvand. 
 
Tankene skulle naturligvis tømmes med visse mellemrum, og arbejdet hørte under 
lampemandens regi. Arbejdet foregik, når færgen lå i havn, og var ikke altid lige 
behageligt, specielt hvis slangeforbindelsen ikke var tæt.Når lampemanden monterede 
slangen til landsiden og derefter satte tryk på tanken for at tømme den, så kunne det ske, 
at slangen løsnede sig og lampemanden derved fik en del af indholdet ud på sig selv. 
 
Det var selvfølgeligt meget ubehageligt, og det gav problemer med arbejdsmiljøet, da 
visse smitsomme sygdomme som f.eks. HIV ofte blev meget omtalt i pressen og 
personalet blev bekymret for, om man kunne blive smittet ad den vej. 
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Sejladsen på Korsør - Nyborg overfarten. 

 
Ved afgang fra Korsør, specielt når færgerne lå i leje nr. 1 lige ved stationen, var det af 
stor vigtighed, at skibsføreren var meget opmærksom på strøm- og vindpåvirkning. 
 
Ved indgående strøm til Korsør Nord og med vind fra vest, som var en meget almindelig 
kombination, var det vanskeligt at få fart i færgen og få den i drej styrbord over, inden 
den nåede over til fiskerihavnen. 
 
Færgen gik først i drej, når stævnen slap fri af molen ind mod stationsbygningen, og når 
det skete, så var agterenden så tæt på fiskerihavnen, at det krævede sin modige mand at 
holde hænderne i bukselommerne og endelig lade være med at manøvrere men stole på, 
at den allerede udførte forcerede bakmanøvre på den styrbords hovedmaskine var nok til 
at trække agterenden fri af fiskerihavnen. Med ganske få undtagelser forløb manøvren 
helt efter planen. 
 
Ved passage af fyrbåken Koen gik færgen i svaj styrbord over helt som tidligere 
beskrevet for bilfærgerne. Bortset fra overfartstiden, der næsten var en halv time 
længere, så var der ikke forskel på selve sejladsen over Storebælt, om man sejlede med 
en bilfærge eller en jernbanefærge. 
 

To sorte kugler. 

 
Inden afgang var den ene af færgens to overmatroser i god tid gået hen på agterbroen. På 
vejen derhen skulle han hejse to sorte kugler på agtermasten. 
 

 
 
Billedet: 
 

To sorte kugler ses på agtermasten i Asa Thor lige under Dannebrog. Færgen har netop fuldført sit 
svaj og er på vej frem. Overmatrosen er endnu ikke kommet ud for at sænke de sorte kugler. 
 

De to sorte kugler var et krav i henhold til De Internationale Søvejsregler 
(færdselsregler). Kuglerne tilkendegav over for anden trafik til søs, at den ende af 
færgen, hvor de to kugler sad i manøvremæssig henseende skulle betragtes som færgens 
forende, skønt alle og enhver jo kunne se, at det faktisk var agterenden. Der var således 
byttet om på for og agter og på styrbord og bagbord så længe kuglerne var hejst. 
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Om natten var tingene lidt lettere, fordi færgerne havde to sæt lanterner. Det ene sæt helt 
sædvanligt, mens det andet sæt på samme måde som med kuglerne byttede rundt på for 
og agter og på styrbord og bagbord. 
 
På vej hen på agterbroen hejste overmatrosen de sorte kugler. Herefter gik han videre 
ind på agterbroen, hvor han koblede rorene ind til at blive betjent fra agterbroen. Efter 
indkoblingen skulle rorene naturligvis afprøves om de nu faktisk virkede. 
 
Efter afprøvningen gav han melding til forbroen om, at rorene var klar. 

Ankomst til Nyborg. 

 
Ved passage af Slipshavn blev skibsføreren varskoet, og farten blev hurtigt herefter 
reduceret betydeligt. I Nyborg var der tydeligt adskilte faste og blinkende hvide lys. Et 
lys for hvert færgeleje til markering af, om et færgeleje var frit. Vistes fast lys, var 
færgelejet optaget vistes blinkende lys, var lejet ledigt. 
 
Når færgelejet vat frit, så skulle styrmanden kalde ud til passagererne med det berømte 
udkald:” Færgen er i havn om få minutter. Der bliver landgang i færgens venstre side i 
sejlretningen”. Ganske langsomt kunne vi mærke, at passagererne fulgte vores 
anvisninger, fordi færgen langsomt begyndte at få slagside til bagbord.  
I modsætning til biloverfarten, hvor færgerne internt afpassede deres afgang og ankomst 
efter hinanden, så var det meget anderledes og mere indviklet her, hvor vi i den grad var 
afhængige af, hvorledes togene kørte. Forsinkelser i toggangen medførte straks 
tilsvarende forsinkelser i færgeoverfarten. 
 
Afhængigt af vejrforholdene var det generelt ikke godt at komme for langt ind på 
Nyborg Fjord før færgelejet, som vi skulle ind i, var meldt frit. Jo nærmer vi kom des 
mindre plads fik vi at manøvrere på i forhold til afgående færge og til anløb af selve 
færgelejet. 
 
De gamle færger havde generelt ikke noget kraftigt maskineri, og flere af dem drev 
nærmest for vinden som en balle hø. Da jeg var ny i rederiet hed det sig, at man i 
Sølvgade havde den indstilling, at jo mere maskinkraft man havde til rådighed i færgerne 
jo større var de skader, som uheldige manøvrer kunne afstedkomme. En indstilling, som 
de sejlende navigatører aldrig har været enige i. 

Ankomst til Korsør. 

 
Ud over de opgaver, som jeg tidligere har beskrevet for Litzerne, så havde de endnu en 
meget vigtig funktion relateret til færgerne ankomst og afgang. 
 
Det var nøje planlagt, hvilket færgeleje færgen skulle anløbe, når vi kom til Korsør, fordi 
de tog, som vores passagerer skulle transporteres videre med allerede holdt klar ved 
perronerne. 
 
Yderst på molehovedet mellem leje 1 og 2 stod en høj mast med en form som et kors i 
overstørrelse. På tværliggeren på korset sad der tre hvide lys. Et for hvert færgeleje. Når 
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lyset viste fast lys, så var lejet optaget. Når lyset blinkede, var det ledigt. Helt som 
beskrevet for Nyborg. 
 
Lysene kunne ses tydeligt langt ude fra Storebælt og var til stor hjælp for ankommende 
færger og sparede os fra en masse radiokontakter. 
 

 
 
Billedet:Masten med de lodrette røde og grønne lys for strømmens retning og fart samt faste og blinkende 
             vandrette lys for indikering af, hvilke af de tre færgelejer, der var ledige, og hvilke der var besatte. 

Det var Litzernes arbejde at tænde og slukke for de hvide lys alt afhængigt af, om lejet 
var ledigt eller besat. 
 
En anden ting, der havde stor betydning for færgernes besejling af Korsør havn, var om 
vandet løb ud eller ind i Korsør Nor. Mest indflydelse havde det for besejling af 
færgeleje 1 ved stationen.  
 
På den lodrette del af den høje mast med korset var anbragt tre grønne lys over 
tværstangen og tre røde lys under tværstangen. 
 
Var der ingen farvede lys tændt på masten, var der ingen strøm, var lysene grønne, løb 
vandet ind i Nordet, var lysene røde, løb vandet ud. Strømmens hastighed vistes med 
antallet af tændte farvede lys. 
 
Det var ikke den store teknik, der lå til grund for målingen af strømmens retning og 
hastighed ud og ind i Korsør Nord. 
 
Litzerne smed simpelt hen en træklods ud ved molehovedet lige ved stationen. Ud fra 
strømmens indvirkning på denne klods vurderedes strømmens retning og hastighed. Alt 
efter resultatet blev lysene på masten tilpasset de registrerede strømforhold. 

Færgens indretning. 

 
Selv om færgen Sprogø var forholdsvis ny, så havde den alligevel stadig ret store saloner 
og restaurationer nede under vogndækket, derudover havde færgen nogle store, meget 
lyse og venlige saloner forude og agterude på salondækket. 
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Det delvist lukkede promenade dæk, som man kendte fra de gamle færger, var her 
erstattet af helt tillukkede brede gange der forbandt salonerne for og agter. Under 
redningsbådene var der her et helt åbent dæksareal. Det flotte teaktræsdæk var helt 
afskaffet. 

Færgen gennemskåret. 

 
Færgen var stort set identisk med færgen Knudshoved. Dog var der en meget synlig ydre 
forskel, idet denne færge havde en fremadfaldende kasketskygge over styrehus-
vinduerne. Kasketten var malet med en orangefarvet fluorescerende maling, der skulle 
gøre, at færgen i tåget vejr var mere synlig. En påstand, som vi sejlende navigatører vidst 
aldrig blev helt enige om. 
 
I Sølvgade sad imidlertid skibsbygningsingeniør Mogens Krug og mente, at det havde 
betydning for sikkerheden navnlig i tåget vejr. Så uanset, hvad vi i færgerne måtte mene 
om den sag, så var det ham, der fik sin vilje. 
 

 
 
Billedet:Et tværsnit af færgen med bundtanke, krængningstanke, hovedmotorer, nederste vogndæk med tre 
 spor med godsvogne, øverste bildæk med 6 rækker med personbiler, salondæk og øverst brodækket. 

Soldækket. 

 
Som en erstatning for de ældre færgers delvis åbne promenadedæk var der her om bord 
mellem agtermasten og agterste styrehus indrettet et helt åbent soldæk med borde og 
bænke samt en meget lille kiosk, der i sommerhalvåret var åbent for salg af pølser, slik 
og is. 
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Billedet: Soldækket agter på en dejlig sommerdag. Her ses tydeligt de to sorte kugler andet sted beskrevet. 

Kongesalonen. 

 
Sprogø havde som de andre færger en kongesalon beliggende på bådedækket lige agten 
for apteringen for navigatørerne. Som altid var der tale om en ikke særlig stor men 
smukt indrettet salon. 
Om kongehuset havde særlig præference for at sejle med netop denne færge, eller om 
det blot var fordi vores sejlplan passede bedre for deres behov,ved jeg ikke, men jeg er 
flere gange blevet sendt ned på øverste bildæk for at tage pænt imod vore kongelige 
gæster. 
 
Dronning Ingrid var nær ven med ejerne af Holkenhavn Slot og besøgte dem ret ofte. 
Slottet er beliggende ganske tæt på Nyborg Fjord. 
 
Hun var altid alene kun medbringende sin chauffør. Mit job var at byde hende 
velkommen om bord og herefter vise hende vejen op til kongesalonen.  
 

 
 
Billedet: Holkenhavn Slot ved Nyborg. 

 
På vej ned til øverste bildæk for at tage imod hende havde jeg hentet en fin lakeret 
teaktræklods formet som en kile på overstyrmandend kammer, hvor den havde sin faste 
plads over skrivebordet. Ved klodsen var vedhæftet et skilt med teksten ”Kongelig kile”. 
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Den skulle lægges under den branddør, der sad for foden af trappen fra salondækket op 
til kongesalonen på båddækket. 
 
Når dronningen skulle med på turen, vidste vi det iforvejen og en særligt udvalgt 
inspetktør fra Færgegården kom om bord medbringende særligt service i sølv. Som regel 
ønskede dronningen blot serveret en kop te. 
 
Når vi nærmede os Knudshoved skulle jeg varsko dronningen om, at vi snart var i havn. 
Chaufføren sad på en stol uden for salonen og sagde til mig, at jeg skulle hjælpe 
dronningen pelsen på. Det var jeg ikke meget for, men tilbød hende det. Hun smilede 
venligt til mig og lod mig hjælpe sig pelsen på. 
 
Ved en anden lejlighed skulle jeg modtage prinsesserne Benedikte og Anne Marie. Jeg 
vidste godt, at specielt prinsesse Benedikte var en høj pige, men jeg kan huske, at det i 
den grad overraskede mig, hvor høj hun egentlig var, da hun steg ud af bilen. Hun blev 
blot højere og højere efterhånden, som hun foldede sig helt ud,da hun stod ud af bilen. 

Kaffepause ved midnat. 

 
Som i de andre færger holdt vi også her om bord en kaffepause omkring ved midnatstid 
under et ophold mellem losning og lastning. Pausen blev altid holdt ved, at vi samledes i 
forreste styrehus. Skipperen medbragte sin madkasse hjemmefra, og den indeholdt altid 
mindst et stykke rugbrød med kartoffelskiver på. 
Kommentaren fra overstyrmanden kunne lyde:” Tænk, at man hele livet går rundt og 
stræber efter at blive skibsfører, og så kan jeg se, at man som skibsfører stadig kun har 
råd til at spise rugbrød med kartofler på”. 
 
Som det eneste sted, hvor jeg har været, deltog færgens skibsmaskinchef i dette 
nattemøde. Han var en ældre mand, der altid kom i sin gulbrune arbejdsjakke i lærred, 
dog stadig med DSB´s guldknapper i. Hans kasket var nærmest klappet ned over ørerne 
på ham. De sorte uniformsbukser havde vist aldrig været presset. Under arbejdsjakken 
bar han altid sin sorte uniformsvest med kæden fra gulduret ned over maven. Vesten var 
knappet med mange, mange meget små DSB knapper. 
 
Sprogø var den første af DSB´s færger, der havde en personelevator installeret og 
skibsmaskinchefen udbredte sig ivrigt om, hvor farligt det ville være for ham eventuelt 
at skulle køre i den lille elevatorstol sammen med en ung dame. 
 
Han ville i givet fald straks træde ud af elevatoren igen, for tænk, hvad der ville ske, hvis 
hun begyndte at rive tøjet af sig, mens hun skreg og med ham som medpassager i 
elevatoren. Det ville han bestemt aldrig udsætte sig selv for. 

Bedømmelse efter Sprogø. 

 
Der var ikke tilgået mig nogen form for oplysninger om, hvorledes skibsfører J. V. 
Windeleff havde bedømt mig som vordende tjenestemandsansat styrmand, men jeg tog 
det dog som en positiv tilkendegivelse, at jeg nu skulle videre til en anden fastholds-
skibsførers bedømmelse. 
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Efter at have stiftet bekendtskab med at sejle som styrmand om bord på en kombineret 
bil- og jernbanefærge skulle jeg nu videre til DSB´s eneste firsporede rene godsfærge 
nemlig Asa Thor. 

Udskiftning af bil. 
 
Vores bil den hvide Volvo 544 havde tjent os godt, men nu var den begyndt at skrante 
lidt og rusten trængte sig synligt frem på den hvide bil. Den var brugt, da vi købte den 
og lakeringen var ikke original. 
 

 
 
Billedet: Volvo P 544 fra 1965. 

 
Nu var den lange transport til Knudshoved blevet yderst vigtig, og vi besluttede at 
udskifte bilen til den samme model i en nyere udgave. Vi fandt en bil i Odense, som var 
næsten ny. Det var den sidste udgave fra 1965, som Volvo byggede af denne 
rundryggede bil. 
 
Bilen var kun et par år gammel, farven var koksgrå, som var modefarve, og så var det 
luksusudgaven med lidt flere hestekræfter og mere pynt. Den havde fire gear, hvor den 
gamle kun havde tre. Igen et tydeligt løft i forhold til den gamle bil, når man skulle køre 
så forholdsvis langt til sit arbejde. 
 
Indeni havde den de mest vidunderlige sæder, som nærmest kunne sammenlignes med 
den bedste lænestol, som man kunne købe. Betrækket på sæderne var i sort og meget 
rødt i en rigtig flot kombination. 
 
Med andre ord, så havde vi købt os en rigtig luksusbil. Aase og jeg har altid været enige 
om, at vi gerne ville have en god bil at køre i, selv om det selvfølgelig belastede 
familiens økonomi. 

Asa Thor. 
 
Primo juli 1967     Ultimo januar 1968. 
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Billedet: Asa Thor. 
 

Asa Thor var bygget som den første 4 sporede jernbanefærge til DSB på Nakskov 
Skibsværft i 1965 til indsættelse på Korsør – Nyborg overfarten som ren godsfærge. 
 
Færgen kunne på sine i alt 413 spormeter overføre ca. 50 godsvogne og 12 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 3.500 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 8.800 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 18 knob. Færgen var 132 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter. 
 
 

Færgens indretning. 

 
Det havde været helt generelt, at færgernes maskinbesætning havde haft deres aptering 
under hoveddækket tæt på deres arbejdsplads i maskinrummet. På tilsvarende måde var 
matrosbesætningens apteringen i alle tidligere færger indrettet under vogndækket. 
 
Det var der med denne færge ændret på, idet både hele maskinbesætningen og 
matroserne var flyttet op og havde deres aptering på bådedækket. 
 
Maskinofficererne havde deres kamre og deres kontor i styrbords siden agten for 
navigatørernes aptering. Matroserne og motormændene boede på samme dæk i bagbords 
side. 
 
Officersmessen for navigatører og maskinmestre lå forrest helt ud mod fronten af 
brohuset i styrbords siden, mens messe for motormænd og matroser lå tilsvarende i 
bagbords side. 
 
I officersmessen var der to borde det ene for dæksofficerer og det andet for maskin-
officerer.  
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Når der var kommet nye eller afløsende maskinofficerer om bord og de uforvarende var 
kommet til at sætte sig ved navigatørernes bord, så skulle skibsfører J.Em.Petersen, når 
han kom ned i messen, og så det, nok få fortalt vedkommende om fejltagelsen på en 
måde, der gjorde, at det prøvede han aldrig på mere. 
 

 
 
Billedet: 
 
Den forreste del af færgen med officersmessen forrest, navigatørernes aptering under brovingen og 
maskinmestrenes aptering fra masten og agterover. 
 

Imellem officersmessen og matrosmessen var der en mindre kabys som stort set aldrig 
blev brugt til andet end at lave en kande kaffe. 

Vogndækket. 

 
Den helt store forskel på denne og rederiets øvrige færger var, at den havde fire spor på 
vogndækket. 
 
    x 

 

 
   x 
Billedet:Den forreste del af vogndækket med de fire spor. Sporskiftet lodret under øverste kryds. Underste 
            kryds markerer afslutningen på trædækket. 
 

Den var heller ikke indrettet som passagerfærge som rederiets øvrige færger, men som 
ren godsfærge med plads til 12 passagerer, som generelt for stykgodsskibe i handels-
flåden. 
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Grunden til, at der på denne færge, som havde den samme standardbredde som alle 
andre af rederiets færger, kunne blive plads til fire spor, var, at der ikke skulle være 
plads til huse med brede trappeopgange og toiletter helt i borde, som de andre færger 
havde. Her kunne sporene føres helt ud til skibssiden i begge sider, og det gav plads til 
det ekstra spor. 
 
Da der som sædvanligt kun gik tre spor over broklappen ud til færgen, så havde det 
været nødvendigt at anbringe et sporskifte helt fremme inde på vogndækket. Denne del 
af vogndækket var beklædt med teaktræsplanker, som alle andre færger også havde. Det 
var rart at gå på, og det lavede ikke så meget larm, når man arbejdede med de 
sædvanlige skruer. 
 
Helt fremme på vogndækket, hvor de andre færger havde nogle manuelt betjente 
stoppebuffere, én i hver side, der skulle lægges ned ved afgang og igen rejses op ved 
ankomst, var blevet afløst af en meget kraftig stålbom, der kunne løftes og lægges ned 
ved et indbygget elektrisk spil. En lettelse for matroserne. 
 
Agten for trædækket var midt imellem sporene monteret en surringsskinne med huller 
for hver ca. 20 cm til at sætte surringsskruerne fast i. Det gjorde surringsarbejdet lettere 
på en måde, men på den anden side, så skulle både koblingerne mellem togvognene og 
færgens skruer løftes trædækkets tykkelse, måske små 10 cm, højere her end der, hvor 
der var trædæk. 

Krængningsviser. 

 
Som jeg havde kendt det fra Sprogø, så var der selvfælgelig også her om bord en 
mekanisk virkende krængningsviser ophængt på fronten af midterhuset på vogndækket. 
Den var udført af messing og altid blankpoleret. Om nogen havde tænkt over det, eller 
om det blot var tilfældigt, ved jeg ikke, men krængningsviseren havde nærmest her om 
bord på Asa Thor form som en Thors hammer ophængt ved skaftet og med en tydelig 
gradinddeling. 

Krængnings pumper. 

 
Med ydersporene placeret helt ude ved skibssiden var der behov for yderligere kapacitet 
på færgens krængningssystem. Tankene var blevet meget store og krængningspum-
pernes kapacitet var blevet væsentligt forøget i forhold til de ældre færger. Disse store 
kraftige pumper kunne betjenes fra et panel på begge sider af vogndækket helt forude i 
færgen. De blev selvfølgelig betjent af styrmanden under rangeringen. 
 
Det var en stor bekvemmelighed, at man kunne styre krængningspumperne fra 
vogndækket. Men var man ikke helt kendt med det, så kunne det ske, at styrmanden 
havde sat krængningspumpen i gang inden togstammen kom om bord for derefter at 
konstatere, at han var kommet til at så mellem togtrækket og betjeningspanelet og 
pumperne kunne kun betjenes igen fra det panel, som man havde sat det i gang fra. 
 



 

 

Nu var den ret lave færge Asa Thor ikke den vær
ikke en høj landgang at tage hensyn til, men det var meget ubehageligt, og det gik ikke 
upåtalt hen, når det skete.

Færgens manøvreudstyr. 

 
Færgen havde et meget anderledes manøvreudstyr, end jeg før havde set, idet b
store propeller agter var KaMeWa
Mekaniske Warksted i Sverige.
 
Det helt specielle ved disse skruer i forhold til de faste skruer, som de andre gamle 
færger havde, var, at disse
stigning henholdsvis for fuld kraft frem og fuld kraft bak.
 
Færgen havde samme moderne type maskintelegraf som Arveprins Knud havde haft, 
men den blev kun brugt til at slå klar og færdig til ma
 
Når vi før afgang slog klar på maskintelegrafen så startede maskinpersonalet færgens 
hovedmotorer op. Når motorerne kørte som de skulle, blev de koblet op til os på broen, 
hvor det specielle moderne bropanel med de to store regulerbare håndtag 
0 til 10 for henholdsvis frem og bak var placeret. Motorerne løb i modsætning til i de 
gamle færger altid den samme vej rundt og skulle altså ikke stoppes og startes mellem 
frem og bak. 
 

Billedet:  
Broen på Asa Thor med den store centralt
maskintelegraf. I 

 
Systemet fungerede utroligt hensigtsmæssigt og bevirkede, at man uden at skulle varsko 
maskinen kunne regulere færgens fart undervejs en
manøvrer for anden trafik eller blot for at tilpasse farten for at vente på ledigt leje.
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Nu var den ret lave færge Asa Thor ikke den værste færge at krænge med, og der var jo 
ikke en høj landgang at tage hensyn til, men det var meget ubehageligt, og det gik ikke 
upåtalt hen, når det skete. 

Færgen havde et meget anderledes manøvreudstyr, end jeg før havde set, idet b
store propeller agter var KaMeWa skruer, hvilket betød, at de var fabrikeret på Kalmar 
Mekaniske Warksted i Sverige. 

Det helt specielle ved disse skruer i forhold til de faste skruer, som de andre gamle 
færger havde, var, at disse skruer hydraulisk kunne indstilles fra nul stigning til fuld 
stigning henholdsvis for fuld kraft frem og fuld kraft bak. 

Færgen havde samme moderne type maskintelegraf som Arveprins Knud havde haft, 
men den blev kun brugt til at slå klar og færdig til maskinen på. 

Når vi før afgang slog klar på maskintelegrafen så startede maskinpersonalet færgens 
hovedmotorer op. Når motorerne kørte som de skulle, blev de koblet op til os på broen, 
hvor det specielle moderne bropanel med de to store regulerbare håndtag 
0 til 10 for henholdsvis frem og bak var placeret. Motorerne løb i modsætning til i de 
gamle færger altid den samme vej rundt og skulle altså ikke stoppes og startes mellem 

 

Broen på Asa Thor med den store centralt placerede manøvrepult. I bagbords side den moderne 
styrbords side lidt af den store Raytheon radar. 

Systemet fungerede utroligt hensigtsmæssigt og bevirkede, at man uden at skulle varsko 
maskinen kunne regulere færgens fart undervejs enten i forbindelse med undvige
manøvrer for anden trafik eller blot for at tilpasse farten for at vente på ledigt leje.

ste færge at krænge med, og der var jo 
ikke en høj landgang at tage hensyn til, men det var meget ubehageligt, og det gik ikke 

Færgen havde et meget anderledes manøvreudstyr, end jeg før havde set, idet begge dens 
skruer, hvilket betød, at de var fabrikeret på Kalmar 

Det helt specielle ved disse skruer i forhold til de faste skruer, som de andre gamle 
skruer hydraulisk kunne indstilles fra nul stigning til fuld 

Færgen havde samme moderne type maskintelegraf som Arveprins Knud havde haft, 

Når vi før afgang slog klar på maskintelegrafen så startede maskinpersonalet færgens 
hovedmotorer op. Når motorerne kørte som de skulle, blev de koblet op til os på broen, 
hvor det specielle moderne bropanel med de to store regulerbare håndtag med skalaer fra 
0 til 10 for henholdsvis frem og bak var placeret. Motorerne løb i modsætning til i de 
gamle færger altid den samme vej rundt og skulle altså ikke stoppes og startes mellem 

placerede manøvrepult. I bagbords side den moderne 

Systemet fungerede utroligt hensigtsmæssigt og bevirkede, at man uden at skulle varsko 
ten i forbindelse med undvige-

manøvrer for anden trafik eller blot for at tilpasse farten for at vente på ledigt leje. 
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Alle senere færger helt op til Tycho Brahe var forsynet med tilsvarende manøvreanlæg. 

Indkobling af manøvreanlæg. 

 
Ved skift fra forbro til agterbro eller omvendt skulle man påvirke en knap, som sad i 
panelet og lyste blåt, når panelet var indkoblet. 
 
Efter at færgen var vendt og ordren ”skift” lød fra agterbroen, skulle man påvirke 
knappen, og der skulle lægges kræfter i, for mit vedkommende skulle jeg trykke 
knappen ned ved brug af begge mine tommelfingre oven på hinanden. Der død et hvæs 
af trykluft, knappen lyste blåt og broen var koblet ind. 
 
Ved en bestemt tur over Storebæltfra Korsør mod Nyborg var proceduren gennemført 
som beskrevet, men da man nåede over til Slipshavn, hvor man rutinemæssigt 
reducerede farten for at undgå for meget ballade med de mennesker, der havde deres 
joller liggende på styrbords side af fjorden, så reducerede man til måske stilling tre frem 
på begge manøvrehåndtag uden at se efter, om skruestigningen ændrede sig. 
 
Først umiddelbart før anløb af færgelejet kunne man se, at farten var alt for høj. Man 
konstaterede, at manøvregrejet ikke var koblet ind. Det fik man gjort, og man fik fjernet 
de to metaldæksler over et håndtag, der øgede maskinens omdrejningstal til maksimum 
på op mod 200 omdr. pr. min. Stillede begge manøvrehåndtag på fuld kraft bak og endte 
med at komme ind i færgelejet uden at beskadige hverken færgen eller færgelejet. 
Værre gik det for en af de gamle færger, der lå i et leje ved siden af, den blev simpelthen 
revet fri af lejet forårsaget af Asa Thor´s voldsomme bakmanøvre. Heller ikke her skete 
der dog alvorlige skader. 
 
Det viste sig efterfølgende, at årsagen til miseren var, at man ved skift mellem 
agterbroen og forbroen efter svajet i Korsør ikke havde set efter, om manøvrepulten var 
koblet ind. Manglende kontrol af det blå lys. Man havde hørt suset fra trykluften og taget 
for givet, at manøvrepulten var koblet ind. Det var den ikke, og man havde således sejlet 
hele vejen over Storebælt uden at have kontakt til maskinen. 
 
Vores hold var ikke involveret, men vi blev naturligvis alle informeret om uheldet til 
skræk og advarsel. 

Besætning. 

Skibsføreren. 

 
Fastholdsskibsføreren på Asa Thor hed J. Em. Petersen (JEP). Han var en høj slank 
mand af den gamle skole, som man ikke som ung styrmand hyggesnakkede med. 
 
Færgen var på det nærmeste helt ny, og det var samme JEP, der havde bygget færgen, 
som man sagde. Betydningen af den vending betød, at han havde ført tilsyn med færgen 
under dens bygning i Nakskov. 
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På dagvagterne skete det ofte, at der ikke var gods nok til at laste færgen, når den skulle 
returnere til Korsør efter den første tur. Derfor blev vi liggende i Nyborg, indtil næste 
ordinære afgang nogle timer senere. Under dette ophold kørte JEP sig en tur op i byen på 
sin medbragte cykel. 
 
Færgen var stadig så ny, at alting endnu ikke var sorteret, ordnet og sat på plads. Der 
skulle udarbejdes fortegnelser over placering at ting i storesskabene. Den slags arbejde 
blev jeg sat til under overstyrmandens ledelse. Det var ikke altid lige spændende, så jeg 
tænkte på, hvordan det ville blive, når jeg skulle være skibsfører og kunne tillade mig at 
køre rundt på cykel oppe i byen under min vagt. 
 
Sådanne tider kom desværre aldrig igen, da færgefarten med tiden blev mere og mere 
intensiv. 
 
JEP havde som de fleste lidt ældre mænd nogle kraftige øjenbryn. Han fortalte, at en 
gang, da hans egen frisør holdt ferie, og han derfor måtte blive klippet et andet sted, så 
var den nye frisør begyndt at klippe i disse øjenbryn uden at spørge ham først. Det var 
tydeligt, at den frisør frekventerede han aldrig igen. 
 
I messen havde han underholdt med, at han generelt ikke værdsatte ordener med 
undtagelse af ordenen for ædle dåd. Ingen troede vel helt på ham, for det var dengang 
almindeligt, at disse erfarne fastholdsskibsførere blev tildelt et ridderkors, inden de gik 
af på pension. 
 
Da det blev hans tur til at modtage ridderordenen frasagde han sig æren, som han havde 
fortalt, at han ville, og den gik videre til en af hans jævnaldrende kollegaer. 
 
De mødte selvfølgelig hinanden i byen, og første gang efter tildelingen spurgte JEP ham, 
hvorledes man kunne gøre sig fortjent til sådan en ære. Svaret skulle have været: ”Der er 
visse ting, som man ikke må udtale sig om”. Kollegaen var tilsyneladende uvidende om, 
at JEM havde afslået at få ordenen, da den blev ledig. 
 
Det blev fortalt, at der fandtes et vist antal ridderordener til uddeling blandt skibsførerne 
og et antal til uddeling blandt skibsmaskincheferne. Når en af ordensindehaverne døde, 
så gik ordenen videre til den ældste, hvis han da accepterede modtagelsen. 

Bytning af vagt. 

 
Efter at have været på færgen en tid, så blev jeg spurgt af en kollega, om jeg ville bytte 
en nattevagt med ham. Det indvilligede jeg i under forudsætning af, at JEP gav sin 
tilladelse til bytningen. 
 
Det gjorde han, og alt var i den skønneste orden, indtil jeg mødte på vagt næste gang. 
Jeg var dårligt kommet ind i styrehuset, før JEP med sin lange rystende pegefinger holdt 
op for næsen af mig sagde: ”Det gør De aldrig mere, Det gør De aldrig mere”. 
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JEP var kommet ud på broen og havde konstateret, at styrmanden havde trukket 
skibsførerens stol over til radaren og ikke nok med det, han havde også lagt begge sine 
ben med store støvler op på overkanten af radaren. 
 
Det mente omhandlende styrmand imidlertid ikke at skibsføreren skulle blande sig i, når 
blot vagten blev passet, og det var styrmandens eget ansvar. Jo, de havde haft det rigtig 
hyggeligt på den vagt. 
 
På det tidspunkt var det nærmest en selvfølge, at vagthavende styrmand aldrig sad ned 
under vagten, men af hensyn til blinde vinkler i styrehuset altid bevægede sig fra den ene 
side af styrehuset til den anden. 

Maskinchefens bil. 

 
JEP havde købt sig en ny bil og solgt den gamle en Opel Olympia eller Rekord til 
skibsmaskinchefen. Bilen fremstod meget fin og velholdt, men nu var den ikke længere, 
helt ny, så det hændte, at der blev det ene og det andet i vejen med den. Hver gang, når 
det skete, så var det meget nødvendigt for skibsmaskinchefen at fortælle JEP og vi andre 
i messen om det i en nærmest bebrejdende tone, at nu var der altså også gået en pære i 
den venstre forlygte. 
 
Læren heraf blev for mig:” Sælg aldrig din gamle bil til familie, venner eller bekendte, 
det kommer der kun vrøvl og sur brok ud af”. 
 
 
 

Overstyrmanden. 

 
Overstyrmanden hed B. J. Jensen (BJJ) og var en lille meget dygtig og omhyggelig 
overstyrmand, som tydeligt markerede sig som min nærmeste overordnede. 
 
Som ovenfor fortalt, så var han i den grad en ordensmand, der sørgede for, at jeg under 
hans ledelse kom rigtig godt ind i fastholdsarbejdet på færgerne. 
 
Det var den første af de færger jeg havde været om bord på, der havde sit eget 
skibskontor liggende op ad overstyrmandens kammer, men adskilt fra dette.  
 
BJJ var af den type overstyrmænd, der gerne ville have det meste af færgens stores inden 
for rækkevidde, måske af frygt for, at det skulle blive stjålet. Der kunne opbevares 
mange små pensler og arbejdshandsker under overstyrmandens sofa. 
 
Vi havde ofte lange ophold i havn i dagtimerne, og i den tid sad han enten på kontoret 
eller også kunne man finde ham i sin gule kedeldragt i færd med at vaske eller spule dæk 
et eller andet sted. 
 
Som i de andre færger var det ham, der ledede færgens vedligehold i nært samarbejde 
med bådsmanden. Færgen var ret ny, og den lå tit en tur over i Nyborg om formiddagen, 
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hvor besætningen under bådsmandens kyndige ledelse sørgede for, at der absolut ingen 
steder om bord fandtes bare det mindste spor af rustdannelser. 

Undulater. 

 
Derhjemme havde han en voliere med undulater. Vi havde uden større succes for 
pigernes skyld ud over vores dejlige cockerspaniel hund og en kat forsøgt os lidt med 
fisk i et lille akvarium, men fiskene åd hinanden, eller de døde af anden årsag. 
 
BJJ ville gerne afsætte et par stykker af sin overskudsproduktion af undulatunger, og vi 
kørte ud til ham i hans hus i Halsskov. En grøn og en blå undulatunge blev omhyggeligt 
udvalgt af mine piger og taget med hjem. De fik deres plads i bryggerset oven på 
vaskemaskinen, hvor de knævrede på ægte undulatvis, indtil vaskemaskinen begyndte at 
centrifugere, så tav de mens de koncentrerede sig om at holde godt fast i deres siddepind 
så længe centrifugeringen varede. 

Matroser. 

 
Den menige del af besætningen var ikke så stor som om bord på de andre færger, fordi 
den ikke kunne overføre passagerer og fordi dens redningsudstyr var meget begrænset i 
forhold til de store passagerfærgers. 
 
Om bord var der således kun seks matroser og en bådsmand. Sidstnævnte gik kun 
dagvagter som i de andre færger. 
 

Motormænd. 

 
Mens jeg var på fastholdet var der i maskinbesætningen en af motormændene, der havde 
købt sig en helt ny engelsk cykel af mærket Hunter. Det samme mærke som den cykel, 
jeg fik af mine forældre i konfirmationsgave. 
 
Den var altid nypudset og stod der inde på vogndækket og strålede med sine forniklede 
fælge og sit blanke styr. Der kunne ikke været tale om at stille den i et af de cykelskure 
inde på land, som vi andre dødelige ellers måtte betjene os af. 
 
Han kunne jo ikke som skipperen køre sig en tur i byen under opholdet i Nyborg, men 
han vågede over den cykel som en mor over sit nyfødte barn og gud nåde og trøste den 
matros, der ikke fik cyklen kørt ind i et storesrum, når vogndækket skulle spules. Bare 
en enkelt dråbe saltvand ville afstedkomme en stor skideballe til den formastelige 
matros. 
 
Cyklen var ny i 1967, og jeg har i årene efter og vel indtil 2012 med mellemrum stadig 
kunnet se den og genkende den, når motormanden nu ofte gående ved siden af den 
luftede den på sine ture i Korsør. Det kunne ses, at cyklen ikke længere var helt ny og at 
lakken var lidt slidt efter den megen pudsning i årenes løb, men ren og fin det var den 
stadigvæk. 
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Både cyklen og den ejermand var i mellemtiden tydeligvis begge blevet gamle. 

Lastning og losning. 

 
Alle losse- og lasteprocedurer forløb helt som tidligere beskrevet om bord i Sprogø. Som 
det havde været tilfældet i færgen Sprogø,så var det rart, at man som rangerleder altid 
kunne gå i tørvejr inde på den forreste del af vogndækket. Dog var der den gene ved det, 
at færgens agterende var meget bred og helt åben for vejr og vind. Ikke mindst det sidste 
gjorde, at der næsten altid blæste en kraftig vind lige netop der, hvor man var nødt til at 
opholde sig under rangeringen. 
 
Det var mens jeg sejlede på denne færge, at jeg som det eneste tidspunkt i mit liv om 
vinteren gik ikke med rigtige lange underbukser, men dog med ¾ lange af slagsen for 
ikke helt at fryse ihjel. 

Farligt gods. 

 
Mens jeg gjorde tjeneste som styrmandsaspirant var der endnu ikke så stort fokus på 
transport af farligt gods, som der kom senere hen, og som jeg kom til at beskæftige mig 
overordentligt meget med, men herom senere. 
 
Vi overførte imidlertid ofte meget store tankvogne med gas. Vognene vejede typisk ca. 
80 tons og lugtede også tit af gas. Jeg tror ikke, at tankene var utætte, men der havde 
måske været lidt overløb under lastning af vognen, og det var nok resterne af det 
overløb, der lugtede. 
 
Jeg husker, at jeg konstaterede, at bufferne mellem vognene altid var belagt med et tykt 
lag smørefedt, vel for at der ikke skulle dannes gnister. Undertiden tænkte jeg på, hvad 
der mon ville ske, hvis en vogn eksploderede. 
 
Min konklusion blev, at jeg aldrig selv ville komme til at mærke til følgerne af en sådan 
eventuel eksplosion, for jeg ville momentant blive forvandlet til atomer. 

Tung last. 

 
Noget af det tungeste jeg har været med til at overføre med Asa Thor var, når den danske 
hær skulle afholde store øvelser i Jylland, og derfor skulle bruge deres store tanks af 
mærket Centurion under øvelserne. Den var kort, og den var tung, den vejede over 50 
tons. 
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Billedet: En Centurion tank. 

 
Tanksene var blevet læsset op på nogle specialbyggede korte jernbanevogne, der i alt 
sammen med tanken vejede ca. 65 tons stykket. Jeg husker ikke, hvor mange tanks det 
drejede sig om, men de fyldte begge vores midterspor. 
 
Asa Thor havde et meget smukt formet undervandsskrog med meget slanke linjer. I 
bunden lignede den nærmest et hurtigt sejlende krigsskib. Færgen var bygget før alle 
skibe skulle forsynes med en braktud af en bulbstævn. Den meget slanke og skarpe 
stævn indebar imidlertid, at bæreevnen i forenden af færgen ikke var så stor. 
 
Normalt havde Litzeren et særligt mærke på wirerne, der bar færgeklappen, for, hvor 
meget der skulle fires af på wiren. Mærket var synligt også for styrmanden under lasting 
og losning. En kontravægt sørgede for, at wiren altid var stram.Til dagligt gav det aldrig 
anledning til problemer med, om der var slæk nok på wiren. Disse wirer måtte aldrig 
bringes til at skulle bære vægten af vognene på broklappen. Hele vægten af klap og 
vogne skulle overføres til færgen  
 
Når der skulle rangeres med disse meget tunge tanks, så skulle det gå meget langsomt, 
og der skulle stå en Litzer ved spillet til færgeklappen under hele lastningen. Han skulle 
sørge for, at der hele tiden blev firet slæk ud på wiren under den første del af 
ombordrangeringen, hvor færgen på det nærmeste stillede sig på bunden af færgelejet 
med stævnen, mens de første vogne kørte om bord. 
 
Efterhånden som vognene kom længere ind om bord, tyngede de også på agterenden og 
dermed løftede stævnen sig igen. Så var det lige så vigtigt, at der blev hevet slæk hjem, 
så klapwiren ikke kom i uorden på sin spiltromle. 
 
Oven i disse udfordringer, så måtte vi hver gang tage en samtale med den ansvarlige 
officer om, at vi ikke kunne overføre besætningerne på de overførte tanks på grund af 
vores stærkt begrænsede passagertal på kun 12 passagerer. 
 
Han måtte af den grund sørge for, at der blev udpeget et passende antal soldater og 
højest 12 mand til at gå vagter på vogndækket under overfarten, mens resten af 
personellet måtte overføres med en af de andre færger. 
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Synkende lodsbåd i storm over Storebælt. 

 
Denne dramatiske overskrift stod at læse i Sjællands Tidende fra den 18. oktober 1967. 
 
Baggrunden for historien var, at vi en meget tidlig morgenstund ved fem tiden under 
afsejling fra Korsør på den sidste af nattevagtens ture,hvor jeg var med på agterbroen 
sammen med skibsføreren og rorgængeren, kom ud for en helt speciel hændelse. 
 
Vejret var sigtbart med en vind af stiv kuling og sø, der svarede dertil.Der var skum på 
bølgetoppene,og søerne var måske af et par meters høje. Alt fungerede som ren rutine, 
indtil der kom et opkald på radioen.  
 
Vi var vel lidt sløve og søvnige alle tre. Vi skruede op for lyden på radioen og hørte først 
ordentligt efter på meldingen, efter den var blevet gentaget et par gange. Vi så vantro på 
hinanden alle tre, men det var rigtigt, der blev kaldt: 
 
”Mayday, Mayday, Mayday” 
 
Det internationale nødsignal over radioen. Afsenderen var endnu mere utrolig, det 
drejede sig nemlig om lodsbåden fra Korsør. 
 
Vi besvarede opkaldet og talte med lodsen, der opfordrede os til at skynde os, fordi 
båden sank dybere og dybere.Vi stirrede ud i det gryende morgenlys og efter nogen tids 
søgen, fik vi øje på den lille mørkegrønne lodsbåd. 
 
Vi vidste godt alle tre fra omtale i pressen, at lodserne i Korsør for ganske nyligt havde 
fået en helt ny og synkefri lodsbåd, så det lød helt utroligt, at den nu lå og var ved at 
synke. 
 
Færgerne Prinsesse Benedikte og Arveprins Knud havde også hørt nødsignalet og var 
klar til at yde hjælp. Vi lå nærmest, og det blev besluttet, at det var os, der skulle gå til 
assistance. 
 
Hele besætningen blev purret ud. Mens vi sejlede nærmere til lodsbåden. Jo, det var 
skam rigtigt. Da de så, at vi kom nærmere, kom lodsen og hans bådfører til syne og 
vinkede ihærdigt til os. 
 
Den styrbords jolle blev gjort klar til affiring med to matroser og med mig som 
besætning. Der var ikke motor i jollen, så det var om at finde et par søfolk, der kunne ro. 
 
Vi kom på vandet og begyndte at ro over mod lodsbåden godt hjulpet af skibsfører JEP, 
der gjorde, hvad han kunne for at skabe smult vand for os i jollen. Efter nogen tid og 
hård kamp imod søerne og med masser af skumsprøjt ind over den lille jolle kom vi fint 
over til lodsbåden og lagde os på siden af ham. Nu var motoren i lodsbåden gået i stå og 
båden var holdt op med at tage vand ind, så lodsen havde ikke længere så travlt med at 
komme fra borde. 
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Vi i jollen lå meget ubekvemt der på siden af den meget større lodsbåd, som vi 
undertiden hamrede ret voldsomt ind imod. Efter nogen ventetid opfordrede jeg derfor 
på det kraftigstelodsen og hans bådfører til at skynde sig om bord på jollen. Skete det 
ikke temmelig hurtigt, så truede jeg lodsen med, at vi ville sejle tilbage til Asa Thor uden 
dem. 
 
Lodsen tog en rask beslutning, der gik ud på, at han selv skulle med tilbage for at få et 
sikkert dæk under fødderne om bord i Asa Thor, mens hans bådmand kunne blive om 
bord på den synkende lodsbåd, og sådan blev det.  
 
Vi fik en kasteline gjort fast i lodsbåden og begyndte vores tur tilbage til færgen. Vi 
roede så godt, vi kunne, men med lodsbåden på slæb, så blev det ikke til meget ud over 
at søerne slog ind over os i den lille jolle, så det var nok snarere Asa Thor, der kom over 
til os end det omvendte. 
 
Vi skulle nok tæt på Asa Thor, men vi skulle jo også passe på, at vi ikke kom for langt 
ind under færgens stærkt udfaldene stævn, hvor der var fare for, at vi med stor kraft fra 
en sø enten kunne blive smidt ind mod færgens stævn, eller blive løftet op under dens 
kraftige konsol for derved at ende med at blive slået til pindebrænde ved en kollision. 
 
Mens vi om bord i jollen således sloges med og imod elementerne,havde besætningen 
om bord på Asa Thor fået åbnet bovporten, og vi var kommet så meget nærmere 
hinanden, at det lykkedes os efter flere forgæves forsøg at få kastelinen smidt op på 
vogndækket, som tårnede sig højt over os, mens vi hoppede som en korkprop op og ned 
på søerne. 
 
Kastelinen blev gjort fast i den store stopbom på fordækket af Asa Thor, og vi i jollen 
kunne give os i lag med at ro tilbage til taljerne til jollen. 
 
Efter nogen tid, alt for lang tid, kom der igen folk på båddækket til at hjælpe os, og vi fik 
fanget blokkene til bådtaljerne,der susede rundt mellem ørerne på os. Når det så endeligt 
lykkedes at fange dem, var det med at passe godt på fingrene, så de ikke kom i klemme, 
når taljerne skulle sættes fast i deres øjer i jollen mens denne stadig bevægede sig 
voldsomt i de høje søer 
 
Det holdt hårdt, og det var noget af en befrielse, da vi efterhånden som luftmotoren oppe 
på båddækket løftede os opad kunne mærke, at søerne slap sit tag i jollen, og vi igen var 
på vej tilbage til båddækket på Asa Thor. 
 
Besætningen på Asa Thor var ikke så stor, som på de andre færger, så alle havde haft 
nok at gøre. Der var os tre i jollen, en mand til rors, et par mand på båddækket til at 
rigge jollen til og fire den af. De samme mænd skulle herfra ned til vogndækket og være 
klar til at fange kastelinen fra os i jollen, dernæst tilbage på båddækket for at hjælpe os 
om bord igen. 
 
Straks vi var kommet om bord, og havde fået jollen sat på plads og surret, gik lodsen og 
jeg til forbroen, fordi lodsen ønskede at hilse på sin redningsmand skibsfører JEP.  
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Skipperens bemærkning straks han så lodsen var:” De har vel ikke lige et par pakker 
cigaretter”. Han måtte ikke ryge for konen derhjemme, og han så nu sit snit til at få lidt 
cigaretter fra en mand, der efter hans meningsom en naturlig følge af sit erhverv, altid 
måtte gå rundt med lommerne fulde af udførselscigaretter. JEP fik den ene pakke 
cigaretter, som lodsen ellers havde taget hul på til eget brug. 
 
Vi bakkede ganske langsomt op i vind og sø med lodsbåden på slæb, men kunne ikke 
selv gå i havn med ham. Vi kaldte flådestationen og fik melding om, at man ville 
bemande en kutter, der kunne overtage bugseringen helt ind på flådestationen. 
 
Kutteren kom, men den må have været på længere varsel end en time, for vi syntes, at 
det varede en hel evighed, inden han kom ud til os og kunne overtage bugseringen. Til 
avisen havde flådestationen oplyst, at den kutter, som man havde sendt ud, måtte gå med 
stærkt reduceret fart på grund af det meget hårde vejr og den høje sø. 
 
Vi kom ikke hjem til sædvanlig afløsning den dag, men vi var trætte og følte, at vi havde 
løst en presserende opgave på en god måde. 
 
Det viste sig efterfølgende, at vandet var holdt op med at fylde lodsbåden, da motoren 
fik vand i indsugningen og stoppede. En kølevandsslange var faldet af, og det var vandet 
herfra, som i stedet for at blive pumpet ind i motoren og videre ud i Storebælt, blev 
pumpet direkte ud i båden og dermed begyndte at fylde den synkefrie lodsbåd op 
indefra. 

Anerkendelse for indsatsen. 

 
Den 1. december samme år blev der afholdt en ceremoni på flådestationen, hvor 
flådestationens chef og formanden for lodserne i Korsør udtrykte deres påskønnelse til 
kutterens besætning gennem udlevering af en gaslighter med inskription til hver af de 
fire besætningsmedlemmer som tak for deres redningsdåd. 
 
Det forlød, at vores søfartsafdeling i rederiet i Sølvgade havde afvist at deltage i 
ceremonien med besætningen fra Asa Thor. 

Kommunikation. 

 
Efterfølgende har jeg funderet over, hvordan vi egentlig kommunikerede med hinanden 
under hele forløbet. Det var længe før, vi havde nogen former for bærbare radioer eller 
telefoner som en del af vores daglige beklædning, så det foregik ved, at vi gestikulerede 
med arme og ben, mens vi råbte til hinanden af vores lungers fulde kraft for at overdøve 
larmen fra vind og sø. 

Oplægning. 

 
Der var ikke meget gods at overføre i løbet af weekenden, når virksomhederne i store 
træk holdt lukkede, derfor blev færgen oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov fra lørdag 
middag til mandag morgen. 
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Inden ankomsten i Halsskov havde vi adviseret bromændene, så de kunne være til stede 
ved den særlige oplæggermole. Den så ret skrøbelig ud. Funderingen var selvfølgelig i 
orden, det var egentlig kun de betonelementer, som var lagt imellem de tre meget 
kraftige duc´de Alper og som kun var beregnet til at færdes på, der så noget spinkle ud.  
 
Der kunne oplægges færger på begge sider af oplæggerpladsen. Vi lå altid og 
konsekvent på den vestlige side eller på ydersiden. 
 
Vores ankomst skulle passe ind imellem ankomst og afgang for bilfærgerne, som bro-
mændene også skulle passe som deres primære arbejdsopgave. 
 
Ved indsejlingen til oplæggermolen gjorde færgens bowthruster stor nytte, og den var 
nærmest en forudsætning for, at vi kunne dreje så kraftigt styrbord over lige efter 
passage af havnemolerne, som det var nødvendigt for at komme over til oplæggermolen. 
 

 
 
Billedet: Mange år senere, Kraka ved oplæggermolen i Halsskov 
 

Nu stod bromændene klar, som sædvanligt havde de brokket sig lidt, det var jo 
ekstraarbejde for dem. Når vi var kommet næsten på plads, kastede vi vores kasteliner 
ind til dem, og de bandt vores liner fast til wiereforfanget til et par meget kraftige 
ankerkæder, som sad fast i oplæggerbroens fundament. 
 
Vi hev kæderne ind om bord gennem et særligt konstrueret surringsapparat monteret i 
dækket lige inden for et klysset.(forstærket hul i skibssiden). På kæden var opmalet det 
sted på kæden, der skulle sidde lige midt i surringsapparatet. 
 
Når det var tilfældet blev kæberne i apparater klemt sammen med et håndbetjent 
skruegevind. En kraftig pind af stål, en terts, blev sat igennem et af kædens afmærkede 
øjer.Når vi derefter igen slækkede lidt af på wiren, så lå pinden an mod de lukkede 
kæber i surringsapparatet. 
 
Når vi havde gjort det både for og agter, så lå færgen præcist, hvor den skulle. Vi satte 
yderligere et par spring og en ekstra for- og agtertrosse. Endelig var det fyraften og 
weekend. 
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En strandet færge. 
 
En mandag morgen da vi mødte efter et par dage med stormvejr, kunne vi konstatere at 
færgen Nyborg, der havde ligget på indersiden af oplæggerpladsen havde revet sig løs og 
nu lå som en vingeskudt and strandet på det lave vand ved færgeleje tre. 
 
De involverede skibsførere satte sig ved bordet i vores fine messe lagde hovederne i 
blød, lavede planer og tegnede skitser for, hvorledes man kunne få Korsør fri af grunden 
igen. En sådan grundig planlægning tager tid og dertil også nedsvælgning af mange 
kopper kaffe samt en hel del cigaretter. 
 
Mens de to skibsførere således sad behageligt i vores messe og møjsommeligt lagde 
planer for bjærgningen af Korsør, havde overstyrmand BJJ sammen med de to færgers 
matrosbesætninger fået rigget wirer over til den forliste færge og ved brug af vores 
meget kraftige fortøjningsspil agter sammen med det mindre bidrag fra Korsør´s små 
fortøjningsspil, på forbavsende kort tid fået Korsør tilbage til sin plads ved 
oplæggermolen. 
 
Det var et flot stykke sømandsarbejde, som overstyrmand BJJ havde udtænkt, fået 
iværksat og udført i praksis, mens færgernes skibsførere endnu kun var nået til 
skitseplanlægningen. 

På Værft. 

 
Mens jeg var på færgen skulle også den en tur på værft i Nakskov. I modsætning til de 
andre færger, der for det meste kom på værft i vinterhalvåret, så skulle vi på værft under 
industriens ferieperiode, hvor tilgangen af gods var mindre. Færgen var så ny, at der ikke 
skulle laves ret meget på dækket. Arbejdet begrænsede sig stort set kun til en gang 
afrensning og opmaling af færgen under bunden. 
 
Som forberedelse til værftsopholdet havde JEP gennem Færgegården (restauratør 
Schwartzlose, hvis søn var gift med JEP´s datter) sørget for, at der blev lavet en meget 
stor grydefuld med skipperlabskovs til fælles fortæring på turen derned og under 
opholdet i Nakskov. 
 
Tanken om at sørge godt for besætningen var rigtig fin, men vi havde jo ikke nogen til at 
tage sig af opbevaring i køle- eller fryseskab, så efter at have spist af skipperlapskovsen i 
et par dage, så havde sommervarmen gjort sin indflydelse gældende, og skipperlaps-
kovsen var blevet sur. Dermed sluttede den fest, og vi spiste i værftets officersmesse for 
resten af opholdet. 

Generel indføring i DSB´s forhold. 
 
Umiddelbart før min fratræden fra Asa Thor skulle jeg på et grundlæggende kursus i 
generelle forhold i DSB. 
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På kursus var vi samlet mange andre nyligt ansatte styrmandsaspiranter fra overfarter 
fordelt over hele landet. Undervisningen foregik i selveste DSB´s højborg i Sølvgade 40 
i København. 
 
Detaljer husker jeg ikke nogen af, men i store træk handlede det om en udlevering og 
løselig gennemgang af DSB´s store værk om generelle tjenstlige forhold for etaten bedre 
kendt som Ordreserie A. 
 
I tillæg hertil blev vi gjort bekendte med, at der skam også fandtes en lignende ordreserie 
alene gældende for søfartspersonalet bedre kendt som Ordreserie N. 
 
Allerede der fandt jeg sammen med mange af de navigatører, der senere skulle vise sig 
at blive mine gode arbejdskollegaer gennem mange år og fordelt rundt om i landet på de 
fleste af DSB´s overfarter. 

Færgeskifte. 
 
Som led på vejen hen mod fastansættelse var tiden nu kommet til, at jeg, som reglerne 
var, skulle skifte til en anden af rederiets færger nemlig færgen Sjælland. 
 
Heller ikke ved afgang fra Asa Thor fik jeg nogen former for orientering om, hvilke 
oplysninger om min tjenestegøring, der var tilgået rederiet, men med besked om at sejle 
videre om bord på endnu en færge måtte jeg anse min tid om bord på Asa Thor som 
bestået. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjælland. 
Primo februar 1968     Primo juli 1968 
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Billedet: Sjælland. 

 
Sjælland var en noget ældre for ikke at sige en gammel færge, der blev bygget som tre 
sporet jernbanefærge ved Helsingør Jernskibs og Maskinbyggeri i 1933 til indsættelse på 
Korsør – Nyborg overfarten med en kapacitet på 248 spormeter med plads til ca. 30 
godsvogne eller 70 personbiler og 1.500 passagerer.Ombygget 1945 efter sabotage. 
 
Tonnagen var på ca. 2.600 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 4.450 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 15 knob. Færgen var 103 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter. 
 
Som det var tilfældet med alle DSB´s færger og skibe, så var også denne færge særdeles 
velholdt og havde i tidens løb fået foretaget ændringer, der bragte forholdene for 
passagererne helt op på nutidigt niveau. 

Besætning. 

Skibsføreren. 

 
Fastholdsskibsføreren på Sjælland hed Gregers Johansen (GJ). På overfarten hed han 
aldrig andet end Gregers, hvorfor jeg i lang tid egentlig havde troet, at det var hans 
efternavn, men sådan var det altså ikke. 
 
Han hørte til den generation af skibsførere, der stort set ikke havde sejlet som styrmænd 
ud over deres tid som styrmandsaspirant. Der havde været hurtigt avancement til en 
stilling som styrmand med bestillingstillæg (overstyrmand), hvor han det meste af tiden 
havde haft funktion som skibsfører. Endnu ikke udnævnt, men med samme beføjelser. 
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Siden han kom ind i rederiet, havde der været en rivende udvikling i rederiet. Man 
byggede den ene store færge efter den anden, og da de alle skulle bemandes med fire 
skibsførere hver, så var der rigtig gang i udnævnelserne. 
 
Han var allerede blevet udnævnt til skibsfører i en alder af 36 år, hvor vi andre måtte se 
frem til at skulle vente med en sådan udnævnelse, indtil jeg for mit eget vedkommende 
var fyldt 47 år, inden det skete. 
 
Vore ældre kollegaer sagde til os, da vi glade og lykkelige over i det hele taget at været 
kommet ind i rederiet mødte op til tjeneste om bord: ”Hvad vil du dog her, du kommer 
aldrig videre end til en styrmandsstilling”. Helt så galt gik det trods alt ikke. 
 
Gregers Johansen stammede fra en gammel sømandsfamilie med tilhørsforhold til 
Svendborg. 

Overstyranden. 

 
Holdets overstyrmand hed Fl. Holck. Han var en flink og rar mand at sejle sammen med, 
men egentlig husker jeg ikke så meget fra min tid om bord på Sjælland måske mest, 
fordi jeg allerede dengang hen over sommeren havde temmelig meget funktion som 
overstyrmand om bord i overfartens andre færger. 
 
En ting, som jeg imidlertid undrede mig meget over var, at skipperen forlangte, at når 
der blev rangeret med alle former for passagertog, så skulle overstyrmanden være på 
vogndækket som rangerleder. 

Færgens indretning. 

Brodækket. 

Forbroen. 

 
Forrest og et par trin hævet over bådedækket lå færgens ret store styrehus, som var 
blevet udvidet og opgraderet i forbindelse med ombygningen i 1945 efter sabotage. 
 
På dette dæk og lige agten for broen var også indrettet aptering for dæksofficerer. 
 
Da jeg blev ansat i rederiet havde vi i alle færgerne den samme type radar, som jeg 
kendte både fra navigationsskolen og fra Søværnet. Den var amerikansk, den var fysisk 
stor og den var af fabrikat Raytheon. 
 
Den kunne ikke udrette så meget andet end blot at vise et stort, tydeligt og relativt 
billede, som det krævede stor erfaring for at kunne tyde. De sande kompaskurser og de 
sande farter måtte man selv udregne for hvert af de objekter, der var på skærmen. 
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Billedet: Et kik ind i styrehuset med den store radar, lyskontroltavlen for blandt andet navigationslys, det 

polerede kompas og et glimt af et af rattene. Bag kompasset ses døren ind til radiostationen, som for 
en gangs skyld er lukket. Billedet kan godt stamme fra en af de andre gamle færger. 

Båddækket. 

Kongesalon. 

 
To trin nede og umiddelbart agten for styrehuset fandtes færgens ikke særligt store men 
flot udstyrede kongesalon med dybe lænestole og bordplader med indlagte motiver 
udført ved brug af træfinerer fra næsten helt sort over til næsten helt hvidt. 
 

 
 
Billedet: En kongesalon fra en ældre færge. 
 

Kongesaloner havde alle vore færger, og de blev større og større og flottere og flottere 
udstyrede efterhånden som tiden gik helt frem til kongesalonerne i de nyeste intercity 
færger, hvor alle møbler og finerer på skotterne var udført i palisandertræ. 
 
Nu om dage lød det måske også pænere at kalde disse flotte saloner for VIP saloner. 
(Very Importent Persons). Altså saloner, der kunne stilles til rådighed for meget 
betydningsfulde personer. 
 
I de seneste år så man ikke meget til kongefamilien og da slet ikke om bord på 
jernbanefærgerne. 
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Åben agterbro. 

 
Alle vore færger havde dengang en bro i hver ende af færgen benævnt henholdsvis 
forbroen og agterbroen. På de ældste af færgerne var agterbroen endnu ude i det fri med 
et par overdækkede kvadratmeter i brovingen i hver side, hvor navigatørerne kunne 
opholde sig i ly for vejret, mens rorgængeren måtte klare sig i fri luft. 
 

 
 
Billedet:Den åbne bro. Bemærk spritkompasset i det flotte nathus og de to ”rigtige”ror med knager. 

Umiddelbart bag rorgængeren ses en del af færgens redningsmidler nemlig flydemidler, hvor det var 
forudsætningen at passagererne lå i vandet og holdt sig flydende ved at gribe fat i de tynde reb af 
kastelinegods. 

Kabyssen. 

 
Midt inde på båddækket lå færgens kabys (køkken). Her regerede en stor del af døgnet 
hele to professionelle kokke. En ting der imponerede mig meget var, at der altid stod en 
meget stor gryde med vel mindst tyve liter fluidum med gode ben og masser af urter og 
simrede. Gryden udsendte en herlig aroma. Jeg tror at denne bouillon blev brugt til alle 
slags sovser. Under alle omstændigheder så smagte sovsen herfra altid virkelig af noget. 
 
Det var nærmest en del af jobbet som styrmand ved middagstid at gå hen i kabyssen og 
bomme (bede om uden at betale) et par portioner varm mad til navigatørerne. Det blæste 
altid på båddækket om ikke af anden årsag, så sørgede fartvinden altid for et vist sus.  
 
Færgen havde ingen messe, så maden blev som regel indtaget på et af kamrene. Når man 
nåede hen på kammeret med maden, havde man ofte sovs på den hvide skjorte og tit 
havde slipset også været en tur på besøg i sovsen. 
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Generelt var det sådan, at færgens agterste styrehus var placeret som det agterste på 
båddækket. Det skete ofte, at bropersonalet på vej derhen eller på vejen tilbage derfra 
kiggede inden for i kabyssen og fik tiltusket sig en dejlig friskstegt håndholdt frikadelle. 

Redningsbåde. 

 
 
Billedet:Bådedækket med de mange redningsbåde og de gammeldags davidder med deres store taljer. Under 
 den forreste skorsten ses kongesalonen. Under den agterste skorsten ses kabyssen. 

 
Som navnet på dækket indikerer var færgens 12 roredningsbåde anbragt her. Hver af de i 
alt 24 båddavider skulle via en lang spindel med håndkraft skrues ud for at kunne fire 
redningsbådene af.  
 
På hver david var monteret en treskåret talje med en stor kurv ved siden af til at rumme 
alt det tovværk, der skulle til, når bådene skulle fires helt ned på havoverfladen. 
 
Systemet med de tolv redningsbåde var meget arbejdskrævende og tidsforbrugende. På 
båddækket agter stod et antal flydemidler som beskrevet under billedet på side 82. 

Flydemidler. 

 
Flydemidlet bestod egentligt kun af ca.20 cm høje kasser på et par kvadratmeter lavet i 
letmetal. På kasserne var anbragt reb, som det var forudsætningen, at passagererne 
kunne holde sig fast i, mens de selv blev liggende i vandet. 
 
Kasserne var anbragt så de uden assistance fra personalet selv ville flyde til overfladen, 
hvis færgen sank på dybt vand. I Storebælt var der huller med op mod 70 meters dybde, 
så en færge ville kunne synke, så ingenting ragede op over vandet. 

Promenadedækket. 

 
Når man via den høje landgang kom om bord på færgen, så var man på færgens 
promenadedæk. I hele promenadedækkets længde var et bredt dæk belagt med 
teaktræsplanker, som vi gjorde os stor umage med altid at holde hvidskurede. På dækket 
stod der helt ude ved skibssiden en række teaktræs borde og bænke. 
 
I skibssiden var der store oplukkelige vinduer i teaktræsrammer. På den måde kunne 
sidedækkene åbnes og lukkes som vejrforholdene nu indbød til det. 
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Ophold på dette dæk om vinteren kunne være ret koldt, derfor blev der de seneste år 
opsat elvarmere også i daglig tale kaldt for ”grisevarmere” over borde og bænke på dette 
dæk. Det hjalp dog noget. 
 
Helt ude agter på den ikke overdækkede del af promenadedækket lå færgens lille kiosk 
med det sædvanlige udbud af is, slik, aviser og blade. 
 
Helt forude og med vinduer hele vejen rundt på fronten lå den store 1.klasses spisesalon, 
agten for denne salon lå en ret stor 2. klasses spisesalon og helt agterude lå en mindre 
salon, hvor passagerer, der ikke skulle betjenes, kunne sidde.  
 
I begge ovennævnte spisesaloner var der tjenerservering ved alle borde. Alle tjenere var 
klædt i sort og hvidt samt butterfly eller slips. 
 
Restaurationspersonalet blev ledet af en inspektør i sort og gråstribede benklæder, 
hvorover han bar en kjolelignende jakke/frakke med lange skøder bagpå. 

Gule ærter. 

 
Når direktøren for vinduesfabrikken Velux´s afdeling i Gelsted skulle over til møde på 
hovedkontoret i København og opdagede, at der var gule ærter på menuen en ret, som 
han elskede, men ikke kunne få sin kone til at lave derhjemme, så bestilte han først en 
portion i 1. klasses spisesalon, og når han havde spist den, så gik han ind i 2. klasses 
spisesalon og bestilte en portion mere. Han ville ikke være bekendt at bede om to 
portioner hos den samme tjener. 
 
Han mente, at 2.dags ærter var de bedste. Om det var fordi, de havde stået udenfor om 
natten oppe på bådedækket, hvor mågerne fløj forbi og måske bidrog til smagen med en 
lille klat, kunne man jo aldrig vide. 
 
Direktøren var min kone Aases chef og en af min svigerfars største kunder, derfor 
kender jeg historien. 

Vogndækket. 

 
Så snart havnemanøvrerne var afsluttet i forbindelse med ankomst i havn, og der var 
blevet slået færdig på maskintelegrafen, så skulle maskinpersonalet om bord på en 
gammel færge som Sjælland gøre klar til at indlede rangerarbejdet. 
 
Det betød, at de ved flytning af vand i krængningstankene skulle give færgen en slagside 
til bagbord på 1½ til 2 grader. Først, når slagsiden var etableret, kunne der af styrmanden 
på vogndækket gives rangermaskinen tilladelse til ilandkørsel. 
 
Dette var vigtigt af hensyn til den høje landgang, der jo skulle følge færgens bevægelser 
og ikke tålte for stor slagside.  
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Under rangering om bord i de gamle færger med stærkt krummede spor skulle 
styrmanden være opmærksom på, at vognenes puffere ikke eksede, dvs. passerede helt 
forbi hinanden. Man vidste, hvornår man skulle passe særligt på dette problem. 
 
For vogne, der havde hjulene tæt på vognenderne, var der ingen problemer, men når der 
kom vogne, hvor hjulene var fastgjort langt fra vognenden, og måske var der endda to 
vogne af den slags op mod hinanden, så kunne det være aktuelt at lægge planker mellem 
vognene. 
 
Dette var meget lidt populært blandt matroserne. Det involverede to mand. Først skulle 
koblingen mellem de to vogne slækkes helt ud, så skulle man have fart i en meget tyk, 
og meget tung træplanke, der lå på hylder anbragt på skibssiden helt i borde. 
 

 
 
Billedet:Så voldsomt stort virkede det, når de flotte MZlokomotiver kørte om bord på en færge. 

 
På denne tunge og noget uhåndterlige planke var der ofte rester af det fedt, som alle 
puffere var smurt med for at de kunne glide mod hinanden uden for stor modstand. 
Plankerne skulle nu anbringes med sine kraftige stålbøjler lagt over den ene vogns 
buffere. 
 
Plankerne havde en længde, der gjorde, at bufferne nu ikke kunne passere forbi hinanden 
under ombordkørsel og heller ikke senere under ilandkørsel på den anden side af 
Storebælt. 

Lukning af ”bovport”. 

 
Når færgen havde forladt færgelejet skulle ”bovporten” lukkes. I Stedet for en rigtig 
bovport af stål så var denne gamle men genopbyggede færge ikke født med en rigtig 
bovport, og måtte nøjes med en bovport bestående af en stålstang, der var fællet ned i 
dækket, når færgen lå i lejet. 
 



 

 

Når bovporten skulle lukkes blev denne jernstang på en meters længde rejst op og 
fastholdt i lodret stilling. Jernstangen havde to spor vendende ud mod skibssiderne, hvor 
der ligeledes var lavet spor. I sporene skulle der isæt
stk. i hver side. 
 
Disse planker fandtes i to varianter nemlig sommerplanker, der vel var en tomme tykke 
planker af træ og vinterplanker, som også var lavet af træ og mindst dobbelt så tykke og 
mindst dobbelt så tunge, fordi de jo hele tiden blev gennemvædet af sprøjt fra søen. 
Begge typer planker havde beskyttende metal i enderne.
 
Det var ikke populært blandt matroserne, når den sejlende skibsfører forlangte at 
sommerplankerne skulle skiftes ud med de meget tungere
 

 
Billedet: Den beskrevne bovport af stablede planker.

 
Efter afgang, og inden færgen var vendt og begyndte at sejle fremad, så skulle plankerne 
sættes på plads i deres spor.
 
Plankerne, der havde ligget på deres hylde i styrbords side, skulle sættes ind i bovporten 
på bagbords side og omvendt. 
 
Arbejdet blev udført af fire matroser, som arbejdede sammen i et sindrigt indarbejdet 
mønster, som bevirkede, at de ikke stødte sammen
plads. Det ene par matroser tog plankerne fra hylden i bagbords side og lagde dem på 
plads i styrbords side, og det andet par i bagbords side. Det krævede virkeligt 
samarbejde, hvis sammenstød skulle undgås.
 
Arbejdet foregik altid i et forholdsvist højt tempo, og det var interessant at se, hvorledes 
matroserne krydsede hinanden bærende på plankerne uden at komme i karambolage med 
hinanden. I løbet af nul komma niks, så var bovporten lukket.Ved ankomsten en god 
times tid senere skulle hele processen gentages nu blot i modsat rækkefølge.
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Når bovporten skulle lukkes blev denne jernstang på en meters længde rejst op og 
fastholdt i lodret stilling. Jernstangen havde to spor vendende ud mod skibssiderne, hvor 
der ligeledes var lavet spor. I sporene skulle der isættes et antal planker, jeg tror 5 eller 6 

Disse planker fandtes i to varianter nemlig sommerplanker, der vel var en tomme tykke 
planker af træ og vinterplanker, som også var lavet af træ og mindst dobbelt så tykke og 

ge, fordi de jo hele tiden blev gennemvædet af sprøjt fra søen. 
Begge typer planker havde beskyttende metal i enderne. 

Det var ikke populært blandt matroserne, når den sejlende skibsfører forlangte at 
sommerplankerne skulle skiftes ud med de meget tungere vinterplanker.

 

Billedet: Den beskrevne bovport af stablede planker. Billedet er ikke fra Sjælland.

Efter afgang, og inden færgen var vendt og begyndte at sejle fremad, så skulle plankerne 
sættes på plads i deres spor. 

Plankerne, der havde ligget på deres hylde i styrbords side, skulle sættes ind i bovporten 
på bagbords side og omvendt.  

Arbejdet blev udført af fire matroser, som arbejdede sammen i et sindrigt indarbejdet 
mønster, som bevirkede, at de ikke stødte sammen, når de på skift lagde plankerne på 
plads. Det ene par matroser tog plankerne fra hylden i bagbords side og lagde dem på 
plads i styrbords side, og det andet par i bagbords side. Det krævede virkeligt 
samarbejde, hvis sammenstød skulle undgås. 

oregik altid i et forholdsvist højt tempo, og det var interessant at se, hvorledes 
matroserne krydsede hinanden bærende på plankerne uden at komme i karambolage med 
hinanden. I løbet af nul komma niks, så var bovporten lukket.Ved ankomsten en god 

senere skulle hele processen gentages nu blot i modsat rækkefølge.

Når bovporten skulle lukkes blev denne jernstang på en meters længde rejst op og 
fastholdt i lodret stilling. Jernstangen havde to spor vendende ud mod skibssiderne, hvor 

tes et antal planker, jeg tror 5 eller 6 

Disse planker fandtes i to varianter nemlig sommerplanker, der vel var en tomme tykke 
planker af træ og vinterplanker, som også var lavet af træ og mindst dobbelt så tykke og 

ge, fordi de jo hele tiden blev gennemvædet af sprøjt fra søen. 

Det var ikke populært blandt matroserne, når den sejlende skibsfører forlangte at 
vinterplanker. 

Efter afgang, og inden færgen var vendt og begyndte at sejle fremad, så skulle plankerne 

Plankerne, der havde ligget på deres hylde i styrbords side, skulle sættes ind i bovporten 

Arbejdet blev udført af fire matroser, som arbejdede sammen i et sindrigt indarbejdet 
, når de på skift lagde plankerne på 

plads. Det ene par matroser tog plankerne fra hylden i bagbords side og lagde dem på 
plads i styrbords side, og det andet par i bagbords side. Det krævede virkeligt 

oregik altid i et forholdsvist højt tempo, og det var interessant at se, hvorledes 
matroserne krydsede hinanden bærende på plankerne uden at komme i karambolage med 
hinanden. I løbet af nul komma niks, så var bovporten lukket.Ved ankomsten en god 

senere skulle hele processen gentages nu blot i modsat rækkefølge. 
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Tog 20. 

 
På en tolv timers vagt sejlede vi tre dobbeltture både på dagvagter og på nattevagter. Det 
skete ofte, at vi blev meget forsinkede på vores første tur om aftenen, når vi lige var 
mødt. 
 
Turen overførte tre træk gods men ingen passagerer. Afviklingen af persontog med de 
andre færger var højere prioriteret, så vi måtte bare vente. Det passede os i det store og 
hele ret godt, for hvis bare forsinkelsen blev tilstrækkelig stor, så kunne vi ikke nå at 
afvikle vores midterste godstur, som så blev aflyst, fordi vi på den sidste tur hjem fra 
Nyborg om morgenen skulle overføre et tidligt morgentog også kaldet for tog 20. 
 
Toget havde sit udgangspunkt fra Fredericia, og var det første tidlige morgentog til 
København med afgang fra Nyborg mellem klokken fire og klokken halv fem. Toget 
blev i stor udstrækning brugt af forretningsfolk og af folketingsmedlemmer fra 
Østjylland og Fyn. Der var derfor stor fokus på, at det for alt i verden kom rettidigt 
afsted. 
 
Når midterturen på nattevagten af hensyn til tog 20`s rettidige afgang blev aflyst, så 
kunne vi få det meste af vores nattesøvn, og det satte vi naturligvis stor pris på. Efter-
hånden betragtede vi det næsten som vores ret at springe midterturen over. 
 
Det skete selvfølgelig, at turen ikke blev aflyst, og vi måtte sejle vores godstur som 
forudsat i vores sejlplan. Jeg husker en fungerende skibsfører, der, fordi turen ikke var 
blevet aflyst, pålagde os vagthavende styrmænd at se efter på de andre færger, om de var 
fuldt lastede, når vi passerede dem, for hvis ikke de var det, så skulle han personligt nok 
sørge for, at stationen blev indberettet, når vi af den grund forsinkede tog 20. 
 
Så vidt jeg ved skete det aldrig, men det viser blot, hvordan det kunne blive en selvfølge 
og nærmest en rettighed, at vi skulle have vores nattesøvn midt på vagten. 

Spisesalon under vogndækket 

 
Færgen var af den gammeldags type, der havde store saloner under vogndækket, 
herunder en ret stor fællesklasses spisesalon. 
 
Til inventaret i spisesalonen hørte stole med rederiets flotte logo med vingehjulet og de 
korslagte ankre omhyggeligt indlagt i ryggen. Arbejdet var lavet i flere farver træfiner, 
som jeg tidligere har beskrevet for mit lille skrin til min mor lavet på husflidsskolen i 
Gelsted. 
 
Der var også hvilesaloner eller strikkestuer med masser af god varme og de dejlige 
sofaer, som jeg og mange andre med mig i den grad havde elsket, da jeg benyttede dem 
om nætterne på vej tilbage til mine tjenestesteder under min soldatertid. 
 
Efter det sædvanlige halve år skulle jeg som det sidste tjenestested i min tid som 
styrmandsaspirant flyttes over om bord på Arveprins Knud. 
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Bedømmelse efter Sjælland. 

 
Der var heller ikke denne gang tilgået mig nogen form for oplysninger om, hvorledes 
skibsfører Gregers Johansen havde bedømt mig som vordende tjenestemandsansat 
styrmand, men igen tog jeg dog som en positiv tilkende, at jeg skulle videre til en anden 
fastholdsskibsførers bedømmelse. 
 
Efter at have stiftet bekendtskab med at sejle som styrmand om bord på en gammeldags 
jernbanefærge skulle jeg nu lære at sejle med en ren bilfærge af nyere dato. Det blev 
tredækkerfærgen Arveprins Knud, som på daværende tidspunkt var verdens største 
bilfærge. 

Salg af vores lille hus i Gelsted. 
 
Som tidligere omtalt, så var der store ulemper ved at bo i Gelsted på Vestfyn, når alle 
afløsninger i færgerne foregik i Korsør. 
 
Derfor kontaktede vi meget hurtigt en lokal ejendomsmægler til at sælge vores hus. Der 
var imidlertid ikke mange arbejdspladser i Gelsted, og der var heller ikke udsigt til, at 
forholdene på det lokale arbejdsmarked skulle blive meget bedre, så der var ikke rift om 
at købe vores næsten nye og meget dejlige lille hus på Møllevej. 
 
Ikke desto mindre brugte jeg ofte meget tid på at prøve på at finde et hus til vores lille 
familie i Korsør. Der var godt gang i byggeaktiviteterne i byen, og det blev mit indtryk, 
at husene i den sydlige ende af byen var meget dyre.  
 
Derfor koncentrerede jeg mig hurtigt om området i Svendstrup, hvor grundene var noget 
billigere, og der var hele tiden dengang i 1967 og 1968 måske mere end 10 huse under 
bygning med salg for øje og i meget forskellige kvaliteter og størrelser, 
 
Vi undersøgte også markedet omkring Nyborg, hvor husene ikke var helt så dyre som i 
Korsør. I Ullerslev lige uden for Nyborg by fandt jeg endda en entreprenør, der byggede 
nogle meget dejlige huse, som vi så nogle stykker af. Aase var dog af den helt klare 
opfattelse, at skulle vi flytte, så skulle det være helt over til Korsør. Det var bare så 
indlysende rigtigt set, at selv jeg kunne indse det. 
 
I lange perioder gik jeg ofte efter en nattevagt den lange vej ud til Svendstrup for at 
følge med i de igangværende byggearbejder. 
 
Vores ejendomsmægler i Gelsted besøgte os jævnligt. Det var en ældre mand, der 
tilsyneladende altid havde god tid. Han satte sig roligt ned og talte trøstende med os, 
men at sælge huset var der ikke store udsigter til. 
 
Da der var gået over et år på den måde, så skete der alligevel noget. Ejendomsmægleren 
havde fundet en køber, der ville overtage huset til en pris af 80.000 - kr. Glade var vi, og 
vores aktiviteter med at finde et hus i Korsør blev speedet noget op. 
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Nyt hus i Svendstrup. 
 
Efter en tur rundt med bil til Svendstrup og nærmeste omegn sammen med Aase og min 
svigerfar Viggo Madsen så vi et dejligt hus på Drosselvej 1 i Svendstrup. Det var noget 
større end vores hus i Gelsted nemlig på 115 kvadratmeter. Det præsenterede sig flot i 
røde sten, med tilbygget carport og en dejlig muret terrasse. 
 
Jeg havde selvfølgelig set huset flere gange, men jeg syntes, at det var for flot og for dyrt 
til vores pengepung. Sælgerens far tømrermester Anton Nielsen, som havde bygget 
huset, var død, og for at realisere familiens værdier, så skulle huset sælges hurtigst 
muligt. 
 
Min svigerfar, som var en dreven handelsmand, der ofte købte og solgte lastbiler til sin 
vognmandsforretning, gik i forhandling på vores vegne. Han og sælgeren snakkede i 
timevis, inden han gav sit sidste bud, som lød på at købesummen var blevet handlet ned 
fra 135.000. - kr. til 128.000. kr. med en udbetaling på 30.000. - kr.  
 
Det holdt hårdt, men pludselig harkede Anton Nielsens søn Cart Aage Nielsen en stor 
klat ned i sin højre hånd, rakte den frem mod min svigerfar, der slog sin højre hånd ned i 
hans, og dermed var den handel afsluttet. 
 

 
 
Billedet: Vores nye hus i Svendstrup efter, at haven var anlagt. Fars fine fliser ses tydeligt. 

 
Vi overtog huset til indflytning den 1. juni 1968, og efter optagelse af de nødvendige 
faste lån med deraf følgende kurstab, blev den samlede købssum på 142.000. –kr. 
 
Vi havde under vores ture rundt i Korsør set huset flere gange men var enige om, at det 
var for flot og for dyrt til vores pengepung, da vi havde valgt at Aase skulle være 
hjemmegående husmor for at tage sig godt af vores to piger. Men nu var ønskedrømmen 
altså gået i opfyldelse, og det flotte hus var vores. 
 
Byggegrunden rundt om huset lignede et månelandskab, så der forestod et stort arbejde 
for mig med at jævne og planere, så der kunne sås græs og beplantes. 
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Min far stod derhjemme i sin have om aftenen, når han var kommet hjem fra arbejde og 
støbte fliser til mig i sine hjemmelavede trækasser, som jo gav sig lidt, så ikke alle 
fliserne var akkurat lige store, men hvor var vi glade, når Aases far Viggo meddelte, at 
på en bestemt ugedag, så kom han over med et læs nye fliser til os. 
 
Han havde dengang et par specialbyggede lastbiler, der næsten dagligt kørte færdig-
fabrikerede Velux facadeelementer fra deres fabrik i Gelsted ind til Københavns-
områdets store nybyggerier.På færgerne kendte vi godt bilerne, fordi de var så høje, at de 
altid skulle overføres med en af jernbanefærgerne. 
 
Derfor var det en smal sag for min svigerfar at levere min fars fine fliser på vejen hjem 
efter at have læsset af i hovedstadsområdet. 

Min hyre. 

 
Hyremæssigt var jeg som tidligere omtalt indplaceret i statens lønningsklasse 15. Det var 
en ganske god, men ikke overvældende hyre, som lignede den grundløn, som jeg havde 
fået både i Søværnet og hos DFDS. 
 
Den store forskel lå deri, at her var der ikke ud over betaling for natarbejde, weekend 
betaling og sejlpenge yderligere penge at tjene. 
 
Dog kunne det komme på tale at sejle mere end de vagter, som man var sat ud til i 
månedens løb, og hvor der var taget højde for, at den ikke måtte indebære overtid. 
 
Det skete imidlertid en gang imellem, at en styrmand ikke mødte op til tjeneste af 
forskellige årsager. Færgerne ville som regel godt sejle, selv om der manglede en 
matros, det var alene skibsførerens afgørelse. Men at sejle med en styrmand for lidt kom 
aldrig på tale. 
 
Jeg fik tidligt en aftale med overfartslederens kontor om, at man gerne måtte ringe til 
mig, når man stod og manglede en styrmand. Så udbetaltes der penge for det, man kaldte 
for en mistet fridag, og det indebar automatisk en god overtidsbetaling, som altid faldt på 
et tørt sted hos os i Svendstrup. 

Dyrtidsportioner 

 
Vi havde sat os dyrt i vores nye hus og med kun én indtægt, så måtte vi, som så mange 
andre unge mennesker på den tid, ”spise grød i et par år ” som man kaldte det, når man 
var nødt til at spare i hverdagen. 
 
Vi havde det økonomisk godt alligevel, fordi skattereglerne var sådan, at når man kun 
havde én indtægt, så blev Aases skattefrie personfradrag automatisk overført til mig. 
 
På den tid var der også et begreb, der hed udbetaling af dyrtidstillæg, som blev udløst 
ved en stigning i forbrugerpriserne på 3 procent. I visse perioder kom der flere gange i 
løbet af året udbetaling af en eller flere dyrtidsportioner. Det hjalp os virkeligt meget, 
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fordi lønnen altså steg, mens vores husleje forblev uændret, når de faste lån var taget 
hjem. 

Færgeskifte. 
 
For sidste gang inden udløbet af min aspiranttid skulle jeg igen skifte færge. Denne gang 
skulle jeg have fast tilknytning til var verdens på daværende tidspunkt største bilfærge 
nemlig Arveprins Knud. 

Arveprins Knud. 
Primo januar 1968     Primo januar 1968 

 

 
 
Billedet: Arveprins Knud. 

 
Arveprins Knudblev bygget som bilfærge ved Helsingør Skibsværft i 1963 i til 
indsættelse på Halsskov – Knudshoved overfarten med en kapacitet på 375 personbiler 
og 1.500 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 5.000 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 11.200 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 17 knob. Færgen var 130 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter  
 
Hidtil havde færgerne på Halsskov – Knudshovedoverfarten haft to bildæk med en 
samlet kapacitet på godt 200 personbiler. Nu kom Arveprins Knud som verdens på 
daværende tidspunkt største bilfærge til med sine tre dæk og en samlet kapacitet på 375 
personbiler. 

Skibsføreren. 

 
Fastholdsskibsføreren på Arveprins Knud hed Rudolf Krüger Olsen (RKO), og det var 
ham, der havde bygget færgen. Sådan sagde man om den skibsfører, der haft tilsyn med 
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færgen under dens bygning på værftet. Han var ud af gammel sømandsfamilie, og hans 
egen far havde været ejer og fører af et mindre sejlskib hjemmehørende i Svendborg. 
 
RKO var en kraftigt bygget mand, der virkede lidt brysk og barsk på mig. Han gav 
entydigt indtrykket af, at han var en mand, der var vandt til at bestemme, og at han var 
vandt til, at folk rettede ind. 
 
På mig virkede han ikke umiddelbart venlig og imødekommende over for en ny 
styrmand. At han var en overordentlig dygtig sømand og skibsfører herskede der aldrig 
tvivl om, og vi unge styrmænd på overfarten betragtede ham nok nærmest som rederiets 
flagskipper. 
 
Det var en ikke eksisterende titel, men betød vel nærmest i, at vi så op til ham som den 
højest rangerende af skibsførerne. 
 
Stillingen som fastholdsskibsfører var både lokalt, men også på overordnet plan en 
stilling med stor perstige, og det var almindligt, at de ved afslutningen af deres karriere 
blev udnævnt til Riddere af Dannebrog, således også for Rudolf Krüger Olsen. 

Overstyrmanden. 

 
Overstyrmanden hed B.B Nielsen, og han var en lang renglet styrmand, der røg mange 
cigaretter. Han var en rar og meget venlig mand, og han havde let til en sjov gækkende 
latter. 
 
Privat var han sejlsportsmand, og så havde han en Ford Anglia personbil, som jeg selv 
havde haft, men denne her var den model, som folk altid troede, at min var, når jeg 
fortalte om, nemlig den med den sjove skrå bagrude. 
 

 
 
Billedet: Ford Anglia med den berømte skrå bagrude. Endnu med alle fire hjul i behold. 

 
En morgen, hvor han gik i land fra en nattevagt, kunne han se, at bilen stod, hvor han 
havde stillet den på parkeringspladsen aftenen før, men da han kom tæt på bilen kunne 
han konstatere, at den i løbet af natten var blevet klodset op, og at alle fire hjul var blevet 
fjernet. 
 
Tænk i dag hvor mange bilejere har otte hjul til deres biler. Dengang kunne Bent ikke 
engang få lov til at beholde sine fire. 
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Overstyrmandens arbejde på vagten. 

 
Det første overstyrmanden foretog sig på sin vagt var at undersøge, om dæks-
besætningen var mødt fuldtalligt til tjeneste. Når det en sjælden gang ikke var tilfældet, 
så måtte overfartslederens kontor kontaktes for at fremskaffe en anden mand til den 
ledige plads. Han ville så for det meste kunne være klar til næste gang, når færgen kom 
til Halsskov. 
 
Der skulle noteres tjenestetid og sejl- og natpenge i hver enkelt af besætningsmed-
lemmernes tjenestetidsbøger. Vi fik sejlpenge, to slags natpenge og weekendbetaling, 
når det var aktuelt. Disse regnskaber blev ført og talt sammen måned for måned og sendt 
til videre behandling på overfartslederens kontor. 
 
Tjenestetidsregnskabet var meget vigtigt, for det dannede grundlaget for næste måneds 
udbetaling af hyre. 
 
For hver vagt blev der indrapporteret til overfartslederens kontor, hvor mange 
dobbeltture, man havde udført. Hvor mange biler af alle kategorier, der var blevet 
overført både på den enkelte tur og sammenlagt for vagten samt antal overførte 
passagerer for hver tur og sammenlagt for vagten. 

Vagtafløsning. 

 
Det var helt almindeligt eller nærmest en selvfølge blandt kollegaer, at man mødte op i 
færgehavnen og stod og ventede på, at færgen skulle ankomme og fortøje. 
 
Ved vagtafløsning kunne der være tale om at give en overlevering fra det ene hold til det 
andet. For skibsførerne og for overstyrmændene kunne der være tale om at udveksle 
bemærkninger om vejr og vind samt om ting af teknisk karakter med færgen, der ikke 
fungerede optimalt. Der kunne være tale om reparationsarbejde, der var sat i gang eller 
skulle sættes i gang af det tiltrædende hold. 
 
For os styrmænd på vogndækket var der sjældent noget af betydning at overlevere. Man 
trådte blot ind på vogndækket sagde pænt farvel til sin kollega og gik i gang med 
arbejdet. 
 
Skibsfører A. K. Olsen ankom sjældent sammen med vi andre, men ventede for det 
meste med at komme til sidste øjeblik inden afgang. Når han kom hilste jeg altid 
ærbødigt på ham. Han så mig imidlertid aldrig og svarede ikke på min hilsen. 

Færgens indretning. 

 
For at skaffe plads til de rigtig mange passagerer havde færgen store saloner både nede 
under nederste bildæk og oppe på promenadedækket eller salondækket, hvor salonerne 
strakte sig fra for til agter og fra borde til borde. 
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Man havde virkelig gjort sig umage for at indrette store og smukke saloner med mange 
meget store vinduer både på fronterne for og agter samt ned langs skibssiderne helt i 
borde. 
 
For første gang havde man valgt at overbygge kommandobroen helt ud i borde, således 
at de sædvanlige åbne brovinger ikke mere fandtes her om bord. 

Forøgelse af dybgangen. 

 
Ved afløsningen til en nattevagt, hvor vejret var dårligt med stærk blæst og regnbyger 
skete der noget helt usædvanligt. Efter at være passeret forbi mig som sædvanligt uden 
at besvare min hilsen, kom skibsfører AKO tilbage til mig og sagde, at han gerne ville 
have at færgen på grund af blæsten skulle ligge 10 cm dybere i vandet på samme trim. 
 
Når vi var afsejlet, så kunne jeg lige komme og fortælle ham, hvorledes det kunne lade 
sig gøre. 
 
Han vidste naturligvis alt om, hvorledes dette krav kunne opfyldes, og det havde han 
selvfølgelig en klar opskrift på, som han sikkert straks iværksatte inden afgang, men han 
skulle lige checke, om den nye styrmand kunne sine faglige ting. 
 
Straks efter afgang måtte jeg skynde mig op på overstyrmandens kontor for at finde de 
nødvendige oplysninger ud fra færgens konstruktionstegninger sammen med de 
oplysninger, som altid var tilgængelige om, hvorledes vores ballastvand var fordelt i 
færgens tanke. Nogle tanke var altid fyldte og andre var altid tomme under normal 
daglig drift. 
 
Jeg kiggede på mulighederne for at opfylde skibsførerens krav om 10 cm forøgelse af 
dybgangen på samme trim som hidtil (stævnen lidt højere på vandet end agterenden). 
 
Jeg regnede lidt på tallene og kom forholdsvis hurtigt frem til et resultat.  
 
Da jeg var færdig med mine beregninger var skibsføreren vendt tilbage til sit kammer 
efter at have vendt færgen. 
 
Jeg bankede på døren og forklarede ham, at jeg ikke helt kunne imødekomme hans 
ønske, fordi jeg gik ud fra, at han ikke ville sejle med slække tanke. En slæk tank er en 
tank, der kun er delvis fyldt, hvorfor den har en fri væskeoverflade, der har alvorlig 
negativ indflydelse på skibets stabilitetsforhold. 
 
Skibsføreren ”købte” min løsning på opgaven og spurgte mig aldrig senere om lignende 
ting, så jeg går ud fra, at opgaven blev løst på tilfredsstillende måde. 
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Forberedelse til værftsophold. 

Udbud af værftsarbejde. 
 
Af gode grunde var DSB´s færger for det meste på værft i vintermånederne, hvor det 
trafikale pres var noget mindre end om sommeren. 
 
Forud for et værftsophold var der i et samarbejde mellem rederiets inspektører og 
færgens fasthold blevet udarbejdet en værftsspecifikation omfattende de arbejder, der 
skulle udføres under værftsopholdet. 
 
Denne værftsspecifikation blev herefter sendt ud til alle relevante danske skibsværfter, 
som på det tidspunkt endnu var temmelig mange nemlig: 
 

· Nakskov Værft 
· Frederikshavn Værft 
· Fredericia Skibsværft 
· Aalborg Værft 
· Helsingør Værft 
· Svendborg Værft 

 
Værfterne havde så en vis tid til at gennemgå materialet, inden de, der måtte have en 
interesse og ledig kapacitet på værftet til at udføre arbejdet, blev kaldt om bord på den 
aktuelle færge for besigtigelse af arbejderne, som altid viste sig at være væsentlig større 
og mere omfattende end først antaget. Det var netop dette sidste forhold, der gjorde 
arbejdet eftertragtet, interessant og lønsomt for værfterne. 
 
Besigtigelsen blev altid afsluttet med en god frokost om bord i færgens 1. klasses 
restauration. 
 
Nogen tid efter besigtigelsen indløb så de forskellige værfters tilbud på udførelsen af 
arbejderne i kroner og ører. Rederiet forhandlede måske lidt om nogle af specifi-
kationens punkter, før det traf endelig aftale med det lavest bydende værft. 
 
Nogen mente dengang at vide, at værfterne talte med hinanden om, hvis tur det var til at 
afgive det billigste tilbud. Det passer sikkert ikke, fordi dette ville have været ulovligt. 

På værft i Nakskov. 

Skibsbunden. 

 
Færgen skulle på værft i Nakskov ret hurtigt efter, at jeg var kommet om bord. Jeg havde 
efterhånden funktion som overstyrmand det meste af sommeren og efteråret, så jeg 
gjorde det meste af tiden tjeneste andre steder end om bord på den færge, som jeg hørte 
til. Forberedelserne, der havde ligget forud for værft opholdet, havde jeg derfor ikke nået 
at få noget særligt kendskab til. 
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Vi sejlede ned til Albuen, hvor vi fik lods ombord. Turen ind til værftet inde i Nakskov 
havn var noget kringlet med så forholdsvis stort et skib som Arveprins Knud. Alting 
forløb planmæssigt. Skibet kom i dok og alle de rutinemæssige arbejder gik i gang 
overalt.  
 
Under opholdet skulle vores tanke synes og derfor skulle de drænes for deres indhold af 
vand. I hver af færgens vel omkring 30 bundtanke var der en bundprop, som kun kunne 
skrues løs og fjernes udvendigt fra. Bundpropperne var forsynet med numre både på 
bundproppen og på bundpladen, hvor den hørte til. Alle propperne blev fjernet og 
opbevaret i en pøs (spand) på overstyrmandens kammer. 

Malerarbejder. 

 
Hele skibet inklusive skibsbunden skulle males, så det store arbejde med at afrense den 
store bund med højtryksspuling gik i gang med det samme, da dokken var pumpet tør for 
vand. 
 
Med hensyn til opmalingen af skibsbunden opstod der en meningsudveksling mellem 
RKO og rederiets udsendte ingeniør om hvilken type maling, der skulle anvendes. 
 
Ingeniøren ville male helt traditionelt og dermed billigt, men AKO ville anvende en helt 
ny type maling, som jeg i dag vil tro må have været en art tokomponentmaling. 
 
Påføring af denne nye malingstype indebar, at der blev stillet ekstra høje krav til den 
forudgående afrensning af skibsbunden, der både skulle være ren og tør før genop-
malingen kunne påbegyndes. 
 
Da ingeniøren ikke umiddelbart ville give sig forlod RKO resolut lokalet for at ringe til 
søfartschefen fra den telefonforbindelse, som værftet havde sørget for at etablere. 
 
Jeg fik det indtryk, at søfartschefen og RKO var nære bekendte eller måske ligefrem 
gamle venner. Under alle omstændigheder, så kom RKO hurtigt tilbage og meddelte 
lakonisk ”Vi maler med den nye type maling”. Så var den sag bare afgjort, og ingeniøren 
havde ikke yderligere kommentarer. 
 
Ved sådanne store malerarbejder var der altid en inspektør til stede fra det malerfirma, 
der skulle levere malingen. Han skulle godkende det forberedende arbejde for, at hans 
firma ville garantere den lovede holdbarhedstid for malerproduktet. 

Kulfyrede olietromler. 

 
Det var vinter, og det var meget klamt og koldt, så for at opfylde malerinspektørens krav 
blev der under bunden på færgen opstillet en masse olietromler med kul, som der blev 
fyret i gennem hele natten. Hvor godt resultatet blev ved jeg ikke, men det må være 
blevet godkendt, for skibsbunden blev behandlet og malet som foreskrevet. 
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Bundpropper. 

 
Efter opmaling af bunden og inden der igen kom vand i dokken, så skulle vi være 110 % 
sikre på, at alle bundpropper igen var blevet sat i på deres rette plads. Sikkerheden lå 
delvis i, at når pøsen med bundpropperne på overstyrmandens kammer igen var tom, så 
var det et af tegnene på, at alt var klar til at lukke vand i dokken igen. 

Ophold om bord. 

 
Vi sov om bord på vores kamre, men oplevede ikke nogen fornemmelse af at varmen 
bredte sig fra de mange brændende olietønder op til os om bord. Der var lige så isnende 
koldt om morgenen, da vi stod op, som der havde været om aftenen, da vi gik til køjs. 
 
Vi klagede ikke nogen steder, for vi fik vores time- og dagpenge efter statens regler, 
mens vi var på værftet. Disse penge var skattefrie, og de var egentlig beregnet til, at man 
kunne købe sig et hotelværelse oppe i byen. Det tog vi os ikke så meget af, vi slog lidt af 
på komforten og sparede pengene til senere brug sammen med familien derhjemme. 
 
Det var nærmest utroligt så hurtigt, at den færge, der til daglig var lys, rar og næsten 
hjemlig at være om bord i, forandrede sig, når lys, vand og varme holdt op med at 
fungere, til at være på det nærmeste ugæstfrit at opholde sig i. 
 
En sådan stor og næsten tom stålkasse, hvor vinden har frit spil både fra oven, fra alle 
sider og under bunden, hvor vandet dog plejer at lune bare lidt, kunne på få timer blive 
så isnende kold, at man frøs næsten uanset, hvor meget tøj man tog på. 
 
Under visse inspektionsarbejder bl.a. ved syn af tanke blev man oven i købet meget, 
meget snavset for ikke at sige møgbeskidt. Så var det jo godt, at man kunne benytte 
værftets store dejlige baderum med masser af meget varmt vand, så man kunne blive tøet 
lidt op og blive til menneske igen. 

Malerfirmaer. 

 
Generelt var det selvfølgelig meget store mængder af maling, der i årets løb blev 
anvendt for at vedligeholde rederiets færger. 
 

 
 
Billedet: Hempels meget kendte logo. 

 
Da rederiet var et statsforetagende, var det vigtigt at sol og vind blev ligeligt fordelt 
mellem de store skibsfarveleverandører. 
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Retfærdigheden skete fyldest ved, at nogle af færgerne anvendte malerprodukter fra 
Hempel mens andre brugte produkter fra International. 
 

 
Billedet: Internationals måske knap så kendte logo. 

Måltiderne. 

 
Under vores ophold spiste vi i værftets kantine for deres funktionærer og ikke, som jeg 
havde set om bord på Knudshoved, hvor spisningen foregik på overstyrmandens 
kammer. Skibsføreren spiste sammen med værftets overordnede ledelse. 
 
Jeg husker ikke, hvordan maden smagte, men den har helt sikkert været god. Bare det at 
kunne komme ind i varmen og så oven i købet at kunne hente sig en portion varm mad 
var et af dagens højdepunkter. 

Hyggeaften om bord. 

 
En aften blev der truffet beslutning om, at vi tre navigatører den efterfølgende aften 
skulle blive om bord og selv lave den varme mad, som vi skulle spise sammen. Det var 
helt OK også for mig, indtil det langsomt den efterfølgende formiddag gik op for mig, at 
det var mig, der var udset til at skulle stå for madlavningen. 
 
Mig, der stort set havde adgangsforbud i køkkenet derhjemme, hvor det var Aases 
domæne, som hun med rette vogtede over, fordi hun var blevet rigtig god til at lave mad 
til vores lille familie. 
 
Første punkt på programmet næste dag var, at jeg skulle en tur til slagteren og hente tre 
mørbrader. 
 
Da jeg kom tilbage med dem, måtte jeg i gang med at pudes dem lidt af med de ikke alt 
for gode knive, vi havde rådighed over. Jeg tror ikke, at det var mig, der kunne se, at 
mørbraderne skulle pudses bedre af. Det har nok været overstyrmanden Bent. Han havde 
vidst engang sejlet som det, som man kaldte for ”fransk kok og ungmand”, dertil sejlede 
han jo lystbåd, hvor han sikkert havde været tættere på kødgryderne, end jeg var vandt 
til. 
 
Da tiden kom til, at vi skulle have vores aftensmad, havde jeg under mange tårer fået 
skåret nogle løg og ristet dem i rigeligt med smør. Mørbraderne havde jeg fået skåret ud 
i passende stykker, lagt dem på panden med fedtstoffet fra de brunede løg. Det duftede 
faktisk rigtig godt, og sovsen var lavet i samme arbejdsgang, idet den blot bestod i det 
dejlige brunede smør fra panden. 
 
Maden var klar til at blive serveret i skipperens kammer. Til maden blev serveret både øl 
og brændevin. 
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Billede: Jeg skåler med fastholdsskibsfører A. K. Olsen. 

 
Senere på aftenen tog RKO en transistorradio frem, som han havde haft med hjemmefra. 
Den havde en indbygget båndoptager, hvorpå han kunne afspille et bånd med en 
optagelse af en samtale, han havde ført med sin gamle far, der fortalte om sine 
oplevelser til søs i sejlskibenes tid. 
 
Vi hørte nærmest andægtigt på, hvad der blev fortalt. Skipperens far havde ejet og sejlet 
med et gammelt sejlskib hjemmehørende i Svendborg. Det miljø, som han beskrev, var 
så fjernt for mig, at jeg bare sad der og sugede indtrykkene ind. Selvfølgelig havde jeg 
læst om, hvordan det foregik om bord på de gamle sejlskibe, men det var noget ganske 
andet at høre en gammel meget erfaren sejlskibsskipper fortælle om sine oplevelser til 
søs. 
 
Det endte med at blive en meget oplevelsesrig og minderig aften for mit vedkommende. 

Med værftet i byen. 

 
Det var almindelig kutyme dengang, at værftet inviterede officersbesætningen, dæk og 
maskine, en tur i byen. Menuen var bestilt, og bordet var dækket og reserveret til os, når 
vi kom til den aftalte tid. 
 
Hvad og hvor vi spiste, kan jeg ikke huske, men at vi var inviteret ud til et sted med 
levende musik, husker jeg, lige som jeg husker, at jeg bød skipperens kone op til dans, 
og at hun accepterede mit tilbud og dansede med mig. Tænk, at skipperens kone ville 
danse med mig, det husker jeg stadig nu mere end 40 år senere. 

Med malerfirmaet i byen. 

 
Helt som det havde været tilfældet med værftet, så blev dæksofficererne inviteret en tur i 
byen af vores inspektør fra malerfirmaet. Det var imidlertid en lidt anden sag. Nu gjaldt 
det et mere ordinært værtshusbesøg med mere eller minde overrislede gæster, flotte 
damer og meget høj musik fra en Music boks. 
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Der var ingen ende på, hvad vi kunne få et drikke, men jeg lagde mærke til, at 
inspektøren ikke selv drak ret meget, men at han var overordentligt opmærksom på, 
hvad og hvor meget han havde bestilt til vi andre. Han sad og lavede små rækværker 
med fem i hver på sin lille blok. 
 
Vi skulle have, hvad vi kunne drikke, men han ville ikke betale for mere, end vi havde 
fået. 

Ordbøger. 
 
Under opholdet på skibsværftet fik jeg udleveret to ordbøger, som jeg siden har brugt 
meget flittigt. Ordbøgerne indeholdt over 130 sider med skibsudtryk, der kunne 
oversættes begge veje nemlig dansk – engelsk og engelsk dansk og tilsvarende med 
tyske udtryk dansk – tysk og tysk dansk. 
 

  
 
Billedet: Mine meget brugte ordbøger over skibsudtryk på dansk, tysk og engelsk. 
 

Inden afsejling skulle færgen gøres grundigt rent overalt i apteringen, på vogndækkene, 
på åbne dæksområder i alle opgange og salonområder. Vi skulle være klar til at gå 
direkte i fart ved ankomsten til Halsskov. 
 
En del af disse arbejder med rengøring og oprydning blev klaret under færgens sejlads 
tilbage til Halsskov. 

Kompasretning. 

 
På alle skibe dengang og mange år senere var det et krav, at skibets hovedkompas skulle 
være et gammeldags spritkompas anbragt i et lige så gammeldags nathus. 
 
Dette til trods for at man alle steder havde nye og meget nøjagtige gyrokompasser. Til 
disse gammeldags spritkompasser var der internationale krav om,at de skulle være i 
besiddelse af en gyldig deviationstabel, hvilket indebar, at der ofte i forbindelse med 
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værftsopholdet skulle komme en kompasretter om bord for at rette kompasset og udstede 
et nyt certifikatet. 
 
Deviation er en fejlvisning på kompasset forårsaget af magnetiske forhold om bord. Den 
er ikke konstant og ændrer sig med tiden i hele skibets levetid. 
 

 
 
Billedet: En vilkårlig deviationstabel. Ikke fra Arveprins Knud. 
 

Overfarten havde på den tid en fast mand, der varetog denne funktion og var overfartens 
kompasretter. Han udførte på forhånd de astronomiske beregninger, der skulle bruges 
under den omsvajning, som færgen skulle udføre i den forbindelse.Under omsvajningen 
kom færgen til at ligge på alle kurser hele horisonten rundt fra 0 til 360 grader. 
 
Afslutningen af kompasretterens arbejde var at udfærdige en ny dateret og attesteret 
deviationstabel. 

Funktion som overstyrmand. 

 
Manglen på styrmænd på overfarten gav sig hurtigt til kende, idet jeg allerede det første 
halve år om bord på Sprogø havde vagter som fungerende overstyrmand på andre af 
overfartens færger. Det skyldtes i høj grad reglen om, at ældste styrmand skulle have 
funktionen som overstyrmand, når det ifølge anciennitetslisten var hans tur. 
 
Da tiden kom for afløsning af BBN under hans sommerferie, så havde han selvfølgelig 
omhyggeligt sørget for, at jeg kendte til alle relevante dagligdags rutiner. Han havde 
endda nået at sætte mig ind i og følge op på færgens regnskab, som kun fastholdet skulle 
lave. 
 
På en nattevagt under min funktionsperiode kom lampemanden og fortalte, at han ikke 
havde flere ozonkugler (mølkugler) til at lægge i færgens urinaler. Vi havde selvfølgelig 
et fjernlager om bord, hvor jeg ledte efter æsker med de eftersøgte kugler, men dog uden 
at kunne finde nogle. 
 
I min kvie rettede jeg henvendelse til skipperen, og hans svar var så indlysende rigtigt, at 
jeg i den grad har lagt mig svaret på sinde lige siden. Han sagde: ”Hvis det lugter fra 
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urinalen, så er det fordi den er beskidt, og så skal den gøres ren”. Der var ikke megen 
hjælp fra hans side til at skjule den manglende rengøring. 

Natmad. 

 
På de fleste af holdene spiste man et stykke mad ved midnatstid. Hos os bestod 
natmaden af et stykke højt belagt smørrebrød hentet i restaurationen. Hertil drak vi en 
kop af den berømte storebæltskaffe. 
 
Når det undertiden skete, at natmaden bestod af et stykke franskbrød med gammel ost og 
sky, så hentede RKO en rigtig god flaske rom og stænkede med rund hånd den ædle 
væske ud over det hele også franskbrødet, som begærligt sugede væsken til sig. Restrik-
tionerne mod at nyde en enkelt dram på vagten var ikke helt så skrappe, som de blev det 
de seneste år på overfarten. 
 
Vi hyggede os gevaldigt, mens vi spiste maden og talte om alt mellem himmel og jord, 
men sjældent om færgerne. 
 
Efter det lille måltid trak RKO sig tilbage til sit kammer, hvor han ville prøve at falde 
lidt til ro i sin gode stol inden næste anløb af havn i Knudshoved. 
 
Han var en af de skibsførere på overfarten, der med meget, meget få undtagelser altid 
var på broen under alle anløb af havn. 
 
Så snart ARO havde forladt broen, begyndte overmatrosen, som gik under øgenavnet 
”grammofonen”, og som havde fulgt RKO gennem hele dennes karriere, og derfor 
kendte ham særdeles godt, at fortælle nogle af historierne fra sit meget store arsenal. 
 
Undertiden skete det, at RKO ikke kunne finde hvile inde hos sig selv, så vendte han 
tilbage til broen, og det skete ved, at han åbnede og lukkede den meget store og tunge 
grønne branddør mellem styrehuset og gangen bagved med et meget højt drøn. Han gik 
direkte over og satte sig ved det lille klapbord, der var anbragt i bagbord side af broen. 
 
Når det skete, så klappede ”grammofonen”, som altså kendte skipperen særdeles godt, 
sammen som en østers og holdt straks inde med sin igangværende historie, også selv om 
han var nået helt frem til den spændende afslutning og historiens clou. At respekten for 
skipperen var endog meget høj, herskede der ingen tvivl om. 
 
Vi havde jo kort tid forinden siddet og talt hyggeligt sammen, så jeg troede, at jeg skulle 
underholde kaptajnen og henvendte mig til ham. Men jeg fandt meget hurtigt ud af, at 
dette slet ikke var meningen. Han svarede slet ikke og sad blot der og så sur ud med 
hovedet hvilende på begge hænder, der blev støttet af albuerne på det lille bord. 

Oplæring i havnemanøvrer. 

 
Det stod helt klart, at det nok ville blive mig, der skulle afløse overstyrmanden under 
hans sommerferie. Som en konsekvens af det var det relevant, at jeg skulle lære at 
manøvrere med færgen og her helt specielt at udføre en havnemanøvre. 
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En rigtig flot sommerdag med strålende sol og en skyfri himmel sagde RKO til mig, at 
nu skulle jeg se rigtig godt efter, hvordan han manøvrerede, for på næste anløb af 
Halsskov blev det min tur til at sejle færgen i havn. 
 
Jeg koncentrerede mig voldsomt og forsøgte efter bedste evne at lægge mærke til og 
huske de manøvrer, som han udførte. Det var egentlig ikke så mange i det meget fine 
vejr. 
 
Ved næste ankomst blev det så min tur til at gøre skipperen kunsten efter. Til rors var 
vores dygtigste rorgænger, ham vi kaldte for ”grammofonen”. Det gik helt fint på den 
første del af anløbet, men da det kom til de afsluttende manøvrer halvt oppe i færgelejet 
fik jeg nu og da et lille hint fra den dygtige og meget erfarne rorgænger. 
 
Vi lavede et rigtig pænt anløb uden voldsomme maskinmanøvrer og uden voldsomme 
stød mod ledeværkerne undervejs. Vi brugte både flere og anderledes manøvrer 
undervejs end AKO havde gjort, men færgen endte med at ramme anstødspælene ganske 
blødt og blev liggende der uden at begynde at sejle ud af lejet igen, som den ellers godt 
kunne finde på ved for kraftige bakmanøvrer, der skubber meget vand op under klappen.  
 
Når dette vand så begyndte at løbe tilbage i havnebassinet, så kunne det tage færgen med 
ud. Det skete der heller ikke noget ved, men det så måske ikke helt så elegant ud. 
 
Da vi var kommet helt ind i færgelejet og havde fået broklapperne firet af og modtaget et 
slag på klokken fra vogndækket som tegn på, at vi nu var fortøjet og var gået i gang med 
at losse, så havde skipperen bare denne kommentar til mig:” De gjorde jo ikke som jeg 
gjorde” og så forlod han styrehuset. 

Sikkerhedsprøver. 

 
I sådan en moderne færge var der mange tekniske installationer til sikring af færgen og 
dens passagerer i en katastrofesituation. 
 
Disse systemer skulle afprøves hver måned ikke bare med hensyn til deres funktion, men 
også til sikring af, at besætningen kunne betjene dem korrekt. 
 
Overfarten havde også dengang tidspunkter, hvor belastningen på overfarten var lille, og 
hvor man derfor lod færgerne ligge stille nogle timer omkring midnat. Tiden blev bl.a. 
benyttet til at udføre mindre reparationer som regel i maskinrummet, men den blev altså 
også benyttet til at afholde sikkerhedsprøver. 
 
Jeg mener, at prøverne var delt ud på holdene og gik på omgang, således, at det var 
forskellige tekniske ting, som holdene skulle udføre fra den ene gang til den næste. 
 
Dengang var den menige del af besætningen stort set ikke involveret i afholdelsen af 
disse prøver. Prøverne bestod nærmest kun af et check af, om systemerne virkede rent 
teknisk. 
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Bortset fra bådøvelserne, som dæksbesætningen medvirkede til, så var det færgens 
styrmænd og maskinmestre, der i praksis udførte prøverne. I den forbindelse så husker 
jeg ikke dengang at have set en skibsfører interessere sig for eller deltage i afholdelsen 
af sikkerhedsprøver. 

Sikkerhedsprøverne omfattede: 

 
· Afholdelse af bådeøvelse 
· Afprøvning af brandalarmering 
· Afprøvning af sprinklere i apteringen 
· Afprøvning af sprinklere på vogndæk 
· Afprøvning af skumanlæg 
· Afprøvning af vandtætte døre 
· Afprøvning af nødgenerator 

Bådeøvelse. 

 
Forud for øvelsen skulle det sikres, at der var sat trykluft op til bådedækket, så vi ved 
hjælp af en transportabel luftmotor kunne få båden tilbage på sin plads og surret, når 
øvelsen var afsluttet. 
 
Under bådeøvelsen var dæksbesætningen i høj grad involveret, idet det var dem, der 
skulle løsne alle bådens surringer og gøre den klar til affiring. Det var også et medlem af 
dæksbesætningen, der løsnede bremsen og sørgede for, at båden blev kørt ud over 
skibssiden i en rolig, jævn bevægelse og derefter firet af til dækshøjde, hvorfra den 
kunne æntres. 
 
Ikke som om bord på m/s Kong Olav V, hvor der var en afgrund mellem båden og 
skibet, når den skulle ændres. På færgens nyere system var der et sæt wirer, der sørgede 
for, at båden lå an helt inde ved skibssiden, når folk skulle gå om bord. Disse wirer 
skulle løsnes igen, inden båden nu med sin last af passagerer var klar til at blive firet ned 
på havoverfladen. 
 
Når dette var sket, så skulle båden igen ved hjælp af luftmotoren løfte op, anbringes og 
surres på sin plads, inden øvelsen var afsluttet. 

Brandalarmtavle. 

 
Der var selvfølgelig brandtryk overalt i apteringen. I saloner, i besætningsaptering på 
vogndækkene og i gangarealerne. 
 
På agterskottet i styrehuset sad der en meget stor rød tavle med en skitse, der viste 
placeringen af hvert enkelt brandtryk om bord. Alle disse brandtryk var vist på tavlen 
med små røde og grønne lys, der markerede om trykket var i normalstilling, eller om der 
var blevet trykket på det. 
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Når et af trykkene ude i færgen var blevet påvirket gik brandalarmen straks i gang, og 
man kunne ved hjælp fra brandtavles se, hvor i skibet der var blevet trykket, og hvor det 
måtte formodes, at der var en igangværende ildebrand under udvikling. 
 
Under øvelsen blev et vilkårligt tryk påvirket, og så var det op til styrmanden på broen at 
finde ud af, hvor branden var. 
 
Det lyder enkelt, men når brandalarmen gik i gang med sin infernalske larm, så kunne 
det godt være vanskeligt at koncentrere sig om at finde ud af, hvor alarmen kom fra. 
 
Det lykkedes selvfølgelig altid at lokalisere brandstedet, men i dag kan det godt undre 
mig, at brandalarmen dengang stort set aldrig medførte, at besætningen i form af 
røgdykkere og restaurationspersonalet, som var vejvisere for passagererne,ikke blev 
involveret. 

Sprinkleranlæg i apteringen. 

 
Overalt i apteringen var der selvfølgelig monteret sprinklerdysser, der altid stod med 
fuldt tryk på. Trykket fik de fra en stor beholder i maskinrummet. Dyserne sprang ved en 
indstillet temperatur og ville sørge for automatisk at bekæmpe en ildebrand i apteringen. 
 
Systemet var bygget op med et antal sektioner, der dækkede hver sit område af færgen. 
For hver sektion var der en sektionsventil til at lukke af for sektionen. Sammen med 
sektionsventilen sad der også en mindre prøveventil. 
 
Når prøveventilen blev åbnet i forbindelse med prøven, så løb der vand, svarende til 
forbruget fra en enkelt dysse, ud i et rør, der var ført til et af færgens mange afløb. 
Trykket faldt på systemet, hvorved den tilknyttede pumpe i maskinrummet automatisk 
skulle gå i gang og sørge for at pumpe trykket op igen. 
 
Systemet var selvfølgelig sat i forbindelse med den store brandtavle på broen, så man 
ved trykfald i systemet fik en brandalarm på broen. 

Sprinklere på vogndækket. 

 
Som i resten af færgens aptering, så var der også på alle tre af færgens vogndæk 
installeret et sprinkleranlæg. Disse sprinklersystemer gik ikke automatisk i gang, men 
skulle startes af et besætningsmedlem. Hvert af færgens tre dæk var delt op i ca. 10 
sektioner. 
 
Heller ikke disse anlæg blev prøvet med vand helt ud til dyserne hver måned, idet man 
var nervøse for, at der kunne dannes rustskaller i rørene og dermed stoppe dyserne i en 
situation, hvor der måtte blive brug for systemet. Søfartsstyrelsen accepterede af samme 
grund, at kun en enkelt sprinklersektion blev afprøvet med vand på systemet ved det 
årlige hovedsyn. 
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Betjeningen foregik i en særlig sprinklercentral på hvert vogndæk med adgang direkte 
fra vogndækket. Der var desuden direkte indvendig adgang mellem de tre 
sprinklercentraler. 
 
I sprinklercentralen skulle der åbnes til den eller de højst tre sektioner, som systemet 
kunne forsyne ad gangen. De relevante ventiler i sprinklercentralen var tydeligt markeret 
med numre, som svarede til de tydeligt nummererede sektioner ude på dækket. 
 
Systemet inkluderede på samme måde som i apteringssprinkleren en prøveventil, der 
skulle åbnes, før en meget kraftig pumpe kunne startes og sende sine store mængder af 
vand direkte ud på vogndækket. 

Skumanlæg. 

 
På vogndækket kunne man i påkommende tilfælde via brandledningen også bruge skum 
til brandbekæmpelse. Til denne øvelse skulle der altid være maskinmestre til stede, for 
vi nåede næsten altid frem til, at skummet, der i starten altid lugtede fælt, enten var for 
tykt eller for tyndt, hvorfor der skulle rettes på indstillingen på anlægget, og det var 
maskinmestrenes opgave. 

Vandtætte døre. 

 
Helt nede i bunden af færgen i maskinrummet og i apteringen var der en halv snes 
vandtætte døre, der kunne lukkes fra broen og dermed i tilfælde af hurtigt indtrængende 
vand kunne afspærre den aktuelle del af færgen. 
 
Dørene kunne ude ved dørene lukkes en ad gangen og hver for sig, men de kunne også i 
akutte tilfælde lukkes alle sammen fra færgens bro. 
 
På agterkanten af styrehuset sad et panel, der viste dørenes placeringer og deres status. 
Det var virkeligt tunge ting og sager, så det var vigtigt, at alle var klar over, hvornår 
disse kraftige døre blev afprøvet. Selv om der var meget kraftige alarmer på dørene, så 
var vi meget forsigtige med, at alle var væk, når de skulle afprøves. 
 
Afprøvningen skulle bl.a. vise om maskinbesætningen kunne passere dørene ved at 
betjene det udstyr, der var anbragt på hver side af den enkelte dør, når den var blevet 
lukket. Efter en sådan passage skulle døren igen lukke automatisk. 

Nødgenerator. 

 
Al strømforsyning om bord blev leveret af færgens hjælpemotorer, som var placeret i 
bunden af færgen sammen med hovedmotorerne. Ved indtrængning af store mængder af 
vand kunne man således risikere, at de gik i stå, og at færgen dermed var helt uden 
strøm. 
 
For at afhjælpe dette i en sådan nødsituation var der oppe på båddækket anbragt en 
nødgenerator i form af en temmelig stor dieselmotor tilkoblet en generator. Generatoren 
skulle være stor nok til at kunne levere strøm til følgende systemer: 
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· Nødbelysning 
· Brandpumpe 
· Navigationslys 
· Kommunikation 
· Sprinklerpumpe 
· Vandtætte døre. 

 
Afprøvningen blev gennemført ved, at en maskinmester ”tog kniven til 
hjælpemaskinerne ” i nødgeneratorrummet, hvilket betød, at man slog strømmen fra 
hjælpemaskinerne fra og ventede på, at nødgeneratoren skulle opdage det og gå i gang af 
sig selv. 
 
Som regel virkede nødgeneratoren, som den skulle, men det var altid med stor spænding 
specielt for maskinmestrene om alt nu fungerede, som det skulle både under selve 
afprøvningen men også igen senere efter, at afprøvningen var afsluttet, og man vendte 
tilbage til almindelig daglig drift. 

Ansættelse som styrmand i 15.lønningsklasse. 
 
Efter at have stiftet bekendtskab med at sejle som styrmand om bord på verdens største 
bilfærge var min tid som styrmandsaspirant overstået,og der skulle tages endelig stilling 
til, om jeg kunne udnævnes som tjenestemand. 
 
Jeg havde nu gennemført min oplærings- og prøvetid hos DSB og havde opfyldt kravet 
om at skulle have sejlet i fire forskellige typer af færger og under fire meget forskellige 
fastholdsskibsførere. 
 
For at kunne tage stilling til dette vigtige spørgsmål kom der en skibsfører udsendt fra 
Rederiet i Sølvgade og udspurgte mig om meget generelle ting, hvoraf det vigtigste 
tilsyneladende var at kunne forklare, hvorledes man kunne se på en matros om han var 
fuld. 
 
Da dette meget vigtige spørgsmål blev besvaret på tilfredsstillende vis, blev det 
tilkendegivet over for mig, at jeg kunne påregne at blive udnævnt som fastansat 
tjenestemand med tjeneste ved Storebæltsoverfarten. 
 
Jeg modtog mit ansættelses brev som statsansat tjenestemand underskrevet af Ministeren 
for offentlige arbejder Ove Guldberg. 
 
Udnævnelsen til tjenestemand ved Statsbanerne i statens 15. lønningsklasse var 
gældende fra 1. januar 1969. Se bilag C. 

Pension. 

 
Med udnævnelsen til tjenestemand fulgte en række rettigheder, herunder især retten til 
tjenestemandspension. Det tænkte vi ikke meget på dengang, men det var jo egentlig et 
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meget stort gode, at ens kone og børn var forsørgede. For konens tilfælde for resten af 
livet og for børnenes vedkommende indtil de blev 18 år, hvis det værste skulle ske.  
 
Jeg har tit syntes, at vi var dårligt aflønnede i DSB i forhold til vores kollegaer i de 
private rederier, men da disse samme kollegaer undersøgte, hvad de skulle betale for at 
få en pension som vores, fik de den besked, at det kunne de slet ikke betale. For vores 
vedkommende tog vi blot disse vores gode pensionsforhold som en selvfølge. 

Fripas. 

 
Ud over det fik jeg også udstedt et permanent fripas, der gjorde det muligt for mig at 
rejse gratis overalt i landet med tog, så ofte jeg ville. 
 
Til familien fik vi herudover tilsendt 12 stk. fripas. De kunne bruges efter eget ønske og 
gjaldt for togrejser overalt i kongeriget. 

På Asa Thors afløserhold. 
 
Efter ansættelse som tjenestemand blev jeg igen flyttet over om bord i Asa Thor. Denne 
gang på et af afløserholdene underledelse af skibsfører P. Bager (PB). 
 

 
 
Billedet: Asa Thor med vores flotte splitflag i forgrunden. 
 

PB var en høj, kraftigt bygget mand. Han var også en myndig, rar og venlig mand at 
sejle sammen med. Han havde astma og havde sit besvær med at forcere den meget 
stejle og høje trappe fra vogndækket og op til promenadedækket, hvor styrmandsgangen 
og skibskontoret lå. 
 
Allerede på det tidspunkt var jeg begyndt at fungere en hel del som overstyrmand, som 
det hed, når man gjorde tjeneste som overstyrmand, selv om man endnu ikke var 
udnævnt. Grunden var, at holdets faste overstyrmand ofte var syg længere tid af 
gangenDerfor var det ofte mig, der sad på kontoret og kunne hilse på skibsføreren, når 
han noget forpustet satte sig i stolen over for mig. 
 
Han kom altid indenom på skibskontoret for at hilse på, når han mødte til tjeneste. Men 
måske var det lige så meget også for at få vejret, inden han skulle forcere den sidste 
trappe op til sit kammer på brodækket. 
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Arbejde med Deccakort. 

 
PB havde længe været utilfreds med de deccakort, der fandtes over de havneområder, i 
Korsør og Nyborg, som vi sejlede i og ville lave dem om til en større målestok. 
 
I tåget vejr havde vi som alle de andre færger vores store10 cm Raytheon radar, men 
havnebilledet på den var ikke helt så tydeligt, som man kunne ønske. Det blev meget 
bedre, da stort set alle færger fik monteret en 3 cm havneradar med en langt bedre 
opløsningsevne. 
 
Tilbage til nye deccakort. I en længere perionde havde vi for hvert havneanløb i Korsør 
lavet nogle meget nøjagtige aflæsninger på deccaurene på nogle helt faste steder under 
anløbet. Målingerne blev omhyggeligt noteret ned i det skema, som vi havde 
konstrueret. Da vi havde lavet rigtig mange observationer, kunne vi se, at de samme 
aflæsninger på deccaurene gav forskellige fysiske positioner fra det ene anløb til det 
næste. 
 
Vi vidste godt at radiobølger ændrer sig især under tusmørke, hvor de ”driver” lidt. Én 
ting er teori, men ved vores meget nøjagtige observationer kunne vi direkte aflæse det, 
så PB måtte modvilligt opgive sit forehavende, men det havde været et interessant 
eksperiment, så længe det varede. 
 
Firmaet Decca havde selvfølgelig opgivet en nøjagtighed på deres system. Når 
forholdene var gunstigst sagde man, at den var på 20 – 30 meter, men med en færges 
bredde på ca. 20 meter, så var denne usikkerhed jo netop nok til at ramme forbi 
færgelejet selv under de gunstigste forhold.  
 
Så vidt jeg ved, så ramte færgerne nu aldrig forbi færgelejerne på grund af dårlige 
deccapositioner. Når det skete, så havde det altid andre årsager. 

Tomme svenske trævogne. 

 
Vi havde altid overført ret mange svenske vogne læsset med træ i forskellige former, 
enten som korte eller lange kævler eller opsavet i mange former for bjælker eller 
brædder. Træet overførtes mest læsset på lange to-akslede fladvogne med deres runde 
eller flade kæpskinner i siderne. 
 
For langt de flestes vedkommende,så dukkede vognene senere op som tomme vogne på 
vej hjem til Sverige. 
 
De havde naturligvis ikke nogen høj prioritering til overførsel på Øresundsoverfarterne 
hverken mellem Helsingør og Helsingborg eller på overfarten mellem Københavns 
Frihavn og Malmö med overfartens lille og gamle tosporede færge Malmöhus. 
 
Dette medførte, at vognene,selv om de havde været en tur i Tyskland eller 
Sydeuropa,efterhånden hobede sig op på alle ledige spor på Sjælland. Det forlød 
dengang, at Danmark var det billigste land at have disse tomme vogne stående 
ubenyttede hen i. 
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Løsningen på det problem blev, at Asa Thor, der i henhold til sejlplanen altid lå oplagt 
lørdag og søndag, i stedet blev sendt en tur ind til Københavns Frihavn for at overføre 
tomme svenske trævogne. 
 
Vi afsejlede fredag aften med kurs norden om Sjælland og med ankomst næste morgen i 
Frihavnsstationens færgeleje. Tænk at sejle ud på en nattevagt, hvor vi styrmænd blot 
skulle skiftes til at have en helt almindelig søvagt af flere timers længde. Den anden 
styrmand kunne så med ro og god samvittighed gå til køjs og sove, indtil han blev purret 
ud ved vagtskifte mange timer senere. Herligt. 
 
En af vores matroser betroede mig, at han syntes, at det var flot klaret af os storebælts-
styrmænd, at vi uden brug af lods kunne finde vej helt fra Korsør og til København. 
 
Ja, tænk, at vi storebæltsnavigatører med vores fine papirer på, at kunne sejle på alle 
verdens have med alle typer af skibe kunne blive beundret af vores egne folk for at 
kunne sejle Asa Thorfra Korsør til København. 

Udførselsvarer. 

 
I god tid før afsejlingen havde vi fået besked fra overfartslederens kontor om, at vi skulle 
en tur til Frihavnen, hvorfra vi skulle sejle til det store udland, nemlig helt til Sverige. 
 
Dette betød, at vi var berettiget til at købe udførselsvarer i et vist begrænset omfang til 
os selv og vores familie. Spiritus og cigaretter var der nøje aftalte regler for, hvad vi 
kunne købe og hvor meget, mens der på det nærmeste ikke var begrænsninger for 
mængden af slik og chokoladevarer. 
 
Det tog efterhånden lidt overhånd og på et tidspunkt måtte der lidt formaninger til om, at 
det var ikke meningen, at vi skulle importere slik hjem til hele Korsør og nærmeste 
omegn. 

Frihavnsstationen. 
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Billedet: Frihavnsstationen. 

Frihavnsstationen var tegnet af arkitekt Heinrich Wenk, som også har tegnet Østerport 
station og Hovedbanegården i København. 
 
Den meget smukke lille stationsbygning med sit bindingsværk blev bygget i 1895, og 
jeg fandt den dengang stadig meget smuk. 

Godtgørelse. 

 
Imidlertid var alle weekender efter vores normale sejlplan udlagt som fridage, og de ville 
nu blive inddraget og anset som mistede fridage, hvilket betød,at al tjenestetid ville blive 
konverteret til overtid. 
 
Sammen med det skulle vi også have betaling for udstationering, som altid var skattefrie, 
og endelig det allerbedste, så foregik de fleste af disse ture i året 1969 også kaldet for det 
skattefrie år, hvilket betød, at hele den almindelige hyre plus alt, hvad vi havde tjent af 
ekstra penge under vores ture til Frihavnen var helt og aldeles skattefrit. Sikken en svir. 
 
Herlighederne varede ved i rigtig mange weekender i løbet af året, hvor folk på det 
nærmeste kun nænnede at holde fri, hvis der var planlagt større familiebegivenheder 
eller andet, hvor konen nægtede at deltage alene, ellers var der bare om at holde sig til. 

Sejladsen. 

 
Det var så praktisk, at færgelejerne også i Sverige havde de samme standardmål, som vi 
kendte derhjemme fra. Godt nok var færgelejet i Malmö meget skrøbeligt, og det så ud, 
som om det kunne finde på at falde helt sammen når som helst.Derfor skulle vi passe 
meget på med vores meget større og tungere færge end Malmöhus, der sejlede på lejet til 
hverdag. 
 

 
 
Billedet: m/f Malmöhus. 
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Vi var meget opmærksomme på det forhold, for hvis der skete noget med færgelejet, 
ville festen være forbi, og det havde vi slet ingen interesse i. 
 
På overfarten sejlede til daglig kun den svenske færge Malmöhus bygget i 1945. Den 
havde kun to spor med en samlet sporlængde på 147 meter, så det var en meget stor 
udvidelse af overførselskapaciteten, når vi kom med vores fire spor og ikke mindre end 
413 spormeter. 
 

Vi fik det fineste forhold til stationspersonalet på begge side af Øresund, og det gav 
ingen praktiske problemer at skulle rangere med de meget store og kraftige svenske 
rangermaskiner. 
 
Som jeg husker det, så sejlede vi også her tre dobbeltture på en tolv timers vagt, hvilket 
gav en total overførsel af ca. 450 tomme trævogne. 
 
På turen hjem i toget efter sidste vagt spejdede vi omhyggeligt ved passage af alle 
stationerne undervejs efter, hvor meget det havde tyndet ud i de ophobede trævogne, og 
om det mon så ud til, at der var vogne nok til at gentage succesennæste weekend. 

Tjenestefordelere. 
 
Overfartslederens kontor var dengang beliggende i et meget lille hus i Lille 
Færgestræde. Ud over overfartschefen selv sad der en stab af medarbejdere, der lavede 
lønningsregnskab og fungerede som tjenestefordelere.  
 
Tjenestefordelerne var for de flestes vedkommende navigatører og matroser. Navi-
gatørerne tjenestefordelte typisk navigatører og maskinmestre mens matroserne tog sig 
af matroser og motormænd. 
 
Det var disse tjenestefordelere, der sørgede for, at der mødte erstatningspersonale op, når 
folk meldte sig syge, skulle afvikle feriedage, eller holde deres regulære sommerferie. 

 
Alle personalegrupper var opført på lister efter anciennitet, og det var i princippet disse 
lister, der blev brugt til at træffe afgørelse om, hvem der stod for tur såvel til 
udnævnelser som til at udføre funktioner i en højere stilling end den stilling, som man 
var udnævnt til. 

Grønne sedler. 

 
Når man skulle møde anderledes, end det havde været forudsætningen i henhold til 
holdets vagtsplan, så modtog man typisk en lille kuvert fra overfartslederens kontor med 
ens navn på. 
 
Det var altid med en vis spænding, når man åbnede kuverten, for man vidste godt, at den 
indeholdt en ”grøn seddel”. Sedlen var ganske rigtigt grøn og på den var anført de 
vagter, som man skulle møde til i de nærmest følgende dage. 
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De grønne sedler var altid skrevet af en af tjenestefordelerne med meget tydelig og let 
læselig håndskrift og med udstederens underskrift. 
 
Ofte blev ens vagtmønster med dag, nat, hvil og fri brudt. Man kunne sejle flere 
dagvagter eller flere nattevagter efter hinanden. Sammen med vagtmønstret var anført 
navn på den eller de færger, man skulle møde på sammen med mødetidspunkter. 
 
Sedlen kunne endvidere medføre, at fridage kunne flyttes eller helt bortfalde. I begge 
tilfælde ville der blive tale om en kontant kompensation, og for mit vedkommende faldt 
sådanne penge altid på et tørt sted. 
 
Modtagelse af en grøn seddel indebar stort set altid, at man skulle fungere i en højere 
stilling og for mit vedkommende som overstyrmand. 
 
Så længe funktionen ikke strakte sig ud over en måned i træk, så fik man ingen ekstra 
betaling for at udøve denne tjeneste i en højere stilling. 

Overførsel af biler med gamle åbne jernbanefærger. 
 
Som fungerende overstyrmand kunne jeg komme ud for at skulle sejle med en af de 
ældre jernbanefærger for at afhjælpe ventetiden på biloverfarten. Disse færger kunne 
ikke klare turen på de 50 minutter men brugte måske mere end en time. 
 
Når passagererne konfronterede os med den forlængede overfarstid, så måtte vi 
undskylde og gøre opmærksom på, at der i overfartsplanerne faktisk stod, at 
overfartstiden var cirka 50 minutter. 
 
Forudsætningen for at få flest mulige biler med på de gamle jernbanefærger var, at man 
kørte dem rundt på dækket helt i borde i styrbordsside rundt agter og frem på fordækket. 
Midtersporet gav sig selv. Herfra kunne man godt med lidt god vilje runde henne agter 
og køre med over i bagbordsside, når de skulle i land. For at udnytte pladsen bedst 
muligt og for at systemet skulle virke under losning, så måtte de sidste 10 – 20 biler 
køres ret ind på fordækket. 
 
Når vi kom over på den anden side og nærmede os bunden af færgelejet, og folk var på 
vej ned til deres biler, så gik det først rigtig op for bilisterne på fordækket, at de skulle 
bakke i land, og det var der mange, der ikke var glade for, så lidt knurren lød der næsten 
altid. 
 
Når der var lidt krap sø, så skete det også, at nogle af bilerne fik et sprøjt saltvand. Det 
var jo heller ikke så godt. Brokkede de sig for meget, så skyllede vi de mest udsatte biler 
af med færgens ferskvandsslange. Trods genvordighederne ved at blive overført med en 
gammel jernbanefærge, så var det dog bedre end at holde og vente i færgehavnen på den 
anden side i ubestemt tid. 

De og du. 
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Når man mødte på sine vagter var det almindeligt, at vi navigatører hilste på hinanden og 
gav hinanden hånden. Det var også almindeligt, at styrmændene var dus indbyrdes, mens 
vi var Des med skibsførerne og med matroserne. 
 
Sådan havde det været i mange år, og der kunne komme mange sjove uhensigts-
mæssigheder ud af denne omgangsform. Det forlød, at en af skibsførerne var Des med 
sin bror, fordi den ene var skibsfører og den anden ”kun” var overmateros.  
 
Da jeg var ny styrmand ved overfarten begyndte disse omgangsformer så småt at gå i 
opløsning. På et tidspunkt var det sådan, at såfremt en matros havde set sig sur på en 
styrmand, så kunne han udtrykke sin misbilligelse ved at tiltale styrmanden med du. 
 
Det var der ingen, der tog skade af, men både matrosen og styrmanden vidste udmærket 
godt, at tiltaleformen alene var blevet anvendt for at fornærme og provokere styrmanden. 
 
Der gik nogle år, som egentlig var noget frustrerende og vanskelige at komme igennem, 
men det var jo ikke bare os på færgerne, der havde det problem. Forandringer i om-
gangsformerne var lige så almindelige i resten af samfundet. 
 
Særligt vanskeligt var det måske at finde en passende måde at tiltale de ældre mennesker 
på, som man altid havde været Des med, som man respekterede, og som man under 
ingen omstændigheder ønskede at fornærme ved at tiltale dem med et du. 

Farligt gods på Storebælt. 

 
En skibsfører, som var kommet fra en af vores overfarter med mindre færger, havde søgt 
til Storebæltsoverfarten for at få en højere gageret stilling i overfartens store færger. 
 
På en dagvagt skulle jeg fungere på hans hold om bord på færgen Storebælt som holdets 
overstyrmand. Ved afgangen fra Korsør var der kommet et antal svenske vogne om bord 
læsset med store træstammer. En last som vi havde overført utallige gange uden at træffe 
særlige foranstaltninger i den anledning. 
 
Efter at vi havde fuldført vores svaj, og jeg var kommet tilbage til kontorarbejdet på mit 
kammer, ringede skibsføreren til mig og spurgte, om jeg var klar over, at vi overførte en 
last med farligt gods i henhold til RID (Reglement for International jernbanetransport af 
farligt gods). 
 
Jeg vidste dårligt selv, hvad RID gods var, så jeg kunne melde klart tilbage, at det var 
jeg ikke klar over, og jeg bad ham oplyse mig om, hvilken last han hentydede til. Svaret 
var, at de mange store træstammer på vogndækket var klassificeret som farligt gods i 
henhold til RID, selv om det godt nok havde en meget lav klassificering. 
 
Det indebar efter hans mening, at vi skulle rigge brandgrej til ved hver at de ca. ti vogne, 
med træstammer, som vi havde med. Jeg bad ham uddybe, hvorfra han havde dette og 
for mig ganske ukendte krav. Det kunne han ikke umiddelbart redegøre for, men han 
insisterede på, at jeg skulle få matroserne til at rigge brandgrej til ved hver af vognene, 
som han havde beordret. 
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Vi havde en efterhånden noget ophidset samtale om emnet. Den kulminerede i, at jeg 
nægtede at iværksætte arbejdet. Jeg sagde til ham, at han, såfremt han insisterede, selv 
måtte beordre matroserne til det. 
 
Brandgrejet i form af brandledning med vand og tilhørende slanger og strålerør var i 
forvejen fordelt på vogndækket efter myndighedernes krav, og jeg fandt det ikke op til 
mig på forhånd at disponere over grejet, før der i påkommende tilfælde måtte blive brug 
for det. Måske skulle det bruges på et helt andet sted, end vi efter skibsførerens ordre og 
i modstrid med reglerne havde anbragt det. 
 
Det var den eneste gang i min lange karriere til søs, at jeg nægtede at udføre en ordre, 
som jeg havde fået fra en skibsfører. Om han indberettede mig ved den anledning ved 
jeg ikke, men vi blev aldrig herefter bonkammerater, og vi havde senere et andet 
sammenstød, hvor jeg selv overhørte, at han på telefon indberettede mig til overfarts-
ledelsen. Et lille stykke papir med en indberetning fra skibsføreren ville ganske givet 
have været værre for mig.  

Halsskov. 
 

 
 
Billedet: Halsskov. 
 

Færgen Halsskov blev bygget som bilfærge ved Helsingør Skibsværft i 1956 til 
indsættelse på Halsskov – Knudshoved overfarten med en kapacitet på 200 personbiler 
og 1.000 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 3.195BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 7.450 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 16 knob. Færgen var 106 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter  
 
Færgen blev leveret til rederiet i juni 1956. Da anlæggene til den nye bilfærgerute 
Halsskov – Knudshoved endnu ikke var klar, sejlede den på ruten Korsør – Nyborg 
overfarten indtil maj 1957, hvor den deltog i festlighederne i forbindelse med indvielsen 
af den nye bilfærgerute. 
 
Færgen var den første dobbeltdækkerfærge bygget til denne overfart. Den var en ren 
bilfærge og havde ingen jernbanespor. 
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Mens jeg var på dispositionsholdet, fungerede jeg i længere tider ad gangen om bord på 
netop på denne færge. 
 

Skibsføreren. 

 
Skibsføreren på fastholdet hed Hagenøre Christiansen. Han var en høj slank mand, der 
var kendt for at være rask i sine bevægelser og meget sjældent stod stille ret lang tid ad 
gangen. 
 
Jeg sejlede ikke ret tit sammen med ham, men det var kendt, at han havde det dårligt 
med, at hans styrmænd skulle komme til at sidde ubeskæftigede hen, og han gjorde, 
hvad han kunne for, at dette ikke skulle ske. 

Rejsevejleder. 

 
For mit vedkommende blev det afbødet derved, at han ved midnatstid, hvor det måtte 
antages, at jeg var færdig med den mere rutinemæssige del af mit arbejde, lige ville bede 
mig om at arrangere en rejse for ham og hans kone op til en lille by,som jeg ikke husker 
navnet på, i den nordvestlige del af Nordjylland, hvor hans kones familie var 
involverede i en eller flere fiskerbåde. 
 
Til løsning af opgaven havde vi selvfølgelig altid i alle færger den nyeste udgave af 
DSB´s store landsdækkende køreplan. Den var virkelig på størrelse med en mursten, selv 
om den var skrevet med småt og på meget tyndt papir. Nærmestluftpostpapir. 
 
På hovedruterne København – Odense,- Fredericia- Århus - Ålborg var den til at have 
med at gøre, men når man som i dette tilfælde skulle ud på en af sidelinjerne for slet ikke 
tale om, når en rejse endte med en rutebilstrækning, så var sagen en ganske anden og slet 
ikke for en amatør som mig. 
 
Resten af den nattevagt brugte jeg på at lave en omhyggelig beskrevet rejseplan med 
afgangstider, skiftetider og -steder sluttende med ankomsttid for den sidste bus-
forbindelse ved endestationen for turen. 
 
Da jeg afleverede mit omhyggeligt udførte arbejde fik jeg nærmest det indtryk, at han 
kendte det hele i forvejen på samme måde, som da jeg af fastholdsskibsfører R.K Olsen 
blev sat til at forøge dybgangen på Arveprins Knud. 
 
I løbet af den nat blev jeg på det nærmeste ekspert i at finde rundt i den ellers ret 
komplicerede køreplan med dens mange forkortelser, henvisninger og piktogram-
lignende figurer. 

Øgenavne. 

 
Rigtig mange blandt overfartens personale havde et øgenavn. Jeg er vidende om, at der 
findes et tryk på flere maskinskrevne sider A – 4 ark med en fortegnelse over disse 
navne, som jeg nok kun kender en brøkdel af. 



118 
 

 

 
Alligevel vil jeg nævne en episode, som jeg selv oplevede om bord på netop Halsskov, 
hvor fastholdsskibsføreren Hagenøre Christiansen selv gjorde tjeneste og med mig som 
fungerende overstyrmand denne gang på en dagvagt. 

Snakky, snakky. 
 
På vej mod Knudshoved var overmatrosen blevet afløst af en ekstramatros, som jeg før 
havde sejlet sammen med, men som alligevel var forholdsvis ny på overfarten. Han 
virkede som noget af en hardcaser med maskinklippet hår af en halv centimeters længde 
over hele hovedet og iklædt en skjorte uden ærmer. Han var kendt for at tale overordent-
ligt meget og nærmest uden ophør. 
 
Han stod ved roret og havde netop indledt en fortælling fra de store have, da døren til 
styrehuset gik op og skibsføreren trådte ind. Manden lod sig ikke standse i sin fortælling 
af den grund, men da han midt i endnu en sætning skulle trække vejret brød skibsføreren 
ind og spurgte ham:” Sig mig, er det ikke Dem, man kalder for snakky snakky,” ”Jo,” 
svarede rorgængeren: ” Og er det ikke Dem, som man kalder for ”Hvirvelvinden”. 
 
Så var den betalt, og skibsføreren forlod hurtigt styrehuset og viste sig ikke på broen 
igen, før han i forbindelse med ankomsten til Knudshoved var helt sikker på, at 
rorgængeren var blevet afløst af en af de faste overmatroser. 

Skibsfører Ib Jørgensen. 

 
En sommer sejlede jeg meget sammen med skibsfører Ib Jørgensen. Igen en høj slank 
mand der vist nok stammede fra sydhavsøerne,Fyn med omliggende øer, og ikke havde 
ret meget til overs for de landbaserede chefer. 
 
Færgen var blevet degraderet til afløserfærge, der kun sejlede, når presset på overfarten 
var størst. Det indebar, at vi på det nærmeste kun sejlede i dagtimerne. 

Restaurationsstrejke. 
 
Vi sejlede sammen en sommer, hvor restaurationspersonalet gennemførte en strejke. Det 
førte i sommervarmen meget hurtigt til, at der specielt i restaurationsområdet kom til at 
lugte fælt af forrådnende madvarer. 
 
Vi foretog sammen i løbet af vagten flere inspektioner i stirrids og i kabys, og min 
indstilling var nok, at vi burde lægge op. Det blev vi egentlig enige om, og han ringede 
ind tiloverfartsledelsen og proklamerede, at hvis de ikke sørgede for, at der ved næste 
ankomst Halsskov kom nogle mennesker ned og hentede vores affaldssække, så ville 
han lægge færgen op. 
 
Det lykkedes faktisk at få de værste sække fjernet, men det løste ikke problemet. Hans 
kommentar til mig var: ”Hvis vi ser maddiker, så lægger jeg op omgående”. Det kom 
aldrig så vidt, inden strejken var afblæst. 
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Chutney. 
 
Det var mens jeg sejlede sammen med Ib Jørgensen, at jeg lærte at spise chutney til alle 
former for mad indeholdende karry og med ris som tilbehør. Han havde i sin pure 
ungdom sejlet på Indien og her lært sig at spise denne herlige stærke men samtidigt søde 
marmelade lavet med mangofrugten som hovedbestanddel. ”Men du skal altid vælge den 
variation, der benævnes ”hot”, belærte han mig. Og det har jeg så gjort lige siden. 

Sol over Gudhjem. 
 
Hver dag hen under aften, når belastningen på overfarten tog af, kunne vi lægge færgen 
op i leje tre i Halsskov. Mens matroserne gjorde færgen ren efter dagens sejladser, 
bestilte vi ofte en gang ”Sol over Gushjem” (en røget sild, masser af rå løg og en rå 
æggeblomme lagt pænt i en løgring) til alle vi tre navigatører. Vi kunne sidde i fred og 
ro i styrehuset og nyde denne guderet, inden vi kørte hjem. Dengang spiste vi helt uden 
dårlig samvittighed den rå æggeblomme, der som den største selvfølgelighed hørte retten 
til. 

Issejlads. 
 
I en periode følte jeg nærmest, at jeg hørte til om bord på Halsskov sammen med 
skibsfører Ib Jørgensen. 
 
Det havde i lang tid været hård vinter,og jeg var blevet sat ud til en nattevagt om bord på 
Sprogø hos den skipper, som jeg havde haft problemer med omkring sejlads med farligt 
gods (træstammer). Vi var som før fortalt, mildest talt ikke bonkammerater. 
 
Vintervejret havde så småt gjort sin indflydelse gældende, og vi havde problemer af 
forskellig art blandt andet med frosne vandrør forskellige steder om bord. 
 
Vi var lige begyndt på vores nattevagt og var afgået fra Halsskov på den første tur. Fra 
overleveringen vidste vi, at der var store problemer med at lukke den forreste rulleport 
på nederste vogndæk.På grund af tyk is på porten og i det spor i dækket, som porten 
kørte i, så slog de elektriske portspil hele tiden sikringerne. 
 
Til sidst måtte vi opgive at lukke portene ved hjælp af de elektriske spil og gå over til en 
nødløsning. Vi kunne via et sindrigt system af wieretræk fra fortøjningsspillet på 
fordækket lukke begge porthalvdele. Det virkede, men det var besværligt, og det tog 
lang tid. 
 
Skipperen var gået alene på agterbroen sammen med rorgængeren, og jeg 
kommunikerede med vogndækket omkring arbejdet med de genstridige porte. 
 
Undervejs havde skipperen flere gange via samtaleanlægget spurgt til arbejdet med 
porten, og jeg havde holdt ham orienteret, så godt jeg kunne, men han var utilfreds med 
mine svar og gav vredt udtryk herfor. 
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Efterhånden var der kommet flere besætningsmedlemmer på broen for at orientere om 
ting, der skulle tages stilling til. På broen var en rorgænger, udkiggen, inspektøren, der 
havde problemer med sine afløb, og der var også en maskinmester, der var involveret i at 
løse problemet med den genstridige bovport. 
 
Der var en generel summen i styrehuset fra folk, der skulle have besked på løsningen af 
netop deres problem. 
 
Igen kom skipperen vredt ind på samtaleanlægget fra agterbroen. Jeg havde ikke mere at 
fortælle ham, så jeg trykkede ham ud på samtaleanlægget midt i hans retirader. 
 
Da færgen havde tilendebragt sit svaj,kom skipperen tilbage fra agterbroen. Rød i 
hovedet og vild i øjnene over, at jeg havde trykket ham ud på samtaleanlægget. Han var 
meget utilfreds med mig og gav med meget høj røst udtryk herfor. Jeg svarede ham igen 
i nogenlunde samme stemmeleje, så de andre i styrehuset tav, og der blev pinligt stille, 
indtil skipperen og jeg var færdige med at råbe til hinanden. 
 
Da vi fik melding om, at bovporten nu var lukket forsvandt skipperen hurtigt ind på sit 
kammer, mens jeg efterhånden fik aftaler med de folk, der havde problemer. 
 
Ud på natten kom skipperen pludselig i tanker om, at der ikke var noget søkort på 
agterbroen. Derfor bad han mig lige om at ringe over til skibsfører Ib Jørgensen i 
Halsskov for at få hans søkort sendt over. 
 
Ib Jørgensen havde imidlertid sin egen holdning til tingene, så han sagde til mig, at hvis 
min skipper skulle bruge et søkort på agterbroen, så måtte han skaffe det et andet sted 
fra, idet Halsskov lå på en slags stand by og ville i påkommende tilfælde ikke kunne 
sejle uden et søkort over Storebælt. 
 
Hvis min skibsfører ikke var tilfreds med svaret, så fandt Ib Jørgensen i øvrigt, at han 
selv burde have ringet til ham om så ”vigtigt” et problem. 
 
Derved blev det, og vi måtte sejle vagten færdig stadig uden et søkort på agterbroen, det 
var ikke aktuelt,og det blev heller aldrig senere anskaffet. 
 
På sidste tur hjem om morgenenhavde skibsføreren med vilje ladet døren ind til sit 
kammer stå åben, så vi,der var på broen, tydeligt kunne høre, at han ringede ind til 
personalekontoret og klagede over mig. 
 
Efter afløsning stod matroserne ved min bil og ventede på mig. De ville gøre 
opmærksom på, at de gerne ville støtte mig, hvis nattens episoder førte til 
ubehageligheder for mig. 
 
Denne tilkendegivelse fra hans egne folk i besætningen var jeg selvfølgelig meget glad 
for at få, men det blev aldrig aktuelt for mig at gøre brug af den, for heller ikke denne 
gang hørte jeg nogensinde mere til hans telefoniske indberetning, og jeg kom heller ikke 
senere til at sejle sammen med ham igen. 
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Bortløbne elever fra Fulton. 

Fulton. 
 
Den tremastede skonnert Fulton blev bygget i 1914 – 15 på C. L. Johansens skibsværft i 
Marstal og blev brugt til sejlads med klipfisk fra Newfoundland til Spanien. 
 
Fulton sejlede fra 1970 til 1987 under Mogens Frohns ledelse med socialt belastede 
unge, som blev anbragt på Fulton Stiftelsen iAssens. 
 
Mange,der hører navnet Fulton, tænker på Mogens Frohn Nielsen, der var skipper indtil 
1987. Han stod for kæft, trit og et kærligt knus og lagde ikke skjul på, athvalpene fik et 
drag over nakken, hvis de havde fortjent det. Sejlturen med Fulton fik mange unge på ret 
kurs. 
 

 
 
Billedet: Den tremastede skonnert Fulton for fulde sejl. 

Min oplevelse med Mogens Frohn. 
 

Efter en tidligt afsluttet dagvagt på en af bilfærgerne, jeg tror det var Halsskov,var jeg på 
vej hjem i min dejlige Volvo 544. Da jeg var nået tilTårnborgvej, og lige før jeg skulle 
dreje af mod Svendstrup, stod der en lettere korpulent mand og gestikulerede vildt med 
både arme og ben.  
 
Han ville helt åbenlyst gerne tale med mig. 
 
Jeg holdt ind til siden og rullede ruden ned. Udenfor stod skipperen fra Fulton Mogens 
Frohn, som alle på det tidspunkt kendte fra dagspressen og fra fjernsynet. 
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Han forklarede, at et par af hans ”hvalpe” som han altid kaldte sine elever, var stukket af 
fra skibet, og nu var han helt overbevist om, at de ville gå langs med motorvejen og 
forsøge at tomle sig tilbage til København, hvor de begge oprindeligt var kommet fra. 
 
Jeg var i fuld uniform, så han kunne se, at vi kom fra samme branche. Han forklarede 
mig, at han havde holdt en mønstring om bord, hvor han havde rost og fremhævet et par 
af eleverne. De to drenge, der var flygtet, følte sig i den grad forbigået og mente, at de på 
alle måder havde gjort sig fortjent til den samme ros, som de andre havde fået. Det 
kunne de altså bare ikke få, så derfor var de stukket af. 
 
Jeg ville gerne hjælpe ham, så han steg ind, og jeg vendte bilen og kørte tilbage mod 
motorvejen. Imens forklarede Mogens Frohn mig, at hvalpene nok ville stå et sted ikke 
ret langt fremme og forsøge at få kørelejlighed med mig. ”Nugemmer jeg mig, så de 
ikke kan se mig” sagde han, mens han krummede sit ikke helt lille korpus sammen i 
forsædet, så han ikke kunne ses udefra. ”Når du ser dem, holder du bare ind til siden, 
som om du vil tage dem med”, forklarede han mig. 
 
Ganske rigtigt ikke ret langt fremme ad motorvejen stod de to store drenge og tomlede 
den. Jeg holdt ind som aftalt, og næsten inden bilen holdt stille, havde Mogens Frohn 
åbnet døren og var sprunget ud til dem i vejsiden. Der lød et vræl og alle tre spurtede de 
ind over grøften og ud i en stor kornmark. 
 
Snart efter hørte jeg, at Mogens Frohntalte til dem med store bogstaver, og indimellem 
lød der også et par høje klask, der tydede på, at de nok også havde fået sig et par 
øretæver hver. 
 
Da de kom tilbage havde Mogens Frohn godt fat i kraverne på begge drengene og fik 
dem hurtigt læsset ind på bagsædet af bilen. Herfra kunne de ikke flygte, for bilen havde 
kun to døre. 
 
Jeg fortsatte mod afkørslen i Vemmelev, da Mogens Frohn pludselig blev dårlig. Jeg 
havde godt hørt, at han havde problemer med hjertet, og denne stressede situation 
sammen med det anstrengende raske løb for at fange drengene havde nok været en tand 
for hårdt for ham. 
 
Jeg satte farten op og var indstillet på at køre ham til hospitalet i Slagelse. Inden vi nåede 
afkørslen i Vemmelev var Mogens Frohn imidlertid kommet til hægterne igen og bad 
mig køre af i Vemmelev som oprindeligt planlagt. Det gjorde jeg så og kørte stille og 
roligt tilbage mod Korsør, hvor Fulton lå fortøjet inde på Flådestationen. 
 
Undervejs talte Mogens og drengene hele vejen om, hvad der var passeret under paraden 
nede om bord, uden at detdog på noget tidspunkt lykkedes dem at blive helt enige. 
 
Da vi nåede udkanten af Korsør, sagde Mogens Frohn til drengene, at nu kunne de selv 
bestemme, om de ville afleveres hos politiet, som de jo begge kendte godt til i forvejen, 
eller om de hellere ville med ned om bord, hvor de kunne forvente af få nogle flere 
øretæver. 
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De foretrak begge den sidste løsning, og vi fik uden vanskelighed lov til at køre helt ind 
til Fultons plads på Flådestationen. 
 
Drengene blev ført ned i mandskabets kvarter, og jeg selv blev inviteret med ned i 
Mogens Frohns kahyt. 
 
Som tak for assistancen gav han mig fire flasker ”dronningevin”, som han kaldte det, 
fordi de var blevet købt i anledning af, at dronningen skulle have været på besøg om 
bord. Dette arrangement var imidlertid blevet aflyst, og nu stod han altså med et større 
antal flasker rødvin, som han ikke umiddelbart havde afsætning for. 
 

 
 
Billede: Kruset med Fultons våbenskjold. 
 

Han gav mig fire flasker af dronningens rødvin som tak for hjælpen og sammen med 
dem fik jeg også et krus med Fultons navn på samt en hilsen med hjem til Aase, fordi jeg 
kom noget senere hjem end forventet. 
 
For mig havde det været en stor fornøjelse at kunne hjælpe Mogens Frohn, hvis 
gammeldags opdragelsesmetoder i det skønne gamle skib jeg i høj grad værdsatte og til 
en vis grad også sympatiserede med. 

Kaffepenge. 
 
Det var kutyme på stort set alle hold, at man flere gange under vagten drak en kop kaffe 
sammen. Ofte skete det i styrehuset på vagtens første tur. I stedet for at gå ned i 
restaurationen efter en kande af den nok så berømte Storebæltskaffe, så købte de fleste 
hold med mellemrum en pose kaffebønner og bryggede deres egen kaffe. 
 
Det var der jo lidt økonomi forbundet med, så hver mand måtte erlægge et aftalt beløb 
som betaling for kaffen. Jeg husker ikke beløbets størrelse, men skønner, at det på den 
tid drejede sig om mellem 50 øre og en krone pr. vagt. 
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På en nattevagt hos skibsfører Riis Christensen om bord i Sjælland havde vi lavet kaffen 
og var kommet frem til det ubehagelige tidspunkt, hvor vi skulle betale for den leverede 
vare. Kassemesteren for den store blikæske med de mange sammensparede mønter var 
skibsfører Riis Christensen selv. Efter aftenens betaling vendte han bunden i vejret på 
blikæsken og begyndte omhyggeligt at optælle de mange mønter som væltede ud i den 
meget brede karm under styrehusets vinduer. 
 
Da optællingen var afsluttet skovlede han omhyggeligt igen alle mønterne tilbage i 
blikæsken og forkyndte med høj stemmeføring resultatet af optællingen. 
 
Ved en lejlighed, hvor jeg havde sejlet på dagvagten dagen før, hvor kassen også var 
blevet talt op, gik der en djævel i mig, og jeg satte spørgsmålstegn ved opgørelsen af 
kassebeholdningen. 
 
Resolut vendte skipperen den store venlige mand igen bunden i vejret på blikæsken og 
gav sig i lag med omhyggeligt at tælle alle mønterne én gang til. 
 
Det var meget lidt pænt gjort af mig, der ikke anede, om det tal, han var kommet frem til 
i første tælling,havde været rigtigt eller forkert. 

Julekort. 

 
På vejen hjemmefra og ned til færgen på en dagvagt op til jul havde jeg i bilradioen 
siddet og hørt et program, der hed morgennisserne. I programmet sad Danmarks Radios 
mest kendte reportere og fungerede som programværter. Udsendelsen blev undervejs 
krydret med masser af hyggelig julemusik og julens mange dejlige melodier og sange. 
 
Da jeg kom op på brodækket, så husker jeg,at noget af det hyggeligste, jeg kan huske fra 
min tid som ung styrmand var, når skibsfører Riis Christensen i lange tider før jul sad 
derinde på sit kammer med duften fra den nyligt tændte store cigar og skrev sine 
åbenbart mange, mange julekort til venner og bekendte, mens også han lyttede til 
morgennisserne. 
 
For mig var det et af de helt sikre tegn på, at julen var i snarlig anmarch. 

Mere om vores kaffepauser. 

 
Om bord på en af de gamle færger, og jeg husker ikke hvilken, var der ligefrem opstille 
et bord i styrehuset, hvorpå der var blevet plads til en kogeplade, som vel nærmest var 
beregnet til at koge kaffevandet på. På en nattevagt kunne man undertiden blive i tvivl, 
om det siden vi mødte var blevet meget tyk tåge. Ofte var grunden bare at kaffevandet 
havde fået lov til at koge i lidt for lang tid og derved lagt et tykt lag af damp på alle 
vinduerne i styrehuset. 
 
Tænk, at ingen tog initiativet til at nedlægge den kogeø. 
 
Vi drak typisk kaffen af store hvide krus og for at opvasken ikke skulle blive for 
uoverskuelig mærkede styrmanden omhyggeligt hver af krusene med vores initialer med 
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den sorte fedtstift, der egentlig var beregnet til at notere færgens positioner på pleksi-
glaspladen over søkortet med. 
 
Ved en given lejlighed havde jeg bemærket, at der var et lille skår i min kaffekop. Da vi 
senere på vagten igen skulle have en kop kaffe, bemærkede jeg til styrmanden, om han 
nu var ganske sikker på, at jeg drak af samme kop som ved første servering. 
 
Det hævdede han på de bestemteste, og da jeg konfronterede ham med fakta, bandede 
han og grinede lidt, mens han sagde, at han var vant til, at folk rettede ind, når han blot 
så stift på folk og holdt fast. 
 
Ingen havde hverken tidligere eller senere taget skade af, at kaffekrusene måske 
undertiden var blevet byttet om. 
 
På andre færger indtog skibsføreren, overstyrmanden og skibsmaskinchefen deres 
eftermiddagskaffe ved et af bordene på fronten af 1.klasses restauration. Den blev 
serveret for os, men om vi betalte for den, husker jeg ikke. 
 
Hos skibsfører Bjarne Knudsen på Dronning Ingrid gik vi hele vejen fra broen og helt 
ned under vogndækket til skibsmaskinchefens kammer for at drikke vores eftermiddags-
kaffe. Det skete mig bekendt ikke på andre hold. Når jeg tænker tilbage, så er det ikke 
ret mange gange, at jeg er blevet inviteret som gæst i en skibsmaskinchefs kammer, eller 
i det hele taget har haft ærinde så fint et sted om bord. 
 
Forholdene ændrede sig væsentligt, da maskinbesætningerne i de nyere færger fik deres 
aptering flyttet op på samme dæk som dæksbesætningerne. 
 
Som den eneste af de skibsførere jeg har sejlet sammen med, så kunne Bjarne Knudsen 
på særligt varme sommerdage og på dagvagten finde på at møde op i hvid lærreds-
uniformsjakke med skulderdistinktioner, dog stadig med de sædvanlige sorte benklæder. 
 
Samme Bjarne Knudsen var spinkel og meget lav af vækst, hvorfor der på den 
intercityfærge, hvor han mange år senere blev tildelt et hold, måtte fremstilles en særlig 
skammel til hans brug, når han skulle betjene manøvrehåndtagene. 

Overstyrmand Bent Larsen. 

 
I min tid på dispositionsholdet kom jeg rundt på stort set alle Storebæltsoverfartens hold, 
og var der i kortere eller længere perioder. Samtidig med mig var også overstyrmand 
Bent Larsen (BL) på dispositionsholdet, hvor han gjorde tjeneste som fungerende 
skibsfører, og jeg som fungerende overstyrmand. 
 
Vi arbejde godt sammen, og jeg skrev mig ting bag øret, som han fortalte mig om jobbet 
som overstyrmand. 
 
Engang fungerede vi sammen på et hold, hvor han selv havde hørt til. Holdet skulle fejre 
en fødselsdag og i den anledning havde BL med den flotteste håndskrift skrevet et kort, 



126 
 

 

som alle i messen skulle være medunderskrivere af. Han kom ud i styrehuset og sagde, 
at han lige gik en tur ned i matrosmessen for at samle underskrifter ind. 
 
Straks, da han havde forladt styrehuset fór rorgængeren hen til telefonen, ringede ned til 
matrosmessen og nærmest råbte:” Den store kommer, den store kommer” og så 
smækkede han røret på og kom tilbage til sin post som rorgænger. 
 
Hvis der havde været en lille fest i gang i dagens anledning, så skulle sporene slettes 
inden BL nåede ned i messen. 

Et råd om ekstraarbejde. 

 
Det skete undertiden, at man under overfarten skulle have et stykke ekstraordinært 
matrosarbejde udført. Når det skete, så ringede overstyrmanden typisk ned i 
matrosmessen og gav besked til den mand, der tilfældigvis tog telefonen om, hvad der 
skulle laves og overlod det dermed til de otte eller ni mand i messen selv at udpege den, 
der skulle udføre dette stykke ekstra arbejde. 
 
Det ville sikkert medføre, at matroserne indledte en diskussion om, hvis tur det var til at 
lave noget ekstra. Sådanne diskussioner kunne nemt medføre gnidninger i besætningen, 
og det havde ingen interesse i. 
 
BL belærte mig om, at det var meget bedre, at overstyrmanden bad om at tale med den 
mand, som han selv havde udset sig til at udføre opgaven, og gav ham besked om det. 
 
Så blev matroserne ikke indbyrdes uenige. I stedet var det overstyrmanden, der fik skyld 
for at være uretfærdig eller måske ligefrem et dumt svin, men det fik han jo sin løn for, 
var holdningen. 

Havnemanøvre i Nyborg. 

 
Vi sejlede engang sammen om bord i en af de gamle jernbanefærger. Det var en lørdag 
eftermiddag med stille vejr og højt og flot solskin. Vi skulle anløbe leje fem i Nyborg, 
hvor der stod mange mennesker på kajen for at tage imod venner og bekendte, som var 
med færgen. 
 
BL syntes, at det var på tide henset til det flotte vejr, at jeg skulle gå ind i lejet med 
færgen. Det ville jeg naturligvis meget gerne, og alt forløb planmæssigt, indtil vi måske 
manglede en skibslængde i at være helt fremme ved klappen, så gik BL ud i brovingen 
og råbte ned til folkene på kajen:” Gå væk! gå væk! pas på! det er overstyrmanden, der 
sejler”. 
 
Jeg kunne ikke se folks reaktion inde på kajen, men jeg forventede nærmest at politiet 
ville møde op og teste os for at være spirituspåvirkede eller med andre ord fulde i 
tjenesten. Vi lavede et fint anløb, og der skete os ingenting. Men BL syntes bare, at det 
havde været meget morsomt, det var jeg nu ikke helt enig i. 
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Aftenskole. 
 
BL havde i nogle år undervist lystsejlerne i Høng i den teori, der krævedes for at kunne 
opnå udstedelse af Duelighedsbevis for Sejlsportsfolk, og syntes, at det var på tide at 
lade bolden gå videre til mig som underviser på betingelse af, at jeg skulle engagere ham 
som censor i forbindelse med afholdelse af deres mundtlige, skriftlige og praktiske 
eksamener. 
 
Der var tale om et pænt honorar for at varetage jobbet som censor. For mig kunne 
censoren lige så godt være BL som nogen som helst andre, da vi kendte hinanden godt 
og i forvejen havde et fortræffeligt samarbejde. Jeg indvilligede i at bruge BL som 
censor og gik straks i gang med forberedelserne til at undervise på aftenskole. 

Duelighedsundervisning. 

Høng. 

 
Sammen med BL fik jeg etableret de praktiske forbindelser til aftenskolerne i Høng 
kommune, der uden problemer og med baggrund i mit hidtidige karriereforløb ikke 
mindst som officer i Søværnet godkendte mig til at undervise sejlsportsfolkene. 
 
Aftenskolelederen sammenkaldte til et orienterende møde den 30. september 1971 med 
gennemgang af loven om fritidsundervisning. Mødet blev holdt på Høng kommune-
skoles lærerværelse. 
 
Kravene til duelighedsprøve i sejlads for sejlsportsfolk var formuleret og udsendt fra 
Direktoratet for Søfartsuddannelsen. På tilsvarende måde var der opstillet krav til 
underviser og til eksaminator. 
 
Kursus skulle orientere og gennemgå grundbegreberne i navigation, søvejsregler og 
sikkerhedsregler for at give eleverne det nødvendige grundlag for efter en teoretisk og 
praktisk prøve at erhverve duelighedsbevis i sejlads. 
 
Undervisningen skulle foregå på Høng kommuneskole og var tilrettelagt til at skulle vare 
20 undervisningsaftener med tre timers undervisning pr gang, altså i alt 60 timers 
undervisning. 
 
For mig forestod herefter et stort og grundigt forarbejde med at udarbejde en 
lektionsplan. Samtidig skulle der udarbejdes et passende antal skriftlige hjemmeopgaver 
i navigation. 
 
Søvejsreglerne var utroligt vigtige at få banket ind i hovederne på kursisterne, idet vi i 
færgerne undertiden kom ud for uheldige situationer med lystsejlerne, som ofte bundede 
i, at de ikke havde lært at færdes til søs. 
 
Så her var min helt store selviske interesse at sørge for, at kursisterne kunne lære disse 
regler at kende ikke udenad, som vi selv havde måttet lære dem, men dog på en måde, så 
de kunne afvikle kritiske trafikale situationer uden risiko for dem selv og for andre. 
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Undervisningen startede derfor først på aftenen med gennemgang af dette fag, mens alle 
endnu var helt friske i hovedet. 
 
Til hjælp for undervisningen havde jeg selv fremstillet to små modeller af et lidt større 
skib og af en fiskekutter. På modellerne var monteret små kroge, hvorpå jeg kunne sætte 
små perler med de rigtige farver på modellen og således illudere alle former for skibe 
med alle de tænkelige kombinationer af skibslys, som fandtes i De Internationale 
Søvejsregler. 
 
Perlerne var venligst og uden deres vidende udlånt fra mine pigers omfangsrige samling 
af perler til fremstilling af de fineste halskæder. 
 
Af skibstyper, som eleverne skulle kunne kende alene på deres lanterneføring, kunne der 
være tale om følgende: Et almindeligt maskindrevet skib, en ankerligger, en slæbebåd, et 
skib ude af stand til at manøvrere, et skib beskæftiget med undervandsarbejde, mm. 
 

 
 
Billedet: Min hjemmelavede model af et almindeligt maskindrevet skib med lanterner. 

 
Navigationen kunne vi tage senere på aftenen, for det var gennemgående her kursisterne 
havde deres interesse i ikke at sætte deres ofte store og dyre både på grund, fordi de ikke 
havde fået ordentligt styr på navigationen. 
 
Dengang havde man kun et par vigtige instrumenter i lystbådene, nemlig et spritkompas 
og etekkolod. Dengang var der ikke noget der hed GPS (Global Positioning System). 
Derfor måtte alle positionsbestemmelser foretages på helt grundlæggende gammeldags 
måde ved brug af pejlinger over kompasset. 
 
Alene det at kunne rette en kompaskurs eller –pejling for misvisning og deviation gik 
der meget lang tid med at få lært. Ikke alle nåede at blive fuldt fortrolige med dette 
kunststykke, inden den afsluttende prøve, men der var selvfølgelig også her ved disse 
prøver plads til at lave en del fejl uden at dumpe.  
 
Den første aften på hvert hold fortalte jeg selvfølgelig lidt om mig selv, og om hvad jeg 
lavede til daglig. Derefter spurgte jeg om, hvad der havde fået eleverne til at melde sig 
til kursus. Det handlede generelt om at få noget professionelt at vide om det at kunne 
færdes til søs uden at udsætte dem selv, deres familie og andre søfarende for unødig 
risiko. 
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Begrundelse for at deltage. 

 
Den morsomste historie fik jeg fra en af eleverne i Høng. Det var fra en dame, og hun 
gik på kursus sammen med sin mand, som i denne forbindelse var mindre meddelsom 
end hende. 
 
De havde lige købt en dejlig stor båd, som de var sejlet ud med fra Mullerup havn, hvor 
de havde en fast plads til den. De havde ventet på, at det skulle blive rigtig fint vejr uden 
blæst og bølger på vandet, når de skulle ud på deres første længere tur med båden. Nu 
var tiden inde, og de besluttede sig for at sejle en tur helt til Korsør. Vejret var rigtig fint, 
og det var nærmest vindstille. 
 
De gik fra Mullerup ved middagstid og regnede med, at de sagtens kunne finde vejen til 
Korsør ved hjælp af det landkort, der ellers havde sin faste plads i bilen. De var alle i 
højt humør og begav sig glade sydover. 
 
Undervejs blev det imidlertid først lidt diset og lidt senere blev det rigtig tyk tåge. De 
anede ikke deres levende råd men sejlede fortrøstningsfulde og forsigtigt videre, indtil 
de kunne høre tågesignalerne fra færgerne. De trøstede sig med, at nu var de snart ved 
målet, selv om de stadig intet kunne se. Tættere på færgerne fik de den gode ide bare at 
følge efter en af dem ind mod Korsør. 
 
Det gjorde de, men den første færge forsvandt hurtigt, for den sejlede jo noget stærkere 
end dem. Snart kunne de høre, at de blev indhentet af en anden færge, som de så kunne 
følge et stykke vej. Efterhånden som tiden gik, og de stadig ikke kunne se noget til 
staden Korsør, så var modet efterhånden sunket noget om bord i den lille båd, for de 
syntes efterhånden, at distancen til Korsør var væsentligt længere end nogen af dem 
havde forestillet sig. 
 
Endelig ud på eftermiddagen kunne de skimte land, og glade blev de, selv om de slet 
ikke syntes, at det var noget de kendte, og Korsør var det i hvert tilfælde slet ikke. De 
kunne oven i købet se en lille havn,som de glade sejlede ind i. 
 
Lettede og vel fortøjede efter den lange sejlads sendte de et af børnene ind i det lille hus, 
de kunne se, for at spørge om, hvad havnen hed. 
 
Ungen kom tilbage og sagde, at stedet hed Slipshavn. Det blev de ikke i første omgang 
meget klogere af, så manden måtte lettere slukøret selv gå i land for at få en nærmere 
forklaring på mysteriet. 
 
De måtte pænt blive liggende til næste dag, hvor det klarede helt af og de med venners 
hjælp selv kunne begive sig tilbage den lange vej til den sikre havn i Mullerup.  
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Ankommet hertil meddelte konen, at hun og børnene aldrig mere satte deres ben i den 
båd, før de begge havde lært at sejle. Derfor en ikke så meget talende mand og hans til 
gengæld meget talende kone på den første aften af det kursus. 
 
De blev begge og hver for sig et par af de bedste elever på holdet den vinter. 
Det første kursus blev afviklet på en god måde selv om det til hver enkelt lektion 
krævede et stor forberedelsesarbejde for mig selv, men den gode stemning på holdet 
gjorde det til en fornøjelse at møde op til timerne  
 
De efterfølgende fem år afviklede jeg hvert år kursus i Høng. Herudover blev det til et 
enkelt kursus i Skælskør og endelig underviste jeg et par vintre unge mennesker på 
Agersø. 

Færgebesøg. 

 
Umiddelbart før afslutningen på et kursus søgte jeg at arrangere et besøg om bord på en 
af storebæltsfærgerne under en nattevagt, så eleverne rigtig kunne se søvejsreglerne 
under anvendelse og iagttage skibenes lanterneføring, og hvor mange oplysninger, man 
kan udlede om fartøjernes art og deres kurser i forhold til færgen. 
 
Jeg ville gerne om bord hos skibsfører H. Riis Christensen. Han var en stor, kraftig, 
jovial type, der aldrig glemte sin barndoms dialekt nemlig den bornholmske. På trods af 
sit mangeårige tilhørsforhold til Korsør, så lød det for vi andre,når han talte, som om han 
lige var flyttet hertil. 
 
Når han stod der på broen med sin store cigar, og bød eleverne velkommen, så virkede 
han yderst venlig, imødekommende og troværdig. Undervejs besvarede han gerne og 
beredvilligt på alt, hvad eleverne måtte have af spørgsmål, og det var som regel mange. 
 
Det var en oplevelse for eleverne at opleve atmosfæren på broen og tale med 
vagthavende styrmand, med rorgængeren og med udkiggen om deres funktioner. 
 
Som regel måtte styrmanden give et længere interview om, hvad man kunne få ud af de 
mange små hvide prikker på den store radarskærm. 
 
Det var altid trætte men glade elever, der ca. tre timer senere forlod færgen fyldt med 
nye indtryk og en uforglemmelig oplevelse. 
 
Ugen efter, når de kom tilbage på kursus efter nøje at have tænkt over deres oplevelser, 
så var der stadig en masse ting, som de ønskede yderligere uddybet. Jo, færgebesøgene 
var virkelig med til at løfte indtrykket af et godt kursus. 

Afskedsgaver. 

 
På det første hold i Høng var byens urmager blandt eleverne. Til daglig solgte han ud 
over urene også forskellige former for krus. I forbindelse med afslutningen på det første 
kursus fik jeg nedenfor viste krus i tin. 
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Billedet: Krus, højde 14 cm. med inskription: EØ, Navigationsholdet 1971 – 1972. 

 
Jeg blev naturligvis glad og stolt over at få så fin en gave, og kruset har haft en 
fremtrædende plads i min reol lige siden. 

Søfartsbog for Erling Østergård. 

 
Efter afslutning af kursus 1974 til 1975 fik jeg en rigtig flot søfartsbog med inskription 
lydende: 

 
”Det bevidnes herved at ovennævnte Erling Østergård har bestået dueligheds-
prøve i undervisning af landkrabber således, at disse har forstået, at på havet sejler 
hovedsageligt maskindrevne motorskibe, og at en kurs kan være mange 
forskellige ting”. 
 
Høng, den 10. marts 1975. 
 
Underskrevet af eleverne på holdet. Se næste side. 
 

 
 
Billedet: færge med relevant indhold af våde varer. 
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Sammen med søfartsbogen fik jeg også en rigtig flot færge, hvis master og 
skorstene indeholdt tre flasker spiritus. Se side 130. 
 

 
 
Billedet: Søfartsbog udstedt af navigationsholdet i Høng 1975. 

Skælskør. 

 
Kurset forløb helt efter planen og uden at nogen på holdet skilte sig særligt ud. Under 
den første del af eksaminationen måtte jeg imidlertid et par gange sparke BL over 
fødderne, for han afslørede tydeligt ved nogen af de spørgsmål, han stillede, at han ikke 
for nyligt havde læst søvejsreglerne igennem. 
 
Senere samme aften kom der inspektion fra Direktoratet for Søfartsuddannelsen. Det 
skete,mens jeg havde holdets dårligste elev en sød ældre dame oppe i søvejsregler. Det 
gik ikke helt godt, og jeg forsøgte måske nok at hjælpe hende lidt for meget på gled. 
 
Da eleven var gået, påtalte inspektøren formanende, at jeg havde stillet for mange 
ledende spørgsmål. Det havde han såmænd nok ret i, men censor BL lod eleven bestå. 
 
I forbindelse med afviklingen af den praktiske prøve, som foregik nede i Skælskørs 
dejlige havnemiljø, sluttede vi af med en dejlig frokost. Det var måske ikke varmt, men 
solen skinnede fra en skyfri himmel. 
 
Blandt mange andre lækre sager blev der serveret hornfisk i gele. Ål i gele kendte jeg 
men ikke denne dejlige spise, som på samme vis som med ålenhævdedes at skulle 
skylles ned med rigelige mængder af brændevin, og det blev den. 
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Agersø. 

 
Jeg underviste på Agersø et par år eller tre. Det var langt hjemmefra, når jeg skulle 
undervise derovre. Først turen gennem Skælskør og helt ud til Stigsnæs for at vente på 
den lille færge. Sejlplanen blev ikke altid overholdt lige præcist. På turen over fik jeg 
ofte en snak med kollegaen på broen, eller også blev det til en sidste gennemgang af 
aftenens pensum i den lille hyggelige salon. 
 

 
 
Billedet: Agersøfærgen. 

 
Vel ankommet til Agersø fulgtes jeg tit med nogle af de altid snakkesalige ænder fra den 
store branddam. Så jeg havde altid godt følgeskab under den smukke spadseretur op mod 
den lille gamle skole, som vidst havde landets mindste og hyggeligste skolestue. 
 
Eleverne var meget yngre, end jeg var vandt til, og undervisningen faldt ind under 
ungdomsskolernes regi. 
 
Her skulle vi ikke tale så meget om de grundlæggende ting vedrørende sejlads, for dem 
kendte de alt til fra deres egen eller deres forældres dagligdag. 
 
Her drejede det sig om, at der var et pensum, som skulle læres, og de var ikke alle lige 
boglige for at sige det på en pæn måde, men vi havde det rart i hinandens selskab, og alle 
bestod den afsluttende prøve. 
 
Den friske luft på vejen ned mod færgen,når undervisningen var slut ved ti tiden gjorde 
godt som forberedelse til færgeturen og den lange biltur hjem til Korsør. 

Sejladssikkerhed ved store skibes passage af Storebæltsoverfarten. 
 
For at gøre passagen af store skibe på mere end 20.000 tons og med en dybgang på mere 
end 13 meter sikrere var der blevet gennemført en trafikseparering som på en motorvej 
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med pligt til sejlads i højre, styrbords side af farvandet, når de sejlede mod nord eller 
mod syd. 
 
Sammen med trafiksepareringen etableredes en ordning kaldet for ”Ferry leader”, som 
indebar, at en af overfartens færger udførte den særlige funktion at besvare opkald og 
videresende oplysninger til alle overfartens øvrige færger med det meldte skibs navn, 
passagetidspunkt og oplysning om skibet var nord- eller sydgående. 
 
Alle overfartens færger skulle besvare en sådan melding, og det blev krydset af på en 
liste om bord på Ferry leader, at alle færger havde modtaget meldingen. 
 
Meningen var, at vi om bord i færgerne ville sikre, at søvejsreglernes bestemmelser om 
vigeregler ikke kom i anvendelse. Vi om bord i færgerne og vores kollegaer i de meget 
store skibe hjalp på den måde hinanden med at afvikle den stadigt stigende trafik 
gennem Storebælt på den mest hensigtsmæssige og sikre måde. 

På værft med Asa Thor i Frederikshavn. 
 
Uden at have haft noget som helst med forberedelserne til værftseftersyn at gøre blev jeg 
på grund af sygdom og med meget kort varsel bedt om at sejle med Asa Thor på værft i 
Frederikshavn som fungerende overstyrmand. 
 
Fastholdskibsføreren J. Em. Petersen havde også meldt afbud og skulle erstattes af 
fungerende skibsfører K. Zander Christensen (KZC). I daglig tale blot kaldet for Zander. 
 
Vi kendte hinanden godt, og han forklarede mig, at han som så mange andre på det 
tidspunkt havde anbragt nogle af sine penge i et anpartsselskab hjemmehørende i 
Esbjerg. Det indebar store skattemæssige fordele, og nu hvor skibet var blevet solgt, sad 
han tilbage med en ret stor fortjeneste. 
 
Det medførte, at vi begge involverede os i Mercandia rederierne og købte andele der. For 
min part blev det ikke nogen god forretning, men jeg kom da ud af det med skindet på 
næsen. 

Zanders øl og vin. 

 
Zander havde sammen med sin kone Minna overtaget sine svigerforældres meget lille 
hus i Marstal. Huset lå lige over for værftet. Nu hvor skibene ikkelængere blev nittet 
med den støj, som det dengang ellers afstedkom, så var det nu blevet en meget 
eftertragtet lokalitet. 
 
Sammen med sin kone kørte han næsten alle weekender,når han havde fri, til Marstal for 
at gøre huset parat til at flytte ind i, når han engang skulle pensioneres. Han havde købt 
sig en lille helt ny varevogn,som primært skulle bruges til at fragte materialer og værktøj 
frem og tilbage mellem Korsør og Marstal. 
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KZC lavede både vin og øl til eget forbrug. Det var der rigtig mange, der gjorde på det 
tidspunkt. Der var dengang ikke mange fyrrum med deres ikke for godt isolerede oliefyr, 
der ikke også havde en ballon eller to stående med vin til gæring. 
 
En af tidens store slagerhits var dengang visen om hjemmebrænderiet, hvis omkvæd lød: 
 

Det syder af fusel og bobler af gær. 
Din lever ta´r skade og øjet får stær 
Det smager som rævepis og terpentin 
Men det´r billigt og så bli´r man fuld som et svin. 
 

Som regel smagte produktet ikke ret godt, men det holdt altid en god spritprocent. Så når 
man var kommet godt igennem de første par glas, så lagde man ikke længere så meget 
mærke til smagen. Virkningen var nemlig helt OK. 
 
Zander havde sin egen metode til at lave vin på. Han boede i Æblehaven, hvor der 
faktisk var rigtig mange æbletræer i hvert tilfælde i hans lille have. Om efteråret samlede 
han nedfaldsfrugten op og kørte den til et lokalt mosteri,hvor han byttede æblerne for 
æblemost. Med udgangspunkt i denne dejlige saft lavede han efter sin egen mening en 
virkelig god hvidvin. 
 
Denne påstand skulle naturligvis afprøves, så jeg blev en formiddag inviteret hjem hos 
ham til vinsmagning. Minna, hans kone, var ikke hjemme, så vi sad i sofaen i stuen 
under et stort flot maleri og nød et par glas af hans hjemmeproducerede kølige hvidvin. 
Jeg måtte straks give ham ret, der var virkelig tale om en dejlig vin uden den kende smag 
af fusel, som ellers var så fremherskende for de hjemmelavede vine. 
 
Nu, hvor jeg alligevel var kommet, så syntes han også lige, at jeg skulle smage på hans 
hjemmelavede øl. Han hentede et par flasker med dette hans andet produkt og sagde til 
mig, at nu måtte vi forlægge residensen til køkkenet, for Minna havde forbudt ham at 
trække flere af hans egne øl op i stuen. 
 
Det skete efter at han under en middag med gæster havde serveret øl til maden. En af 
flaskerne havde gærdet lidt vel meget og sprøjtede nærmest ud af flasken, da han 
løsnede patentproppen, og hvad gjorde Zander som ren refleks. Jo, han holdt tommel-
fingeren for og sprøjtede derved endnu kraftigere både på det flotte maleri og på en god 
del af tapetet i stuen. 
 
Derfor det nedlagte forbud fra Minna mod nogensinde igen at åbne nogle af hans 
hjemmelavede øl andre steder end ude over køkkenvasken.Øllet gav os ingen problemer 
og det smagte i øvrigt ganske godt. 

Madlavning og logi. 

 
Styrmanden, som skulle med, hed Balshøj Sørensen. Efterfølgende blot kaldet for 
Balshøj. Han var noget ældre end mig og måske nærmere på alder med KZC. Han var 
ansat som timelønnet eller månedslønnet ekstrastyrmand. 
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Han var en rigtig behagelig mand at sejle sammen med, og så var han leder af færgens 
tipsklub, hvor han lagde mange kræfter i at følge med i alle landets aviser og tipsblade 
for at hente den størst mulige gevinst hjem til klubben efter søndagens kampe.Der-
udover var han ejer af en mindre campingvogn, og så var han i øvrigt meget dygtig til at 
lave mad. 
 
Som det altid var tilfældet med Asa Thor,så skulle dens værftsopholdet ske lige midt i 
sommerens hjerte, og der var udsigt til en periode med flot solskin og høje temperaturer. 
 
Jeg var den senest tilkomne på holdet, men vi nåede da at tale sammen inden afgang og 
blev hurtigt enige om, at det ville være rart at have både en bil og en campingvogn med 
derop. KZC kontaktede værftet og aftalte med dem, at vi gerne måtte tage bil og 
campingvogn med os, og at de gerne ville løfte begge dele i land, når vi kom derop. 
 
Zander kørte sin lille helt nye Renault varevogn om bord, hvor den sammen med 
campingvognen blev stillet helt agterude på det åbne vogndæk. 

Frederikshavn camping. 

 
Vel ankommet til værftet og sejlet ind i dokken en meget tidlig morgenstund var værftet 
straks klar med en kran til at løfte bilen og campingvognen i land. 
 
Vi engagerede en af værftets traktorførere, der formedelst en kasse øl tog camping-
vognen på krogen og slæbte den ud til parkering på campingpladsen. 
 
Det blev til en meget fin placering lige ud til hovedgaden, der førte ret hen til pladsens 
store og veludstyrede kiosk. 
 
Når dagens arbejde var overstået, så kørte vi sammen i Zanders nye bil ud til 
campingpladsen og nød det fine ferievejr. Vi skulle have gang i fremstillingen af noget 
aftensmad og det var primært Balshøjs opgave. 
 
På vejen ud mod campingpladsen havde vi frekventeret diverse forretninger og købt 
såvel råvarer til fremstilling af dagens aftensmad samt en rigelig forsyning af god vin. 
 
Ankommet til campingpladsen satte vi vagten, der var skruet sådan sammen, at Balshøj 
lavede maden, jeg skrællede kartoflerne, og Zander satte vi til at holde udkig i en 
liggestol lige ud mod lejrens hovedfærdselsåre, og meningen var, at han skulle pifte, når 
der nærmede sig nogle kønne piger, som vi alle skulle nyde synet af. 
 
Sådan kom det dog aldrig rigtigt til at virke, for meget snart efter, at vagten således var 
etableret, så faldt Zander i søvn, og så måtte vi selv holde lidt ekstra øje med trafikken 
ned mod kiosken, hvis vi ikke ville gå glip af noget. 

Arbejder på værftet. 

 
Færgen skulle denne gang have alle sine tanke synet af klassen (internationale selskaber, 
der på vegne af Skibstilsynet stod inde for, at alle sikkerhedsmæssige regler var opfyldt), 
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så det var et stort og helt uvant arbejde for mig at være med til såvel de daglige møder 
med værftet og at være med nede i tankene sammen med klassen. 
 
Samtidig med det skulle færgens besætning foretage visse former for vedligeholdelses-
arbejder, der med fordel kunne udføres her under værftsopholdet frem for hjemme under 
normal daglig drift. Her var der god hjælp for mig at hente hos færgens meget dygtige 
bådsmand. 
 
Som sædvanligt så var der knyttet to af værftets ingeniører direkte til arbejdet om bord 
hos os, nemlig én til dækket og en anden til maskinen. 
 
Vi kom rigtig godt ud af det med dækkets ingeniør. Han inviterede os ofte efter endt 
arbejdstid med på sit stamværtshus, som ejedes af en tidligere hovmester fra rederiet J. 
Lauritsen. Her fik vi en before dinner drink at gå hjem på. Ingeniørenhavde det 
særkende, at han stort set altid røg på nogle meget velholdte og fine piber. 

Middagsgæster. 

 
Til gengæld for hans venlighed over for os så inviterede vi ham og hans søde kone med 
ud til vores midlertidige hjem på campingpladsen. Balshøj tryllede med gryder og 
pander, og vi fik et dejligt måltid mad med alt, hvad der hørte til.Måske især masser af 
vin. 
 
Vi sad alle dybt i vores medbragte liggestole og ud på aftenen blev ingeniøren ved med 
at bebrejde sin kone, at hun viste alt for meget frem af sine ”yndigheder”. Han henty-
dede selvfølgelig til hendes flotte ben. 
 
Aftenen forløb fint, men det var en meget træt ingeniør, der ud på de små timer måtte 
lade sig køre hjem af sin kone. 

Som gæster hos ingeniøren. 

 
Senere blev vi inviteret hjem til dem. Ingeniøren viste os ind på sit kontor. Hvor hans 
meget store samling af fine og dyre piber næsten fyldte den ene væg. Straks, når han 
kom hjem fra arbejde,rensede og ordnede han de piber, som han havde brugt i løbet af 
dagen og satte dem tilbage på deres pladser på væggen. Han udvalget herefter næste 
dags piber, som blev stoppet på den helt rigtige måde, inden de blev pakket i en pose 
med en halv snes rum. Klar til brug næste dag. 
 
Aftenens menu stod på en kyllingeret med masser af grøn salat til. Det var dengang ikke 
noget, jeg var så vandt til og slet ikke med de store mængder af salatolie, som husets 
frue med rund hånd hælde hen over salaten. 
 
Igen havde vi en dejlig aften, hvor ingeniøren forsynede sig lidt rigeligt med de våde 
varer undervejs. Kort tid efter aftenkaffen og cognacen var ingeniøren forsvundet. 
 
Da vi på fruens opfordring havde skrevet i deres gæstebog, hvor jeg husker, at Zander 
underskrev sig som ”stifinderen”, så spurgte hun, om vi ikke lige ville hilse af med 
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hendes mand. Hun viste os ind i deres soveværelse, hvor ingeniøren lå midt på 
dobbeltsengen som en anden kristusfigur og i øvrigt sov sødeligt. 

En tur til Vesterhavet. 

 
En weekend blev vi alle tre inviteret på middag hos Zanders mor, der havde et dejligt 
sommerhus helt ude ved Vesterhavet. 
 
På vejen derud i Zanders nye bil skete der et eller andet ude i maskinrummet, som 
Zander lige skulle standse for at se lidt nærmere på. Der var ingen synlige problemer, så 
vi kørte straks videre efter det lille ophold, men Balshøj og jeg kunne ikke dy os for at 
drille Zander lidt med hans lille nye men også billige bil. 
 
På vores godmodige drilleri svarede han: ”Det var pokkers så meget I har at udsætte på 
min nye bil. Forhandleren sagde ellers til mig, at bilen blev leveret med både varme og 
elektrisk lys”. 
 
Vel ankommet i sommerhuset, hvor flaget i dagens anledning var hejst, blev vi budt 
hjertelig velkommen af Zanders mor, og vi fik serveret den herligste pandestegte 
rødspætte. Tilbehøret var frisklavet agurkesalat. 
 
Det var en kombination, som jeg aldrig før havde smagt, men salaten med dens syre tog 
lidt af den ellers lidt fedtede smag, som jeg ellers kendte retten for.Hvor herligt. 

Den store gevinst. 

 
En anden weekend havde vi været hjemme hos vores familier, og var på vej tilbage i det 
sidste nattog. Om morgenen efterhånden som vi kom tættere på Frederikshavn mødtes vi 
ude på gangen uden for kupeerne. 
 
Her blev vi mødt af en ivrigt gestikulerende styrmand Balshøj, der fortalte, at han på 
tipsklubbens vegne havde gjort klubbens medlemmer til meget rige mennesker. 
 
Under et ophold på en station undervejs havde han fået fat i en morgenavis og fundet ud 
af, at tipsklubben havde et meget stort antal tolvere og et endnu højere antal ellevere og 
tiere. Han var helt oppe at køre. 
 
Hans umage med at analysere alle landets avisers forudsigelser om kampenesudfald 
havde båret frugt, og nu skulle pengene blot indkasseres. 
 
Desværre for tipsklubben viste det sig, at mange andre tippere også havde rettet sig efter 
avisernes forudsigelser, som rent faktisk også blev resultatet af kampene på tipskuponen. 
 
Det bevirkede, at der i sidste ende blev et meget beskedent beløb til udbetaling og ikke 
de tusindvis af kroner, som man ellers næsten forventede, når man havde blot en enkelt 
tolver. 
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Forhaling. 

 
Mens vi lå i dokken kom der pludselig besked om, at vi skulle ud for at gøre plads for en 
havarist. Det kom meget ubelejligt for mig, for jeg husker, hvor nervøs jeg blev for om 
færgen kunne holde balancen nu, hvor alt ballastvand og mange tunge maskindele 
befandt sig på værksteder i land for eftersyn og reparation. 
 
Det var en selvfølge, at når færgen skulle ud af dokken igen, så var det vigtigt, at alle 
vægte om bord var anbragt de samme steder, som de var placeret, da færgen gik ind i 
dokken. Især var det vigtigt, at alle tanke herunder den faste ballast var ført op til samme 
status som ved dokningen. 
 
Dette for at undgå fysiske skæve påvirkninger på skibsbunden og for at undgå, at færgen 
kom op med stor slagside under uddokningen. Under dokningen står færgen på en række 
af store klodser og hviler på dem med hele sin vægt, derfor skal færgen helst løfte sig 
helt samtidig fra alle klodser for at undgå trykskader på bunden af færgen. 
 
Selvfølgelig kunne færgen flyde på ret køl, men jeg var meget uerfaren og samtidig 
meget ansvarsbevidst. Jeg brugte mange timer om aftenen, efter de andre var returneret 
til campingpladsen på at udregne færgens stabilitetsforhold. 
 
Alle bundpropper skulle udleveres, genanbringes og checkes, inden jeg nogenlunde rolig 
kunne kravle til køjs om bord på færgen. 
 
Færgen kom fint i vandet og lå flot på ret køl. Vi forhalede meget tidligt næste morgen 
til monteringskajen. Havaristen kom ind i dokken og fik sin skade udbedret,hvorefter vi 
kom tilbage i dokken for færdiggørelse. 
 
Færgen holdt fint balancen også uden ballastvand og maskindele. Det viste sig, at mine 
møjsommelige regnestykker om færgens stabilitetsforhold holdt, og de viste, at dybgan-
gen for og agter blev stort set, som jeg havde beregnet. Det var der vidst ikke andre end 
mig selv, der lagde mærke til. 

Til middag med værftet. 

 
Som under alle andre værftsophold dengang så blev hele officersbesætningen sammen 
med kaptajnen fra skoleskibet Georg Stage, som lå i havnen, inviteret ud på en god 
middag på den meget smukt beliggende Restaurant Møllehuset, hvor vi fik alle de stegte 
ål, som vi kunne proppe i os serveret med al den brændevin, som der er tradition for, når 
denne ret er på bordet. 
 
Med om bord havde vi en maskinmester, som aldrig i det daglige blev kaldt for andet 
end ”Lange Lind”. Manden var virkelig meget høj, meget tynd og ranglet. Alt hans 
arbejdstøj manglede konsekvent ca. 10 cm. i længden, og det gjaldt både for bukseben 
og ærmer. 
 



140 
 

 

Nu mødte han op til middagen i sit pæne udgangstøj, der fuldstændigt på tilsvarende 
måde var alt for kort både her og der. Tilsyneladende var det helt umuligt for den mand 
at købe tøj, der passede ham ordentligt. 

Bil og campingvogn om bord igen. 
 
Inden hjemturen skulle vi selvfølgelig tage afsked på campingpladsen og værftet 
leverede igen med velvilje en mand og en traktor, der i de tidlige morgentimer sørgede 
for, at campingvognen kom sikkert ned på kajen, hvor både den og Zanders bil igen blev 
løftet om bord og sat på agterdækket, hvor de havde stået på turen derop. 

Afsejling. 

 
Lige inde vi skulle ud af dokken for anden gang var jeg igen rundt under bunden på 
færgen for at se, om nu alting var i orden til at komme i søen og sejle hjem. Under min 
tur kunne jeg gennem det hullede dæksel ind til en af søventilerne se, at inde i søventil-
kassen lå der den nydeligste fine hvide sommerkjole med et mønster af røde roser. 
 
Vi bestilte i alle færgerne hver måned vores ration af klude til rengøring og optørring af 
olie, så det var nok herfra, at den fine kjole stammede. Så dækslet måtte afmonteres og 
kjolen fjernes. Den ville ganske sikkert have voldt os store problemer, hvis den var endt 
inde i en af hovedmotorernes kølevandssystemer. 
 
Der var skideballer i luften fra maskinchefen til maskinbesætningen, og hvem fik 
skylden. Det gjorde Lange Lind fortjent eller ufortjent. 

Brug af nødtelegraf i Fyn. 
 
På en eftermiddagsvagt om bord på Fyn under en afsejling fra Nyborg havde skipperen 
og jeg været på agterbroen og var blevet færdige med at udføre den sædvanlige 
svajemanøvre. 
 
Jeg husker ikke, hvem skipperen var, men vi sejlede sammen med en ekstrastyrmand 
ved navn Sørensen. Sørensen var en meget stor mand på alle måder. Han var høj, meget 
kraftig og tyk, men virkede ikke egentlig fed. Han gik altid med træsko og han havde de 
største og mest blankpudsede træsko, som jeg nogensinde har set  
 
Da skipperen og jeg kom tilbage fra agterbroen, havde Sørensen som beordret, inden vi 
forlod agterbroen koblet forbroens maskintelegraf ind. Alt var således i den skønneste 
orden. ”Slå alt vel” sagde skipperen til Sørensen. 
 
Den store mand kørte sædvanen tro og med sædvanlig fart først maskintelegrafen fra 
fuld kraft frem til fuld kraft bak uden problemer og ville så med samme fart føre 
maskintelegrafens håndtag i fuld kraft frem stilling igen. Vi kunne godt se, at det voldte 
ham lid kvaler, men bevægelsen blev dog fuldført. Han beklagede sig lidt over, at det 
havde været lidt tungt, men vi grinede blot og sagde, at det jo krævede sin mand at sejle 
som skibsfører. 
 



141 
 

 

Ved ankomst til Korsør slog skipperen i god tid som sædvanligt klar på maskin-
telegrafen, men ingenting skete. Telefon til maskinen og aftale blev truffet om at benytte 
nødtelegrafen. Ingen af os havde tidligere haft brug for at benytte nødtelegrafen ud over 
de prøver, som med fastsatte terminer skulle udføres, men nu skulle vi lave havnema-
nøvrer med den, og det var en ganske anden sag. 
 

 
 
Billedet: En gammeldags traditionel maskintelegraf, som den der stod om bord på mange af vores færger. 

 
Nødtelegrafen var anbragt, så udsynet derfra var meget dårligt, og det blev derfor 
besluttet, at jeg skulle betjente den på skipperens ordre. 
 
Nødtelegrafen bestod af et håndtag med fem indstillingsmuligheder og et sæt af tre 
farvede lys i færgens langskibs retning. 
 

· Den midterste lampe lyste hvidt, når den blev aktiveret. 
· Den forrestelampe lyste grønt, når den blev aktiveret 
· Den agterste lampe lyste rødt, når den blev aktiveret. 

 
Betydningerne var: 
 

· Ved håndtaget i midterstilling lyste lampen hvidt, og det betød stop. 
· Ved første trin frem blev der nu ud over den hvide lampe også lys i den grønne 

lampe. Signalet betød halv kraft frem. 
· Ved sidste position slukkedes det hvide lys, og der var nu kun lys i den grønne 

lampe. Signalet betød fuld kraft frem. 
 
Signalerne var fuldstændig tilsvarende for bakmanøvrer. 
 
Vejret var fint, så vi kom måske nok lidt forsigtigt og langsomt i havn uden problemer i 
øvrigt. Vi åndede lettede op. 
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Straks, der var meldt færdig, kom maskinmestrene på broen for at skille telegrafen ad, så 
vi kunne se, hvad der var årsag til, at den altså ikke virkede. 
 
Inde bag glasset på maskintelegrafen sad der selvfølgelig en række af kontaktflader, som 
en kontaktarm bevægede sig ned over sammen med håndtaget på maskintelegrafen. For 
enden af disse kontaktflader var der en stopklods, som skulle sørge for at kontaktarmen 
forblev på den rigtige side af kontakterne. 
 
Det kunne hurtigt og let konstateres, at stopklodsen ved fuld kraft bak var faldet af, 
hvorved kontaktarmen var kommet om på bagsiden af kontaktfladerne, hvor alle de 
elektriske ledninger til lysene i felterne var monteret. 
 
Alle disse ledninger havde den store Sørensen godt nok med noget besvær møjsom-
meligt fået klippet over, så der var ikke noget at sige til, at maskintelegrafen ikke 
virkede mere. 
 
Færgen blev efterfølgende lagt op i flere dage for at få alle ledninger i maskintelegrafen 
udskiftet.  

UFO observeret på færgen Korsør. 
 
På en dejlig sensommeraften var vi med Korsør på vej tilbage fra Nyborg mod Korsør. 
Vi havde ved vagtens tiltrædelse hentet færgen efter oplægning og skulle nu kun sejle de 
planlagte tre ture med gods, som vi var sat ud til i sejlplanen.  
 
På vagten kom vi ud for en mærkelig hændelse. 
 
Ved afgang fra Nyborg på den første tur havde vi fuldført vores sædvanlige svaj,vi 
havde passeret Slipshavn og var drejet over mod Korsør ved passage af bøje 5. 
 
Vejret var bare dejligt. Vinden var vestlig og var lidt kraftigere end den fartvind, vi 
sejlede op, så vi havde en ganske let brise agten ind. 
 
Skibsføreren var Johannes Brink. En herlig lille nærmest helt skaldet mand, der altid var 
i godt humør og parat til at fortælle en god historie. Han var af den type, der oplevede 
spændende ting selv efter en kort tur i Brugsen. 
 
Han holdt meget af at fortælle historier om sin højt elskede meget store Garfieldlignende 
hankat.Når han kom hjem til den efter, at den havde været spærret inde det meste af 
dagen, så var den tydeligt fornærmet, og den ville ikke kendes ved ham, og den ville da 
slet ikke lade ham kæle for sig. Den sendte ham blot et meget fornærmet blik, mens den 
med nærmest krydsede bagben løb ham i forvejen hen mod døren ud til haven for at 
komme ud og forrette sin nødtørft. 
 
Nu stod vi så der, skipperen, jeg selv, den vagthavende styrmand, rorgængeren og 
udkiggen gik ude i brovingen. Snakken gik som sædvanlig om alting og ingenting, mens 
vi fik endnu en kop kaffe. 
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Pludselig dukkede den op.Ud af ingenting kom den, og nu hang den bare der lige foran 
styrehusvinduerne. En stor rund tallerkenformet skive med røde lys hele vejen rundt 
langs med randen. Alle i styrehuset havde set den samtidigt. Al samtale forstummede.Nu 
stod vi bare der med åben mund og polypper. Lige så pludselig den var dukket op, lige 
så pludseligt forsvandt den igen. 
 
På den tid kom det ofte frem i pressen måske mest i agurketiden,at mennesker rundt om i 
verden havde set underlige fænomener på himlen, og som de selv ofte identificerede som 
UFO ér (Unidentified Flying Objects) De måtte antages at blive styret af små grønne 
mænd fra det ydre rum. 
 
Kunne det mon være sådan en, vi havde set. Snakken kom efterhånden så småt i gang 
igen, og vi diskuterede ivrigt, hvad det var vi havde set. 
 
Pludselig lød det fra rorgængeren: ”Se der”, mens han med opspilede øjne pegede ud 
over fordækket. Ja, der var sandelig en mere, eller også var det måske den samme, der 
var kommet igen. Den lignede i høj grad den første, vi havde set, men den var både 
højere oppe og længere væk. Igen forsvandt den lige pludselig,som den var dukket op. 
 
Inden vi rigtig igen var kommet i gang med at diskutere sagen, kom en af matroserne ind 
i styrehuset, han skulle ringe til maskinen for at bestille spulevand. ” Fanden til svineri” 
sagde han ”hele båddækket er dækket af et tykt lag af sod, og derkommer stadig masser 
af gnister fra den styrbords skorsten”. 
 
Her var forklaringen på vores UFOér. Fænomenet viste sig rent faktisk at være flyvende 
større flager af sod, der med den lette brise agterind kunne flyve hen over styrehuset og 
hænge der i den stillestående luftmængde lige foran styrehuset. 
 
Det var et almindeligt kendt fænomen, at skibsmotorerne afgav store mængder af sod, 
når de blev startet op efter en kortere eller længere oplægningsperiode. 
 
Oplevelsen fik os ikke til fremover at ændre vores opfattelse af fænomenet UFO ér.Vi 
troede fortsat ikke på, at vi havde haft forsøg på invation fra himmelrummet. 

Matrosen, der blev kaldt for UFO. 

 
En af overfartens mange ekstramatroser blev i daglig tale næsten aldrig kaldt for andet 
end UFOen. Det betød vel bare, at han opførte sig og udtalte sig lidt anderledes end 
flertallet og i større omfang end de fleste andre interesserede sig for netop dette 
himmelfænomen. 
 
På en dagvagt, hvor vi skulle sejle sammen på Asa Thor, og hvor jeg var fungerende 
overstyrmand, henvendte han sig direkte til mig og bad mig tage ganske særlige hensyn 
til ham, fordi han dagen forinden havde gennemgået en større operation.Derfor måtte 
han ikke løfteog bære på de tunge skruer til fastgøring af vognene på vogndækket, som 
det ellers på den vagt skulle være den væsentligste opgave for ham som ekstramatros at 
løse. 
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Jeg spurgte ind til,hvilken operation han havde gennemgået, og som var den egentlige 
årsag til,at han ønskedeat blive sat til skånearbejde. Han fortalte mig, at han på et 
marked havde overværet en indisk mirakelmagers arbejde. Manden kunne mod god 
betaling med de bare næver og helt uden bedøvelse fjerne syge organer fra meget syge 
personer. 
 
Han havde selv i lang tid døjet med en dårlig nyre, så nu havde han altså lige benyttet 
lejligheden til dagen i forvejen at få fjernet det syge organ. 
 
På mit krav om,at han enten meldte han sig syg og gik i land for rekreation ved næste 
ankomst til Korsør eller også blot helt uden videre udførte det arbejde, han skulle i 
henhold til den almindelige arbejdsfordeling om bord. Han valgte derpå uden videre 
diskussion at blive om bord og passe sit normale arbejde vagten ud. 
 
Jeg hørte aldrig om følgeskader foranlediget af, at han som nyligt opereret havde fuldført 
sit normale arbejde på den vagt. 

Områdedrift pr.1973. 
 
DSB´s struktur gennem mange år blev brudt ned med virkning fra 1973 og en helt nyt 
organisationsplan blev gennemført. Lokalt hos os på Storebæltsoverfarten betød det, at 
de to lokale øverste chefer nemlig stationsforstanderens og overfartslederens stillinger 
blev nedlagt og erstattet af en ny chef for det, der nu blev kaldt for Driftsområde Store-
bælt. Den nye chef blev driftområdechef K. Yde Lassen. 
 

 
 
Billedet: Korsør Banegård tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, indviet 1907. 

 
Sammen med ham kom der 4 nye stillinger som funktionsledere med følgende 
ansvarsområder: 
 

· Personale B.Stendorf Jensen 
· Trafik  S.O.P Engel 
· Økonomi P L Larsen 
· Passagerer V. R. Magnussen 
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Om bord på færgerne og på mit plan i organisationen mærkede vi ikke den store forskel 
selv om det betød, at personalet fra det gamle overfartslederkontor i Lille Strandstræde 
nu flyttede over i den flotte stationsbygning lige ved færgelejerne. 
 
Personalet fra det gamle overfartslederkontor blev underlagt lederen af personale-
funktionen. 

Lønrammer. 
 
Sammen med den nye organisation fik vi også et nyt lønningssystem til erstatning af det 
gamle system med mange lønningsklasser, der blev erstattet af et nyt system bestående 
af 40 lønrammer  
 
For mit vedkommende betød det, at jeg som styrmand blev aflønnet i 17. lønramme, som 
jeg tror havde tre eller fire løntrin, således at man automatisk steg lidt i løn hvert andet 
år. 
 
Overstyrmændene blev aflønnet efter 20.lønramme og skibsførerne i lønrammer mellem 
27. og 34. lønramme. 

Romsø. 
 
Romsø blev bygget som bilfærge ved Helsingør Skibsværft i 1973 til indsættelse på 
Halsskov – Knudshoved overfarten med en kapacitet på 375 personbiler og 1.500 
passagerer. 
 

 
 
Billedet: Romsø. 

 
Tonnagen var på ca. 5.600 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 11.000 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 17 knob. Færgen var 130 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter  
 
Kapaciteten til overførsel af biler og passagerer var identisk med Arveprins Knud´s. 
nemlig 375 personbiler og 1.500 passagerer. 
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Udseendet var dog meget forskelligt fra de andre bilfærgers med dens to skorstene i 
borde. En i hver side og dens ”hamsterkæber” i forenden. Disse kæber gav et væsentligt 
forøget areal til den forreste spisesalon. 
 
Dette var nødvendigt, fordi denne færge var den første på Halsskov – Knudshoved 
overfarten, som ikke havde saloner under vogndækket. 
 
Jeg skulle tilhøre et af afløserholdene med skibsfører Willy Mikkelsen som chef og 
overstyrmand B. J. Jensen, som jeg kendte fra fastholdet på Asa Thor. 
 
Vi mødte om bord umiddelbart efter, at færgen var kommet hjem fra prøveturen og 
deltog i de første lokale afprøvninger og instruktioner. 
 
Færgens manøvresystem var indrettet stort set som beskrevet for Asa Thor og altså med 
vendbare skruer fra KaMeWa. Udviklingen af systemet var selvfølgelig fortsat og 
dermed også forbedret lige som udformningen af manøvrepulten var kommet til at 
omfatte flere instrumenter. 

Soldækket. 

 
Færgen havde et meget stort åbent soldæk på bådedæk agter med mange borde og bænke 
til ophold, når vejret var til det. Dækket skulle spules hver aften i forbindelse med den 
daglige rengøring af færgens dæk, og i den forbindelse blev alle affaldskurve 
selvfølgelig tømt.  
 
En aften fortalte matroserne mig, at de i en af affaldsspandene havde fundet en 
plasticpose fyldt med alle slags af uartige blade og heriblandt naturligvis Ugens Rapport, 
som vel nærmest må betegnes som ren pornografi. Bladene var alle helt nye og havde 
sikkert ikke været åbnet endnu. 
 
Vi talte om, at en mand sikkert havde forsynet sig i kiosken med alt, hvad der fandtes af 
den slags og var gået op på båddækket, hvor han ikke kunne undgå nogle af sine venner 
eller bekendte og derfor i al hast havde gemt bladene af vejen i en affaldsbeholder. 
 
Senere havde han tilsyneladende ikke fundet anledning til eller mulighed for at komme 
tilbage efter sin gemte skat. 

Messe. 

Som den første af færgerne på biloverfarten, så havde Romsø fået indrettet en lille messe 
for navigatørerne på styrmandsgangen. Her kunne man mod aftalt betaling få sin varme 
mad bragt op helt nede fra bunden af færgen, hvor kabyssen nu var blevet flyttet ned, så 
derfor var der ikke længere sovs på de yngste styrmands slips i den færge. 

Sikkerhedskort. 

 
Fastholdets skibsfører var R. K. Olsen, som igen havde stået for bygningen af en ny 
færge, altså havde ført tilsyn med færgen på værftet i Helsingør. 
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Overstyrmand var F. Alkærsig, som var kommet til Storebæltsoverfarterne fra 
Hurtigruten Aarhus – Kalundborg. 
 
Hidtil var afløsende personale blot blevet flyttet fra færge til færge efter behov uden 
hensyntagen til, hvor godt de egentlig kendte færgen. Havde man de krævede papirer for 
at udfylde bemandingslisten, så havde alt været OK. 
 
Denne holdning var man så småt begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, idet færgerne i 
tidens løb bare var blevet større og større ligesom de også med tiden var blevet forsynet 
med tidens nyeste tekniske udstyr, som i stor udstrækning krævede, at man var grundigt 
instrueret i dets rette brug. 
 
Et andet problem var også inden afgang at føre kontrol med, om færgen var fuldt 
bemandet i henhold til besætningsfastsættelsen. 
 
Overstyrmand FAlkærsig var den første, der forsøgte at løse dette problem for 
dækspersonalets vedkommende, idet han introducerede en stor tavle med alle 
stillingerne på færgens ruller opslået. Ved vagtafløsning blev tavlen sat ned på nederste 
bildæk, hvor personalet så skulle markere, hvilken stilling, man var udsat til at skulle 
varetage. 
 
Enkelthederne i Alkærsigs system husker jeg desværre ikke, for initiativet viste sig ikke 
at falde i god jord hos personalet, hvorfor man hurtigt gik tilbage til de forhold, som man 
kendte fra de andre færger. 
 
Ideen var naturligvis helt rigtig, og den blev da også senere fulgt op af mig og udbygget 
af rederiet i nært samarbejde med personalets organisationer og Søfartsstyrelsen. 

Rederiets ambassadør. 

 
Ved indførelse af vores nye struktur med driftområder ville man gerne, på linje med 
hvad private firmaer gjorde, give sine største kunder lejlighed til at møde de mennesker, 
der i det daglige fandtes bag den måske lidt intetsigende og anonyme DSB facade. 
 
Det skete ved, at kunderne, de største vognmandsfirmaer, blev inviteret om bord på 
vores nyeste færge på biloverfarten nemlig færgen Romsø. I forbindelse med 
sammenkomsten blev der selvfølgelig holdt taler af vores ledere og af de inviterede 
vognmænds faglige sammenslutninger. 
 
Under arrangementet sad man ved mindre borde med op mod ti kunder pr bord. Ved 
hvert bord var der en repræsentant fra DSB som en slags vært ved bordet. Vi fik alt det 
dejlige mad, vi kunne spise, og der blev heller ikke sparet på de flydende varer. Således 
blev tungebåndene løsnet og kunderne kunne frit skyde på os og give udtryk for gode og 
mindre gode oplevelser, som disse vores største kunder havde med os i dagligdagen. 
 
Vi samlede disse tilkendegivelser sammen og videregav dem til funktionslederen for 
markedsføring V R Magnussen, som så kunne bearbejde indtrykkene i vores fremtidige 
omgang med kunderne. 
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For mit eget vedkommende deltog jeg som vært og som en slags ambassadør for DSB og 
for overfarten i et par år. 

Ny uniform i 1973. 
 
Først i 1970 ´erne blev der truffet beslutning om, at DSB i højere grad end hidtil skulle 
fremtræde som en moderne virksomhed og frigøre sig fra den generelle opfattelse af 
DSB som en gammel etat. 
 
Et af tiltagene i den forbindelse skulle være at frontpersonalet, dem der havde den tætte 
forbindelse til kunderne, skulle have en helt ny beklædning. 
 
De gamle sorte uniformer, der kunne virke lidt militære eller politimæssige med deres 
guldknapper og distinktioner på skuldre, reverser og i kasketterne, skulle udskiftes og 
erstattes af et meget mere nutidigt og meget mere enkelt og civilt udseende. 
 
Resultatet blev en ny uniform i brunt stof. Den var meget enkel i sin udformning og 
bortset fra de gyldne knapper var den helt uden kendetegn til markering af rang eller 
funktion i øvrigt. 
 
Selv om uniformen vel i grunden var ganske pæn, så faldt den aldrig i personalets smag, 
hvorfor man af forskellige grunde allerede i 1980 vendte tilbage til at uniformere 
personalet i mørkeblå uniformer. 
 

 
 
Billedet: Nye fine tog med personalet i de brune uniformer.Stewardessernes orange stemte godt overens. 

Søfartspersonalet. 

 
Så let og smertefrit kom det ikke til at gå for søfartspersonalet. Først gik der rygter om, 
at vi slet ikke mere skulle have en uniform, men hvis vi insisterede, så kunne vi da godt 
få en kasket. 
 
For dog at få en vis ensartethed skulle færgernes billettører have samme brune uniform, 
som togpersonalet havde. Det faldt ikke i god jord, men uniformerne begyndte hurtigt at 
dukke op om bord. 
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Skibsofficerernes organisationsfolk gik til forhandlinger om uniformen med henvisning 
til bestemmelser fra SOLAS (Safety of Life at Sea), som var et internationalt regelsæt 
gældende for alle skibe. Heri var opstillet generelle krav til officerers uniformer i alle 
større passagerskibe, som DSB naturligvis også var forpligtede til at overholde. 
 
Således bortfaldt de gamle distinktioner med fluer på ærmerne og de halve snore. De 
blev erstattet af den internationale maritime uniformering med fire snore til 
skibsføreren,tre snore til overstyrmanden, to snore til andenstyrmanden og en enkelt snor 
til 3. styr-mand, som dog ikke fandtes i DSB, hvor laveste rang var 2. styrmand med to 
snore. 
 
I forbindelse med den nye uniform som beskrevet ovenfor, så fik vi i stedet for den ellers 
så flotte flue nu en sløjfe på den øverste snor. Det faldt i høj grad søværnets officerer for 
brystet. 
 
På side 1 i denne bog er jeg selv iført denne nye uniform, som vi også syntes var rigtig 
pæn og fandt os godt til rette i. 

Søværnets protest. 

 
Til stor irritation for de danske flådeofficerer fik vi også det øje på den øverste galon, 
som ellers Søværnets officerer hidtil havde haft eneret til. 
 
Historien om øjet var, at da den meget berømte engelske admiral Nelson fik den ene arm 
stærkt beskadiget under kamp, så hæftede han ærmet med den beskadigede arm op med 
en strop med et øje, der kunne fæstes til en af knapperne i frakken. 
 
I protestbrevet skriver man: 
 

Søværnsofficerer mener sig derfor berettiget til at have eneret på denne udformning 
af galonerne og finder belæg herfor i Borgerlig Straffelov § 132, der forbyder at 
efterligne embedsmænds særlige kendetegn. 

 
Selv om Søværnets officerer således protesterede, så fik vi dog vores nye internationale 
uniformer. 

Udstationering til Helsingør. 
 
Ved Helsingør –Helsingborg overfarten sejlede man i vintermånederne med blot fire 
færger, men ved sommerkøreplanens iværksættelse blev kapaciteten sat op til sejlads 
med seks færger, hvilket krævede en forøgelse af personalet. 
 
Det kunne overfarten ikke selv klare, hvorfor der blev sendt bud til Storebæltsoverfarten 
om at låne et antal styrmænd til at udfylde hullerne efter overfartens egne overstyrmænd, 
der nu stort set alle sammen fungerede som skibsførere. 
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Hen over tre til fire somre blev det således min lod sammen med fire til fem andre 
styrmænd at blive udstationeret til Helsingør i hele sommerperioden. Herligt, for 
ulejligheden indebar naturligvis, at der skulle betales dejlige skattefrie udstationerings-
penge. 
 
Lige bestemt hvad det sidste angik, så gjaldt det jo om at holde sine udgifterne i Hel-
singør nede på det mindst mulige. Det skete ved, at jeg rejste frem og tilbage mellem 
vagterne. Der var dog den hage ved det, at der ikke var noget tog, der kunne være 
fremme i tide til afløsningerne på dagvagterne, hvor afløsningstiderne typisk foregik ved 
sekstiden om morgenen. 
 
Derfor kunne jeg i lighed med så mange andre DSB søfolk indlogere mig i en stor rød 
treetagers boligblok på Stubbedamsvej i Helsingør. Helt oppe under loftsbjælkerne var 
der indrettet et antal meget små værelser, som man for et meget beskedent beløb kunne 
leje for en måned ad gangen. 
 
For os søfolk i færgerne hed disse små loftsværelseri daglig tale aldrig andet end ”Livets 
gang på Stubbedamsvej”. Grunden til navnet var, at vi boede der, når vi som unge 
styrmænd var udstationerede om sommeren, vi boede der igen i forbindelse med 
udnævnelse til overstyrmænd, og vi boede der sidste gang, når vi skulle udnævnes til 
skibsførere. 
 
De fleste af disse mange omrokeringer mellem overfarterne var foranlediget, at færgerne 
i nogen grad var klassificeret forskelligt med hensyn til vores aflønning. De små færger 
var generelt lavere indplacerede end de større, og ville man forfremmes, når det var ens 
tur, så måtte man søge derhen, hvor stillingen var ledig for ikke at komme bagud i 
hierarkiet. 
 
Når man var udstationeret, så flyttede man rundt på holdene, som der nu engang var 
behov for det. De fleste af vagterne forløb helt efter det fastsatte skema og i henhold til 
sejlplanen. Disse vagter gav ikke anledning til særlige ting at fortælle, men jeg vil 
alligevel knytte en kommentar til et par af de færger, som jeg sejlede med. 
 
Den første færge, som jeg fik et lidt tættere tilhørsforhold til var færgen Helsingør. 

Helsingør. 
 
Helsingør var bygget ved Helsingør Skibsværft i 1955 til indsættelse på Helsingør – 
Helsingborg overfarten som kombineret bil- og jernbanefærge med et enkelt jernbane-
spor. Færgen havde 76 spormeter og plads til ca. 8 godsvogne eller 55 personbiler og 
640 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 1.100 BRT. Færgen havde som overfartens øvrige færger et ror og 
en skrue i hver ende. 
 
Maskinanlægget var dieselelektrisk. Anlægget havde fire hovedmotorer, der ydede i alt 
2.100 Hk og kunne give færgen en servicefart på 11,6 knob. Færgen var 80 m lang og 
den var 13,38 meter bred. 
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Som det tidligere havde været almindeligt ved overfarten, så lå de store spisesaloner 
under vogndækket. På dækket over vogndækket ude i borde på begge sider var et par 
smalle saloner, hvor der ikke var servering. 
 

 
 
Billedet: m/f Helsingør. 

Arbejdsfordeling. 

 
Vagterne var af 12 timers længde, som jeg kendte det fra Storebælt, mens overfartstiden 
nu var reduceret til bare 20 minutter, så vi sejlede vel 6 dobbeltture på en vagt. I natte-
timerne var det almindeligt, at der var udskudt en tur eller to primært beregnet til 
vedligeholdsarbejder i maskinen. 
 
Vagtmønstret var ved denne overfart byttet om, så man begyndte sin turnus med at sejle 
en nattevagt efterfulgt af en dagvagt og sluttede mønstret med en fridag. 
 
Det rutinemæssige arbejde var her på overfarten fordelt således, at overstyrmanden 
passede brovagterne begge veje, mens styrmanden passede vogndækket på hele vagten. 
 
Alle overfartens egne styrmænd havde ferie eller fungerede som overstyrmænd. Derfor 
var stort set alle de styrmænd, der passede vogndækket i sommerhalvåret timelønnede 
ekstrastyrmænd. De fleste af dem havde passeret pensionsalderen og havde også haft 
deres karrierer i andre rederier. Enten havde de været skibsførere ellerde haft gode 
stillinger i Søværnet. Nu skulle de blot tjene et ekstra tilskud til pensionen. 
 
Arbejdet på vogndækket indebar et væsentligt større papirarbejde end det var tilfældet på 
Storebælt. Begrundelsen var, at her var både det danske og det svenske toldvæsen 
involveret i overførslerne. 
 
På hver tur skulle udfyldes blanketter i A 4 format med anførsel af dato, tidspunkt, 
turnummer, lange, lange numre på hver at de overførte gods- eller personvogne, hvor de 
kom fra, og hvor de skulle hen. Der skulle opgives et passagertal, og bilerne skulle tælles 
og deles op i danske og udenlandske. 
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De fleste af styrmændene havde udfyldt alle standardoplysninger for alle vagtens ture 
allerede under den første dobbelttur eller to. 
 
For en enkelt af de nye ekstrastyrmænd, en ældre pensioneret skibsfører fra de store 
have, var opgaven på vogndækket imidlertid så stor og kompliceret, at han tog en stak 
tomme blanketter med sig i sin mappe, når han gik hjem. Her kunne han så i fred og ro 
sidde og gøre næste vagts blanketter klar til brug med færgenavn, dato, turnumre osv. 
 
Papirarbejdet foregik ellers inde på det meget lille dækskontor med direkte adgang fra 
vogndækket. 
 
Arbejdet på vogndækket var afløserstyrmændene alt nok, og de ønskede ikke at blive 
yderligere involverede. Tænk at skulle til at lære sig at sejle en færge med skrue og ror i 
begge ender på sine gamle dage, det ønskede de færreste. 
 
På en af turene ved middagstid holdt styrmanden på vogndækket en spisepause, mens 
overstyrmanden løste ham af. På denne ene tur klarede skipperen turen over på den 
anden side af Øresund helt alene. Fantastisk. 

Havnemanøvrer. 

 
Navnet på den skibsfører, som jeg nu vil fortælle om, husker jeg ikke, men da han 
erfarede, at jeg skulle sejle sammen med ham på hans hold i lidt længere tid, så var det 
meget vigtigt for ham, at jeg hurtigst muligt fik lært at sejle færgen i havn.Først når dette 
var helt i orden, kunne han nemlig igen få sig sin vante middagslur på en 
dobbelttur,ligesom han gerne i forbindelse med færgens normale oplæggertur om natten 
ville forlænge opholdet på sofaen med en ekstra dobbelttur. 
 
Færgen havde et meget specielt maskinanlæg, idet det var dieselelektrisk. Det ville sige, 
at færgens fremdrivningsmotorer var elektriske. Af grunde, som jeg ikke kan redegøre 
for, så indebar denne fremdrivningsform, at der var en vis lang forsinkelse mellem det 
man beordrede på maskintelegrafen og de faktisk udførte manøvre på skruerne. 
 
Det var samtidigt vigtigt, at skruerne ikke kom til at stå stille,for i så fald blev de 
elektriske motorer ikke afkølede. Dette kunne medføre en så kraftig opvarmning af 
drivmotorerne, at de kunne brænde sammen. 
 
Inden det blev min tur til at sejle ind i færgelejet var jeg blevet grundigt informeret, og 
jeg havde mange gange set, hvordan det skulle gøres, så nu ville jeg gerne prøve at gøre 
skipperen kunsten efter. 
 
Ved min første ankomst til Helsingør stod der, som det var sædvane, en god del 
passagerer på fordækket. Det blev accepteret, at en del af passagererne gik over klappen, 
når de kom nede fra salonerne under dækket og skulle iland. 
 
Jeg havde selvfølgelig reduceret farten helt rutinemæssigt ind gennem havnebassinet og 
manglede nu blot at sejle den sidste halve færgelængde op til anstødspælene. 
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Men her spillede den store forsinkelse på anlægget ind. De sidste par meter ind mod 
pælene var farten næsten taget helt af færgen, men for ikke at komme ind med for stort 
et bump skulle farten reduceres ned til nærmest nul. 
 
Ordren om at bakke blev givet på den direkte virkende maskintelegraf. På grund af den 
store forsinkelse på op mod 6 sekunder blev ordren imidlertid ikke gennemført af 
maskineriet, før færgen ramte anstødspælene. Her fik den så endelig ordren om at bakke 
og stoppe, og det medførte, at færgen begyndte at sejle ud af lejet igen. Det var bare så 
svært at lære sig at tage højde for den store forsinkelse på manøvregrejet. 
 
Efter tredje forsøg og efter at alle passagererne på fordækket havde vendt sig om og 
gloede op mod broen for at se, hvad der mon var gang i, så overlod jeg gerne den sidste 
del af sejladsen op i lejet til den erfarne skipper. 
 
Selvfølgelig fik også jeg lært at sejle ind i havnene med færgen, så skipperen kunne få 
både sin middagssøvn og sin nattesøvn med god samvittighed selv, når jeg sejlede. 
 
Det undrede mig allerede dengang, at skipperen nærmest insisterede på at få sin 
sædvanlige nattesøvn på trods af, at der på netop denne tur skulle forhales fra lejet og til 
det, der blev kaldt for ”Trekanten” for oplægning. 
 
Han må have stolet meget på sin instruktion af mig, for jeg fik efter meget kort tid 
besked om, at nu kunne jeg sagtens foretage de nødvendige manøvrer uden hans 
medvirken. Med andre ord, han kunne få sin vante nattesøvn i fred og ro uden at blive 
forstyrret af en forhaling. 
 
Før færgen skulle i fart igen, skulle den igen forhale til et af de gængse færgelejer, mens 
skipperen stadig opholdt sig på sofaen. 

Skipperens gæster. 

 
Skipperen var en lidt ældre og korpulent herre. Som jeg husker det, så gik han altid uden 
uniformsjakke og med seler uden på den hvide langærmede skjorte. Det var jo sommer. 
 

 
 
Billedet: Jeg ved ikke hvorfor, men dette billede giver mig associationer til min skipper i Helsingør. 
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Når vi sejlede, og helt specielt i weekenderne, så havde han på de fleste af turene besøg 
af venner eller familie. Det fleste kom vel mest for at få sig en tår af skipperens billige 
udførselsbajere med en enkelt dram eller to af hans billige udførselsbrændevin til. Jeg 
tror ikke, at han sad over, når de andre hyggede sig, så nogen genstande er det da blevet 
til i løbet af vagten. 

Kongelige passagerer. 

 
Det var forholdsvis almindeligt at dronning Ingrid skulle en tur over til slottet 
Sofiero,som ligger lidt nord for Helsingborg,for at besøge sin far Kong Gustav 6. Adolf 
af Sverige.  
 

 
 
Billedet: Slottet Sofiero. 

 
Overfartens færger havde ikke som på Storebælt en fin kongesalon. På den korte overfart 
blev de kongelige helt konsekvent siddende i deres biler, når de var med.Vi fik at vide i 
god tid, at de kongelige skulle med, så vi havde fået ryddet op, og fået fejet eller spulet 
dækket inden de ankom. Et pænt stort stykke af fordækket blev spærret af for at skaffe 
plads til en af de store kronebiler, som hun altid blev kørt i. 
 
På en tur havde Dronning Ingrid sine børnebørn kronprins Frederik og prins Joakim med 
i bilen. Vejret var dejligt sommerligt, og de havde rullet vinduerne i bilen ned. 
 
Ude på fordækket gik en af matroserne og passede det malerarbejde, som han havde 
været i gang med hele formiddagen. Han var ubetinget overfartens største matros, og jeg 
tør godt påstå,at han var stor og tyk, rigtig tyk endda. 
 
Pludselig hørte han en barnestemme der råbte:”Farmor, farmor haaar du set en stor 
mand” mens han med opspilede øjne pegede på matrosen. 
 
Farmor fik i stor hast beordret de åbne vinduer lukket igen. 
 
Det var matrosen selv, som refererede oplevelsen og han syntes selv, at episoden var 
uskyldig og meget morsom. 
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Kärnan 
 
En anden af overfartens færger, som jeg kom til at høre til for en lidt længere periode var 
Kärnan. 
 

 
 
Kärnan blev bygget på Svendborg Skibsværft A/S i 1970 til indsættelse på 
Helsingør – Helsingborg overfarten som kombineret bil- og jernbanefærge med et enkelt 
jernbanespor. Færgen havde 80 spormeter og plads til ca. 8 godsvogne eller 60 
personbiler og 800 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 1.580 BRT. Færgen havde som overfartens øvrige færger et ror og 
en skrue i hver ende. 
 
Maskinanlægget var traditionelt med 4 motorer der i alt ydede 2.400 Hk og kunne give 
færgen en fart på12,5 knob. Færgen var 88 meter lang og 13,38 meter bred. 
 
I modsætning til overfartens ældre færger, så var al passageraptering nu beliggende over 
vogndækket med store lyse saloner i hver ende af færgen.Gennem de to skorstene 
anbragt helt i borde var der adgang til et stort helt åbent soldæk på båddækket. 
 
Manøvremæssigt var færgen nu ikke dieselelektrisk som tidligere beskrevet vedrørende 
færgen Hälsingør, men færgen havde en aksel, hvorpå der var monteret en KAMeWa 
skrue med drejelige skrueblade i hver ende af færgen. Her var ikke længere de 
forsinkede ordrer på skruen, som ellers havde drillet mig i starten 
 
Den sidste sommer, hvor jeg var udstationeret til overfarten,sejlede jeg i en længere 
periode på færgens fasthold sammen med skibsførerF. Kiersgaard. Som de andre 
fastholdsskibsførere var han også dengang i mine øjne en lidt ældre helt hvidhåret herre. 
 
På overfarten tror jeg, at han havde ord for ikke altid at være lige nem at tilfredsstille og 
omgås, men vi havde slet ingen problemer i den henseende næsten tvært imod. 
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Han indførte den sommer, hvor vejret, som jeg husker det, altid var varmt og solrigt, at 
en af damerne fra restaurationen, som jeg tror, at han havde et særligt godt øje til på 
dagvagtens sidste tur kom op til os på soldækket mens vi lå i Helsingborg med en lille 
bakke med servietter, kopper, kaffe og tre glas cognac. Vil hilste pænt af med hinanden 
og ønskede hinanden en god fridag. 

Malerarbejde. 

 
Jeg var nu fungerende overstyrmand på fastholdet og skulle dermed sørge for at 
vedligeholdelsesarbejderne blev videreført. 
 
En af de opgaver, man var i gang med, var at male den hvide overbygning. På en 
eftermiddag, hvor arbejdet ellers var godt i gang, blev vi simpelthen nærmest overfaldet 
af mariehøns. De var overalt på færgen,De satte sig i den våde maling og de bed os for at 
få væske. Vi måtte simpelthen aflyse alt videre malerarbejde den dag, hvilket matroserne 
ikke protesterede det mindste over. 

En meget synlig passager. 

 
Jeg har jo som tidligere beskrevet i min tid hos rederiet A. P. Møller været ude for at 
sejle med det, vi kaldte for blinde passagerer, altså passagerer der uden vores vidende 
havde gemt sig om bord. 
 
I Modsætning til den situation med en blind passager vil jeg nu berette om en endog 
meget synlig passager. 
 
En sen eftermiddag på vej under anløb af Helsingborg havn og lige inden vi skulle 
passere havnemolerne åbnede matrosen på vogndækket helt rutinemæssigt færgens lille 
bovport, og der lige ud for styrehusvinduerne hang han så. 
 
En ikke helt ung mand hang der i det gelænder, som var sat op omkring den lille brønd i 
bovporten, der egentlig var beregnet til, at udkiggen kunne opholde sig i den under 
overfarten om natten og i tåget vejr. 
 
Manden hang der i helt og aldeles udstrakte arme. Nu var han åbenlyst ikke nogen atlet, 
så inden vi kunne nå at reagere, gav han slip og faldt ned. Heldigvis ikke de vel mere 
end tre til fire meter ned på vogndækket, men han landede på taget af den forreste af de 
passagervogne, som vi overførtepå netop denne tur. 
 
Vi fik sat en stige op til taget af vognen og hjalp en noget chokeret og rystende passager 
ned fra togvognen. Vi behøvede absolut ikke informere ham om, at adgang til 
udkigstønden var absolut strengt forbudt for passagerer. 
 
Jeg var helt overbevist om, athan aldrig mere frivilligt går op i den bovport. 
 
Hvad værre var, så kunne vi i den forbindelse være kommet til at sejle færgen ind i en af 
de havnemoler, der på ydersiderne var belagt med meget store kampesten, og det ville 
vores ellers så flotte færge ikke have haft godt af. Men vi blev simpelthen alle tre 
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mandpå broen skipperen,rorgængeren og jeg selv, så paralyseret ved synet af den 
rædsels-slagne mand der lige foran os, at vi nærmest glemte, at vi var ved at anløbe 
havn. 
 
Der var naturligvis sat et stort advarselsskilt op med rød tekst ved lejderen op til 
udkigstønden. Skiltet forkyndte tydeligt på dansk, tysk og engelsk,at adgang til 
udkigstønden var helt og aldeles forbudt. 
 
Matroserne var alle nøje instruerede om, at de skulle sørge for, at kæden over lejderen 
op til udkigstønden var spændt og på plads, og at der ikke var passagerer i bovporten, 
inden de igangsatte proceduren med at løfteden. Alt endte lykkeligt, og ingen tog skade. 

Sigøjnere. 

 
Det var en årligt tilbagevendende begivenhed, at et meget stort antal sigøjnere ville 
passere overfarten en gang midt på sommeren. 
 
De holdt der på strandvejen nærmest så langt øjet rakte i deres meget store 
amerikanerbiler alle forspændt meget store beboelsesvogne eller forvoksede 
campingvogne med mindst fire hjul under hver. 
 
De udgjorde et broget skue, for de kom altid til at vente, da der skulle mange 
færgeafgange til, før de alle var blevet overført. I ventetiden væltede det ud af bilerne og 
af campingvognene med kvinder og børn. 
 
Jeg oplevede dem næsten lige som de gæs, der hvert forår og efterår flyver hen over mit 
hus i Svendstrup. De skræpper hele tiden og kan ikke tie stille i bare et kort øjeblik. 
 
Sigøjnerne kom fra lande syd og øst for Danmark, og danskere var ingen af dem. Kvin-
derne havde alle langt sort og krøllet hår og var meget spraglet klædt i lange skørter og 
med masser af ringe om halsen om armene og på fingrene. 
 
Mændene havde glimtende guldtænder var klædt i meget lyse jakkesæt og hatte. De bar 
typisk meget store guldure og guldringe. 
 
Jeg tror ikke, at de var meget rige, og at deres store flotte smykker var ægte, men at de 
for mig virkede som en opmuntring i den ellers lidt grå hverdag, var der ikke tvivl om. 
 
Dengang forlød det, at de skulle til en større sammenkomst, der hvert år blev afholdt et 
vekslende sted i Sverige, der allerede dengang havde et ret stort antal mere eller mindre 
fastboende sigøjnere. 

Slimline skjorter. 

 
Som tidligere beskrevet, så havde søfartspersonalet fået nye uniformer og den sommer 
var man kommet i tanker om, at skjorterne ikke længere skulle være hvide som hidtil 
men lyseblå.Samtidig med at skjorterne skiftede farve, så var de også blevet syet i det, 
som man dengang kaldte for ”slim line”. 
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Jeg husker, at jeg var udstationeret til Helsingør overfarten den sommer, hvor skjorterne 
blev sendt ud til os. Nu passede vi jo ikke alle sammen lige godt ind i den figur. 
 
En af skibsførerne på overfarten var lidt mere rund i formerne end den gine, man havde 
brugt under udformningen af skjorten. Han mødte en dejlig solskinsmorgen op i sin nye 
uniform med tilhørende lyseblå slimlineskjorte. 
 
Under skjorten havde han været så hensynsfuld at iføre sig en kridhvid T-shirt. Skjortens 
øverste knap var omhyggeligt knappet og det samme var den absolut nederste knap. Ind 
imellem kunne man iagttage mandens meget store og velformede bulbstævn stikke frem 
iført den pæne hvide T-shirt. 
 
Alle morede sig højlydt over DSB´s sikkert dyrt designede nyeste skjorter i blåt. For 
ovenfor nævnte skibsføreres vedkommende, blev det den første, sidste og eneste 
fremtræden i denne mundering.Den blå skjorte blev heller aldrig rigtig populær, og vi 
vendte alle sammen meget hurtigt tilbage til den hvide skjorte, som vi følte os bedre 
tilrette i. 

Ny bil. 1974. 
 
Vi var begyndt at tale om at udskifte vores dejlige Volvo 544, som havde tjent familien godt i 
mange år, og som vi altid havde været så glade for, med en nyere bil.  
 
Vi prøvede forskellige, men nåede altid frem til det samme resultat, at hvis vi ikke kunne finde 
noget bedre end den sidste, vi lige havde været ude at køre i, så ville vi hellere beholde den 
gamle rundryggedeVolvo lidt endnu. 
 
På et tidspunkt så vi, at der lige henne på hjørnet af Ørnumvej og Tårnborgvej hos Happel Volvo 
holdt en meget flot brugt luksusudgave af en Volvo 142. Den var hvid med læderbrunt indtræk, 
og den var med indbygget soltag. 
 

 
 
Billedet: Familien og den ”nye” bil på tur til Norge.  
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Dengang vaskede jeg undertiden bil i Happels vaskeanlæg, som man kunne få lov til at låne, når 
man kendte salgs- og værkstedschefen Tonny godt. 
 
Over en periode talte jeg hver gang jeg vaskede bil med ham om at indgå en aftale om bytning, 
men bilen var lige dyr nok for vores pengepung. Tonny ville imidlertid ikke slå af på prisen, men 
efterhånden som han ikke fik bilen solgt, så kunne han sætte prisen noget i vejret på vores bil, 
som han skulle tage i bytte. For mig handlede det jo om bytteprisen og ikke om, hvad jeg kunne 
få for min egen bil. 
 
Den allersidste dag i maj måned 1974 kunne jeg skrive under på slutsedlen, der lød på en 
byttepris på 30.000- kr. og vi kunne køre på den for længst planlagte tur til Norge i familiens 
flotte hvide luksusbil. 
 
Vi havde en rigtig dejlig tur, men Vibeke var dårlig på en stor del af turen, og vi var alt for 
længe om at opdage, at hun led af køresyge. 
 
Alt i alt havde vi en helt igennem dejlig tur til Norge. Undervejs boede vi i mange dejligt 
beliggende hytter. Det at bo i hytter oplevede vi som noget helt specielt norsk. Det var familiens 
første længere udenlandstur til afveksling for vores sædvanlige familietur til sommerhuset 
HOLFRI i Thy. 

Farligt gods generelt. Kursus 1976. 
 
Gennem mine første år i DSB´s tjeneste talte vi ikke meget om transport af farligt gods, 
vi havde godt nok set, at der på nogle af godsvognene var sedler med eksploderende 
bomber, dødningehoveder og slikkende flammer, men de kørte blot forbi os, når vi stod 
der på vogndækket og lastede vores tre træk gods, uden at vi tænkte nærmere over det. 
 
Det blev der lavet grundigt om på i løbet af vinteren 1972 foranlediget af det, der senere 
er blevet kaldt for ”Simmerstedulykken”, hvor en tankvogn (lastbil) læsset med fenol 
væltede og gav anledning til store problemer for det lille lokalsamfund i Simmersted. 
 
Ulykken og dens konsekvenser blev grundigt dækket såvel af TV som af de store 
landsdækkende aviser. 
 
Som en af landets største transportør af alle former for farligt gods var der også en 
voksende interesse for, hvorledes DSB forvaltede denne opgave. 
 
På navigationsskolen omhandlede et af fagene selvfølgelig også det regelsæt, der 
handlede om transport af farligt gods til søs. De yngre navigatører på færgerne var 
således alle bekendte med dette regelsæt. 
 
Navnet på regelværket var IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods 
Code) og var gældende for transport af farligt gods på alverdens have, således også på 
Storebæltsoverfarten. Det havde vi hidtil ikke gjort noget stort nummer ud af, men nu 
begyndte det at rumle omkring det farlige gods. 
 
Et par af dem, der gjorde noget ved sagen var overstyrmand Bent Larsen (min censor 
ved duelighedsundervisningen) og styrmand Ivan C. Madsen. De gik i gang med at 
udforme en egentlig undervisning for alle DSB navigatører i dette nye vigtige emne. 
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Kursus var meget teoretisk funderet, og jeg kan næsten endnu se for mig de lange kæder 
af kemiske tegn, der blev skrevet på tavlen. Det var den første spæde start på vores 
opmærksomhed vedrørende begrebet transport af farligt gods om bord på færgerne. 

Udnævnelse til overstyrmand. 
 
Den sidste somme, hvor jeg var udstationeret til Helsingør – Helsingborg overfarten, var 
samtidig den sommer, hvor jeg pr. 1. juni 1976 efter ansøgning blev udnævnt til 
overstyrmand i 20. lønrammeved netop denne overfart. 
 
Af praktiske årsager blev det besluttet, at jeg skulle fortsætte på Kärnans fasthold, indtil 
den 1. september 1976, hvor jeg ansøgte og fik en stilling som overstyrmand ved Store-
bæltsoverfarten. 

Overstyrmand ved Storebæltsoverfarten. 

 
Ved min tilbagevenden til Storebæltsoverfarten skulle jeg i lighed med alle andre 
nyudnævnte overstyrmænd have en stilling på et af overfartens fasthold.Personale-
kontoret i Korsør gav mig mulighed for frit at kunne vælge mellem et fasthold på 
færgerne Asa Thor, Knudshoved eller Prinsesse Benedikte. 
 
Valget faldt mig ikke svært, idet jeg havde været lang tid om bord på Asa Thor, som var 
endog meget flot vedligeholdt. Der var en meget dygtig bådsmand, som jeg kendte godt, 
og hvor jeg vidste, at alt om bord var i den skønneste orden og fungerede fuldstændigt 
rutinemæssigt nok lidt kedeligt og ensformigt. Den blev hurtigt valgt fra. 
 
Færgen Knudshoved sejlede meget på Rødby – Puttgarden overfarten. Når den ind 
imellem kom til Storebælt, havde jeg indtryk af, at den ikke var så pæn og vedligeholdt 
som søsterfærgen Sprogø. Måske ikke en fuldt retfærdig bedømmelse fra min side, men 
jeg har aldrig rigtig brudt mig om den færge. Den blev således også valgt fra. 
 
Tilbage var nu kun Prinsesse Benedikte. Fra at være en af overfartens vigtigste færger 
var den nu efter tilkomsten af færgerne Dronning Margrethe II og Prins Henrik faldet 
noget tilbage i rækkerne og måtte nøjes med pladsen som afløserfærge. 
 
Usikkerheden tiltalte mig meget, og jeg syntes, at der lå mange udfordringer og ventede 
på mig om bord i den færge. Den blev derfor mit endelige valg. 
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Prinsesse Benedikte. 
September 1976.     Oktober1984 

 

 
 
Billedet: Prinsesse Benedikte, som den oprindeligt så ud, inden den fik fjernet de fleste af redningsbådene og 

erstattede dem med flåder. 

 
Prinsesse Benedikte var bygget som 3 sporet kombineret jernbane- og bilfærge ved 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri i 1959 til indsættelse på Korsør – Nyborg 
overfarten og på Halsskov – Knudshoved overfarten. 
 
Færgen havde 256 spor-meter og plads til ca. 30 godsvogne eller 110 personbiler og 
1.200 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 3.668 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 8.700 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 18 knob. Færgen var 110 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter. 

Beskrivelse af færgen. 

 
Jeg regner selv prinsesse Benedikte som den smukkeste af de DSB færger,som jeg har 
sejlet med. På trods af sin ret høje alder på 17 år, så var hun stadig en meget velholdt og 
statelig dame. 
 
Den havde ført en lidt omtumlet tilværelse,inden jeg kom om bord og havde sejlet først, 
som det den var bygget til nemlig en af de vigtigste jernbanefærger på Korsør – Nyborg 
overfarten, senere som afløserfærge på Halsskov – Knudshoved og nu som afløserfærge 
på begge Storebæltsoverfarter og på Kalundborg - Århus ruten også kaldet for Hurtig-
ruten. 
 
Færgen var helt traditionelt opbygget og indrettet med saloner såvel over som under 
togdækket. 
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Færgens indretning. 

 
På vogndækket havde færgen en helt lukket bovport for og manuelt betjente rulleporte 
agter. 
 
Færgen var af den gammeldags type med mange og store saloner med servering under 
vogndækket. Både for passagerer på 1. klasse og for passagerer på 2. klasse. 
 
Den havde det store flotte promenadedæk med hvidskuret teaktræsdæk, som alle færger 
ældre en den også havde. På promenadedækket var anbragt teaktræs borde og bænke 
samt store oplukkelige teaktræsvinduer helt ude i borde. 
 

 
Billedet. Opstalt af færgen. 

 
På promenadedækket var helt som sædvanligt indrettet store lyse saloner for og agter 
samt et stirridsområde midt imellem. 
 
Færgen havde en lille lukket bro agter. 
 
Jeg tror, at den var en af de allerførste af DSB´s færger, der blev leveret med en lille 
bovpropel af typen KaMeWa. 
 
Den havde helt tydeligt givet nogle navigatører problemer med betjeningen specielt, når 
det skete fra agterbroen. Hvad skete der med stævnen, når håndtaget blev lagt ud til 
styrbord eller til bagbord set i forhold til sejlretningen. 
 
Det kunne der åbenbart gives mange forskellige forklaringer på, og de sad på skottet ved 
siden af og rundt om betjeningshåndtaget. Forklaringerne var istort antal og med 
forskelligt farvede dymostrimler sat op som beskrevet ovenfor. 
 
Før jeg kom om bord var de fleste af de store redningsbåde blevet fjernet og udskiftet 
med oppustelige redningsflåder fra Viking i Esbjerg. Der var således kun blevet en 
enkelt af de originale redningsbåde tilbage i hver side på båddækket. 
 
I hver af bådene var der oprindeligt et lille bådkompas med petroleumslys til sikring af, 
at redningsbåden ikke skulle blive borte ved et havari i de indre danske farvande. 
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Nogle af kompasserne var stadig om bord, og det lykkedes mig mod en forholdsvis ringe 
betaling og en fin kvittering at bemægtige mig et af dem. 
 

 
 
Billedet: Kardansk ophængt bådekompas med nathus og petroleumslys. 

 
På tilsvarende vis kunne man også købe de meget flotte teaktræsbænke, der havde stået 
på promenadedækkene i udrangerede færger for en ringe betaling. Det blev pointeret at 
kvitteringerne var vigtige, så man ikke senere skulle blive beskyldt for tyveri af statens 
ejendom. 

Besætning. 

 
På grund af færgens status som ren afløserfærge, så var der ikke andre hold end 
fastholdet med fast tilknytning til færgen. 

Skibsføreren. 

 
Skibsføreren på fastholdet hed Gregers Johansen. Ham havde jeg sejlet sammen med 
under min tid som styrmandsaspirant om bord på Sjælland. Vi var kommet godt ud af 
det med hinanden under min aspiranttid og var enige om at fortsætte det gode 
samarbejde i min tid som overstyrmand om bord. 

Overstyrmanden. 

 
Som overstyrmand på et budgetansvarligt hold var det mit arbejde sammen med 
skibsføreren at tilrettelægge tjenesten både for eget og for øvrige hold, når sådanne 
periodevis gjorde tjeneste om bord, med hensyn til generel vedligeholdelse af færgen og 
af dens sikkerhedsudstyr. 
 
Endvidere skulle jeg deltage i planlægning af færgens årlige eftersyn ved værft og føre 
tilsyn med arbejdets udførelse. 
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Den stilling skulle nu varetages af mig. En af de første ting, jeg foretog mig var, at 
foretage en generel oprydning om bord startende på mit eget kontor, som også var mit 
kammer. Der var tale om vores arkiver på brodækket, hvorfra jeg kunne fjerne ikke 
mindre end 6 papiraffaldsposeraf for længst udgåede blanketter, formularer, kladder af 
gamle skibsdagbøger mm. 
 
Et område, hvor man altid kan forvisse sig om at få succes, er at give sig i kast med at 
rydde op i gamle nøgler, som ingen længere ved hvor hører til. 
 
Her om bord var de originale nøgler meget store og fyldte godt op i skufferne på 
overstyrmandens kammer. Mange af de låse, som nøglerne hørte til, var for længst 
skiftet ud og erstattet af nyere nøglesystemer. 
 
Når man åbner et nøgleskab, er det rart, når der ikke i bunden af skabet ligger bundter af 
uidentificerede nøgler, og at der i skabet er skiltet både i skabet og på den enkelte nøgle, 
om,hvor den hører til. 
 
De lyder som en selvfølgelighed, men det var et stort arbejde at få ryddet op i nøglerne, 
og det var måske lige så vigtigt, at arbejdet med at holde orden på nøglerne i det daglige 
blev fulgt op og holdt vedlige. 
 
Gennem mange år havde man undertiden været i tvivl om, hvad man skulle gøre ved 
frasorterede eller kasserede store og uhåndterlige ting. Hjemme hos os på Drosselvej 
kom sådanne ting på loftet, inden de mange år senere endte med at blive kørt på 
lossepladsen. 
 
Om bord på færgen havde opskriften igennem mange år tilsyneladende været, at sådanne 
ting midlertidigt blev opmagasinerede (smidt ned) i forreste lastrum. Der kunne være 
tale om gamle frasorterede,sprængte eller halvrådne trosser,kasseret inventar fjernet fra 
restaurationsområdet mm.  
 
Efter de mange år var lasten på den måde næsten blevet fyldt op, for ingen ud over 
bådsmanden færdes i lastrummet. Bådsmanden kom der måske ikke dagligt,men han 
havde dog lejlighedsvis behov for at foretage inspektioner i lastrummet, om ikke andet, 
så når også han havde brug for midlertidigt at skille sig af med ting, som han anså for at 
være for gode til at smide direkte på losepladsen. 
 
Bådsmanden og jeg blev nemt enige om, at der var et presserende behov for at få ryddet 
op. Vi havde slet ingen problemer med at få skipperens godkendelse efter at have haft 
ham med nede og besigtiget forholdene. 
 
Han betingede sig dog, at han skulle have den gamle slæbelog med urværk og 
flyder,som han havde fået øje på dernede,leveret op på sit kammer. 
 
Efter besigtigelsen lejede vi den lokal vognmand til at skaffe os af med flere læs affald 
til deponering. 
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På et tidspunkt genså jeg slæbeloggen under et besøg i Gregerses hjem. Slæbeloggen var 
nu blevet pudset og hængt op på siden af garagevæggen. Jeg håber, at han var i 
besiddelse af kvitteringen fra økonomifunktionen !! 

 
Billedet: En gammeldags slæbelog med ur og flyder i messing. Uret var forbavsende nøjagtigt og man kunne 

aflæse såvel sin øjeblikkelige fart i knob samt den udsejlede distance i sømil. Jeg mindedes min tid i A 
P Møller, hvor en sådanlog altid sad fastspændt på lønningen agter. 

 
Bare tanken om at få ryddet ud og gjort grundigt rent i alle kroge af færgen bekom mig 
vel. Mine forgængere i jobbet havde haft nok at gøre i den daglige drift som fuldtids-
sejlende færge. Nu var tiden en anden, og som oplæggerfærge havde vi god tid under 
vores mange og ofte langvarige oplægningsperioder ved Fæstningen i Korsør til at få 
renset ud i alle kroge om bord. 

2.styrmand. 

 
På holdet havde vi en månedslønnet ekstrastyrmand der hed O K Jeppesen. Han var 
noget ældre end mig. Han var ugift og boede i Nyborg. Han var en høj slank mand, der 
trak lidt på det ene ben. 
 
Han gik overordentligt meget op i anvendelsen af færgens driftsmidler, og vi var meget 
enige om det overordnede syn på færgens drift. Hvad der var nødvendigt skulle bruges, 
men så heller ikke mere.  
 
Når vi drøftede nødvendigheden af investeringer, talte vi om, hvad vi selv ville have 
gjort, hvis det havde været vores eget skib. Med andre ord var investeringen lønsom eller 
var den måske blot behagelig. Uden at jeg havde drøftet det med ham, delte Gregers 
tilsyneladende det samme synspunkt, og det var jo i sidste ende ham, der i sidste ende 
skulle træffe afgørelserne. 
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Jeppesen var nærmest kæderyger, og når jeg skulle vække ham på nattevagter, så lå han i 
modsætning til mange af hans kollegaer aldrig på sofaen, nej han arbejde på et projekt 
med udlejning af et antal sejlbåde, der skulle være udstyret efter alle kunstens regler, og 
han lavedelange lister over bådenes medfølgende inventar. Projektet blev aldrig til 
noget, men han hyggede sig på gevalt med at opbygge sit fantasifirma. 
 
Når jeg bankede på og åbnede ind til hans kammer, så kunne jeg aldrig se ham inde i 
tobakstågerne, så meget røg han. 

 
 
Billedet: s/s Edouard Suenson. 

 
Han havde sejlet i mange år hos rederiet Det Store Nordiske Telegrafselskab med et af 
landets sidste rigtige dampere nemlig kabelskibet s/s Edouard Suenson, der mere eller 
mindre havde hjemsted i Hong Kong, hvor han i fulde drag havde nydt tilværelsen som 
officer i et skib med betjening fra den store kinesiske menige besætning. 
 
Der var betjening fra morgen til aften og afholdelse af alle engelske traditioner 
vedrørende servering af drinks flere gange om dagen og med afholdelse af parties i tide 
og i utide. 
 
Jeppesen havde som jeg selv i en periode sejlet på Vestafrika med en mindre coaster. 
Når jeg fortalte om forholdene i Accra, som de så ud, da jeg mange år tidligere havde 
sejlet der (Se side 188 i bind 1), så kunne han fortælle, at byen i mellemtiden havde fået 
bygget en ny og meget moderne havn. 
 
Andre steder kunne man imidlertid stadig komme ud for at skulle ligge for anker på 
redden for at afvente godset. Risikoen var her meget stor for at blive overfaldet af 
pirater, der dengang ikke ville overtage hele skibet men blot hjælpe besætningen og 
skibet af med alt, hvad de måtte ligge inde med af værdier. Piraterne var forsynede med 
langskaftede bådshager, som de brugte for at komme fra deres små hurtige motorbåde op 
om bord. 
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Til at forhindre det havde man i Jeppesens skib slået en masse glasflasker i stykker og 
spred glasstumperne ud over dækket. Han nærmest klukkede ved tanken om at se 
piraterne hoppe og danse can can, når de fik skåret hul på deres bare fødder. 
 
Han måtte da noget beskæmmet vedgå, at der aldrig, mens han havde været om bord, var 
blevet brug for denne form for beskyttelse, da de aldrig blev forsøgt bestjålet på denne 
måde. 
 
Jeppesen havde sejlet meget under sydlige himmelstrøg, og han havde det i modsætning 
til mig stadig bedst, når sommertemperaturen fra mødetid om morgenen sneg sig op over 
de 25 grader. 

Overmatroser. 

 
Som på alle andre hold var der to overmatroser tilknyttet holdet. Det helt særlige ved 
dem var, at de havde det meget dårligt med hinanden. Den ene var rigtig tjenestemands-
agtig og lidt stiv i det, mens den anden var bornholmer og mere rund og trind både af 
figur men også rent mentalt. 
 
De delte et kammer under vogndækket helt forude i færgen, hvor bornholmeren uden 
tilladelse havde medbragt en transistorradio og monteret en antenne til den. Antennen 
endte via en luftventil oppe i gelænderet på fordækket. 
 
Det sladrede den stive overmatros til mig om. Til hans misfornøjelse så ønskede jeg 
imidlertid ikke at gøre noget ved sagen. 
 
Bornholmeren fortalte mig i al fortrolighed, at han på et angivet sted i kammeret havde 
gemt et større lager af bladet ”Ugens Rapport ” et stærkt erotisk blad, som han 
opfordrede mig til at gå på opdagelse i, når jeg opholdt mig om bord under oplægning. 

Matroser. 

 
Færgen havde en matrosbesætning på ikke mindre end 9 mand. Det er mit skøn, at det 
store antal matroser havde at gøre med, at færgen oprindeligt var udrustet med ikke 
mindre end 10 redningsbåde og to joller, som indgik i færgens redningsudstyr. 
 
Dengang var det stort set kun matrosbesætningen, der havde den relevante uddannelse til 
at kunne betjene redningsudstyret med de mange store redningsbåde.  
 
Restaurationspersonalet var dengang kun i meget begrænset omfang involveret i opgaver 
med at evakuere passagererne. 

Bådsmanden. 

 
Bådsmanden havde tilhørt færgen i mange år og kendte den ud og ind. Han var en 
overordentlig vigtig samarbejdspartner for mig i det daglige arbejde med vedligehold af 
færgen. Han var noget ældre end mig, og han var fra en tid, hvor man ikke gik ret meget 
op i det med arbejdsmiljø. 
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Når større malerarbejder skulle foregå, var det en del af bådsmandens arbejde, at sørge 
for, at de malervarer, der skulle bruges var gjort klar til brug, og havde den rigtige 
konsistens. For at opnå det, var det ofte nødvendigt at tilføre opløsningsmidler 
(terpentin), som afgav skadelige dampe. 
 
Når dagens arbejde var afsluttet, så var det også ofte ham, der sørgede for rengøring af 
de anvendte pensler og ruller. Igen ved at afvaske tingene i opløsningsmidler. Det skete 
uden brug af handsker og åndedrætsværen, og der var heller ikke nogen udsugning fra 
det lille malerrum. 
 
Efter min mening havde han taget skade af dette arbejde, og han have tydeligt problemer 
med at tale og med sin hukommelse. 

Vedligeholdelse. 

 
Til den almindelige daglige vedligeholdelse af færgen var ansat en bådsmand og en 
matros. De arbejde om bord uanset om færgen var i fart eller, om den, som det ofte var 
tilfældet, var oplagt ved Fæstningen i Korsør. 

Teaktræ. 

 
Alle skibe havde dengang meget teaktræ om bord. Dette smukke træ var med til at gøre 
forholdene om bord mere venlige end det kolde jern, som ellers havde været alternativet.  
 
Specielt på officerernes kamre var der ofte brugt meget mahogni og teaktræ. Det var der 
ligefrem prestige i. 
 
Det gjaldt også for Prinsesse Benedikte.Her om bord var alle udvendige døre, alle 
lønninger, udvendigt anbragte borde og bænke samt alle oplukkelige vinduer i borde på 
promenadedækket udført i teaktræ. 
 
Som gammel sømand så kendte man kun en måde at vedligeholde alt dette teaktræ på, 
og det var ved at behandle det med gammeldags blank bådelak.Teaktræet skulle altid 
fremstå skinnende blankt, og det skulle helst tørres af med ferskvand hver morgen, inden 
vi tog passagerer om bord. 
 
I vinterens løb kunne det ikke undgås, at denne hårde lak sprang ved de fleste samlinger, 
hvor der bare kunne trænge den mindste smule fugt eller vand ind. Det betød, at alle 
disse samlinger hvert eneste forår skulle slibes ned og genbehandles med ny lak. Det var 
altså et meget stort og bekosteligt stykke arbejde at vedligeholde træets smukke 
udseende. 
 
Med visse mellemrum skulle alt træet skrabes helt i bund, slibes op og lakeres med ikke 
mindre end tre lag ny lak. 
 
Da jeg blev overstyrmand om bord, fulgte vi et råd fra færgen Sprogø, der lige som os 
havde meget teaktræ. De var begyndt at behandle teaktræet med et norsk produkt der 
hed Benardolie. 
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Forarbejdet var helt det samme med at slibe træet helt i bund og herefter opbygge et nyt 
lag af ikke mindre end fire eller fem lag Benardolie. 
 
Benardolien var måske ikke helt så blank som bådlakken havde været, men til gengæld 
bevarede den en stor elasticitet, der gjorde, at den kunne følge træets naturlige 
udvidelser og sammentrækninger om sommeren og om vinterenuden at revne og 
sprække. Overgangen til dette produkt sparede os for rigtig mange arbejdstimer. 

Generelle ting i forbindelse med værftsophold. 

 
Til grund for færgernes årlige eftersyn på værft lå internationale sikkerhedskrav, som 
generelt blev administreret og udført af Statens Skibstilsyn og de internationale 
klassifikationsselskaber. 
 
Som noget ganske særligt var DSB bemyndiget til selv at udføre disse eftersyn ved 
skibsinspektionen og skibsmaskininspektionen i søfartssektionen. 
 
Oplægget til en færges årlige eftersyn var en skibs- og maskinspecifikation, der blev 
udskrevet af søfartssektionen efter nøje forarbejde af skibsføreren og maskinchefen med 
hjælp fra overstyrmanden og 1. maskinmesteren på færgens faste hold. 
 
Specifikationerne omfattede i detaljer ethvert nødvendigt reparations-, vedligeholdelses-, 
eller synsarbejde, der skulle udføres eller iværksættes af værftet. 
 
I grove træk drejede det sig om doksætning for bundbehandling, idet skibsbunden altid 
blev begroet med alger, skaller og søgræs, eftersyn evt. reparation af ror og skruer med 
aksler samt eftersyn og reparation af hoved- og hjælpemaskineri. 
 
Dertil alle nødvendige reparationer og ombygninger, man havde fundet frem til i årets 
løb, samt sidst men ikke mindst en omfattende rengøring. 
 
Rengøringen var meget vigtig. De mange tusinde passagerer slider på færgen og dens 
inventar. Nikotin og støv hæfter sig på skodder, lofter og møbler, saltvandet tærer, 
udrustningen ældes, og nye love kræver nye installationer. 

Eksempler på værftsarbejde. 

 
Lad mig nævne nogle af de op mod 2 x 100 punkter, som en skibs – og 
maskinspecifikation kan omhandle: 

Dæksspecifikationen. 

 
Færgen tages i dok, bundskruer ompakkes, rorslør opmåles, agterror udtages for syn og 
reparation, skibsbunden højtryksrenses, opståede revner i agterskib svejses, søventilriste 
med kasser behandles, skibsbunden males med maling, der beskytter mod begroning, 
alle bundtanke synes og rustbehandles, spildevandstanke renses og behandles, trædæk på 
vogndæk ilægges nye planker samt spundses (tætnes),hvor dækket er utæt, knækkede 
dørkfliser (gulvfliser) i kabys og baderum udskiftes. 
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Redningsflåder trykprøves, alle sanitære afløb og vandlåse fra lukkede rumrenses med 
anerkendt rensemiddel, urinaler med til- og afløb samt faldstammer og grenrør renses for 
sten, slam og rust. 
 
Videre kan nævnes, at hovedrengøring udføres overalt i aptering, herunder lofter, 
lampearmaturer, køle- og fryseskabe, ovne og komfurer mm. Alle udsugningskanaler 
renses grundigt. I urenset tilstand kan disse kanaler,som forløber overalt i færgens 
aptering udgøre en latent fare for ukontrolleret udbredelse af selv en mindre brand. 

Maskinspecifikationen. 

 
På maskinspecifikationen kunne nævnes et tilsvarende antal punkter, som jeg ikke vil 
beskrive nærmere. 

Skibsledelsens arbejde. 

 
Straks den første arbejdsdag breder der sig et virvar af slanger og elektriske ledninger til 
brug for alle arter værktøjer ud over dæk, gange og rum, og i maskinen kan man dårligt 
komme til for fjernede dørkplader og forskelligt gods. 
 
I løbet af få dage vil en udenforstående ikke kunne genfinde den orden, han tidligere har 
set om bord på færgen. 
 
Besætningen har allerede gjort sin første indsats efter at have forsejlet færgen fra 
overfarten til værftet. Overstyrmanden og 1. maskinmesteren har nemlig straks ved 
ankomst til værftet anvist den ledende ingeniør for henholdsvis dæk og maskine, hvor 
arbejdet på hvert enkelt af specifikationens punkter skal sættes ind. 
 
For dæks – og maskinofficererne ligger det klart, at de for at varetage DSB´s interesser i, 
at arbejdet udføres korrekt og betids, må have et nøje samarbejde med de ledere, som 
værftet har udpeget til opgaven. 
 
Værftet har i konkurrence med andre værfter givet tilbud på at udføre de arbejdsopgaver, 
som fremgår af de to specifikationer. 
 
Ofte er jobsedlerne udskrevet, før færgen ankommer, så tingeneskal følges nøje op og nu 
og da omprioriteres af DSB. Det nytter f.eks. ikke at hovedrengøre et rum, før derbliver 
foretaget udstukne reparationer eller forandringer i rummet. 
 
Der kan opstå komplikationer som følge af leveringsvanskeligheder fra under-
leverandører. Mange specialreparationer foretages af sådanne, hvor værftet kun er 
behjælpelig med ud- og indtagning samt forsendelse til det firma, der skal udføre 
opgaven. 
 
Eksempelvis kan tilkaldetidspunktet for en inspektør fra klassifikationsselskabet eller fra 
skibstilsynet ændres flere gange, når visse dele inden samlingen udebliver fra et 
værksted beliggende et andet sted i landet. 
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Besætningens eget arbejde. 

 
Færgens officererhar foruden tilsynet med værftets arbejde til opgave at fordele og 
udstykke det arbejde, der skal udføres af færgens eget personale. For dækkets område 
drejer det sig, i væsentlig grad om eftersyn og afprøvning af rednings- og brandmateriel. 
 
F.eks. skal redningsbælter og –kranse optælles og flydeprøves, bådløbere dvs. de wirer, 
som bådene er ophængt i, fornyes eller endevendes og smøres, alt bådgrej skal 
efterses,håndperterne af nylonline i flåderne fornyes, alle lanterner eftergås evt. opmales, 
fløjtesnore og elevatorwirer gås efter, evt. udskiftes, ligesom besætningen selv foretager 
oprensning og behandling af færgens ferskvandstanke. 
 
Besætningen forsøger også at udføre støj- eller lugtgenerende arbejder, som man ikke i 
den daglige drift kan udføre, uden at det går ud over passagererne. 

En krævende opgave for besætningen. 

 
Ikke alle gøremål kan opregnes, men det fremgår forhåbentlig, at et værftsophold på 
mellem 2 og 4 uger er en krævende opgave for færgens besætning. Alle går imidlertid 
ind for, at opgaven skal løses på bedst mulig måde for DSB, for færgen og for 
besætningen. 
 
Der er stadig en lille rest tilbage af den følelse, som en besætning altid har haft for sit 
skib, at det skal være det flotteste og det bedste skib at være om bord på. Dette gælder 
også til en vis udstrækning, selv om det er en færge og selv om det ikke som for andre 
søfolk, er deres hjem for en kortere eller længere periode. 

På værft i Fredericia med Prinsesse Benedikte. 

 
Mit første værftsophold som nyudnævnt overstyrmand gik til det lille Fredericia Værft. 
Det var oprindeligt et mindre træskibsværft, der byggede og vedligeholdt mindre 
træskibe. Værftet var vokset og kundegrundlaget udgjordes nu hovedsagligt af mindre 
stålskibe fra coasterflåden og fiskeriflåden. 
 
Jeg mener, at den første DSB færge til eftersyn i Fredericia var færgen Halsskov. Vi var 
den andet af DSB ´s færger, der skulle gennemføre et eftersyn på værftet, som ikke selv 
havde nogen særlig stor organisation, men som påtog sig opgaven ved at lægge en meget 
stor del af arbejderne ud til lokale underleverandører. 

Forlængelse af dokken. 

 
Prinsesse Benedikte var nogle få meter længer end Halsskov, og da vi kom frem til 
værftet og skulle ind i dokken, kunne vi tydeligt se, at tørdokken var blevet forlænget 
med nogle meter, idet vores stævn skulle passe ind i et nyligt tilføjet trekantet hak lavet 
forrest i dokken helt op mod et af værftets arbejdshaller. 
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Værftets organisation. 

 
Indtrykket af værftet var, at det tydeligt var et lille værft, og hvad der måske faldt mig 
lidt for brystet var, at der tydeligvis ikke blev ofret mange kræfter på at opfylde de 
arbejdsmiljømæssige krav, som jeg nu var begyndt at interessere mig lidt mere for end 
jeg tidligere havde gjort. 
 
Værftet var ejet og blev ledet af Knud Andersen, som gik for at være en endog meget 
temperamentsfuld leder, der kunne finde på at fyre folk på stedet, såfremt han under sine 
ture rundt på værftet ikke fandt mandens arbejde tilfredsstillende ud fra sine egne 
synspunkter. 
 
Undertiden kunne det dreje sig om så vitale medarbejdere, at værftet den følgende dag 
måtte sende en ledende medarbejder hjem på mandens privatadresse for at gyde olie på 
vandene og genansætte manden. 
 
Selve værftsarbejderne blev udført til vores fulde tilfredshed og gav ikke anledning til 
bemærkninger. 

Messeforhold. 

 
Under vores ophold var færgens officerer inviteret til at spise i den lille messe for 
værftets øverste ledelse og de ingeniører, som vi arbejdede tæt sammen med. Vi fik den 
dejligste mad lavet af Louise, som efter sigende også var en særlig god veninde til 
direktøren. 
 
Fra messen var der direkte adgang til en meget smukt udført salon med dybe lænestole 
og sofaer, reoler og skabe i ædeltræ, radio og vigtigt for os, så var der også et billard-
bord. I køleskabet var der masser af drikkevarer som øl og vand, og i et skab ved siden 
af var der et meget velasorteret barskab. Der var adgang til cigaretter og cigarer efter 
behov. 
 
Det blev pointeret over for os, at det alene var os som officerer i et stort skib, der havde 
adgang til herlighederne, mens personalet fra de noget mindre coastere, der også befandt 
sig på værftet, ikke måtte komme der. 
 
Den første aften fik jeg udleveret en nøgle til salonen, og vi kunne efter aftensmaden 
benytte alle herlighederne. Vi gav os med det samme i gang med at spille billard og 
hyggede os på gevalt. Vi blev enige om, at ingeniøren, der gav mig nøglen, havde sagt, 
at vi frit kunne benytte os af barskabets indhold. 
 
Til at begynde med tog vi os hver en øl, men den blev jo hurtigt tømt. Spillet gik godt og 
vi morede os godt i hinandens selskab, så behovet for en ekstra øl steg kraftigt, og vi 
blev enige om, at vikunne tage et par øl mere mod, at vi lagde en femkrone for hver 
ekstra øl i en lille glasskål, som vi satte ind i det store køleskab. 
 
Da vi mødte vores ingeniør fra dækket på formiddagsmødet den følgende dag, så var han 
ved at knække sammen af grin over, at nogle mennesker havde fundet på, at de ville 
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opbevare deres surt tjente sparepenge i værftets store køleskab. De efterfølgende aftener 
beholdt vi vores penge i baglommen. 

På værft i Svendborg med Prinsesse Benedikte. 

 
Før afsejling til et ophold på Svendborg Skibsværft præsenterede skibsfører Gregers 
Johansen sin søn og dennes forlovede for os. De var begge under uddannelse til 
maskinmestre og skulle med på turen. 
 
Under indsejlingen til Svendborg Fjord signalerede vi efter lodsen, skønt skipperen var 
hjemmefødt her og havde plasket rundt i farvandet i sin pure ungdom. Da lodsen 
kom,riggede vi lodslejderen til, og jeg blev sendt ned på hoveddækket for at tage imod 
lodsen som skik og brug nu var. 

Lodsen. 

 
Lodsen kom om bord, vi hilste pænt på hinanden og stoppede så brat op, mens vi 
stirrede på hinanden. Vi kendte hinanden fra vores fælles fortid på Søofficersskolen på 
Holmen. 
 
Allerede mens vi var sammen i Søværnet, havde jeg besluttet mig for at prøve på at få 
ansættelse så tæt på Danmark som muligt på grund af mit ægteskab med Aase og 
tilkomsten af vores lille datter Susanne. 
 
Det fattede han på sin side ikke noget af. Tænk, at man tog sig en uddannelse som 
navigatør med ret til sejlads på alle verdenshavene, og så ville jeg være tilfreds med en 
stilling, der kun indebar sejlads i de hjemlige farvande. 
 
Vi kunne begge to grine, da han betroede mig, at han var blevet gift med den stedlige 
jordemoder, og af hende var blevet tvunget til at søge et job som lods i de hjemlige 
danske farvande. 

Vores gæstende maskinmestre. 

 
Værftsopholdet i Svendborg har jeg ikke nogen særlige oplevelser fra, men da vi skulle 
sejle hjem var skipperens søn og hans kæreste endnu ikke dukket op. Vi bjergede 
landgangen, kortede op på vores trosser og var næsten afsejlet. Vi lå et stykke ude i 
havnebassinet, da de unge mennesker pludseligt dukkede op på kajen. 
 
En af værftets store og meget høje kraner var i forvejen rigget til med en mindre kasse 
under krogen. Kranføreren drejede resolut kurven ind over kajen og gav tegn til de unge 
mennesker om at hoppe om bord i kassen. 
 
De gjorde, som de fik besked om og fik sig så en tur først helt til bloks i den meget høje 
kran, der herefter svingede ind over færgen og satte dem af på båddækket agter. De tog 
oplevelsen med højt humør, og jeg tænkte for mit eget vedkommende, at det var godt, at 
det ikke var mig, der var i den lille kasse, da den gik til bloks i kranen. 
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På turen hjemover og på vej ud gennem Svendborgsund ringede maskinchefen os op fra 
maskinrummet og fortalte,at nu var det de to unge mennesker, der stod ved hver sin 
maskine klar til at udføre de beordrede maskinmanøvrer. 
 
Efter endt uddannelse blev de begge ansat på et af ØK´s meget store nye containerskibe 
af Jutlandia typen. Skibet var på 41.000 tons dødvægt, og det havde tre meget store 
hovedmotorer, der tilsammen ydede 78.600 Hk og kunne give skibene en fart på 24 
knob. 
 

 
 
Billedet:ØK´S Jutlandia. 

 
Skibenes maskinanlæg var så stort, at hver af maskinerne havde deres egne maskin-
officerer. 
 
De unge mennesker havde samme rang om bord, men gjorde tjeneste på hver deres 
maskine. 

Personaleledelse 28.-10.-1977. 

 
Allerede året efter, at jeg blev overstyrmand på Prinsesse Benediktes fasthold,deltog jeg 
sammen med mange andre af mine DSB kollegaer på dækket, i maskinen og ledelses-
personale som trafikassistenter og overtrafikassistenter fra organisationen i øvrigt i et 
personaleledelseskursus afholdt på DSB´s kursuscenter på Knudshoved. 
 

 
 
Billedet: DSB´s kursuscenter på Knudshoved. 
 

Kursuscentret var beliggende lige op ad vores færgehavn i Knudshoved i endog meget 
smukke naturomgivelser. 
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Kursus varede en uge og blev holdt i generelle vendinger, der handlede om den daglige 
omgang med personalet både i teorien og i praksis. Jeg husker ikke mange enkeltheder 
fra undervisningen, men at både Pavlovs berømte savlende hunde og Maslows 
behovspyramide indgik i undervisningen husker jeg tydeligt. 
 

 
 
Billedet: Maslows behovspyramide. 

 
Emnerne på kursus var: 
 

· Samarbejdstræning 
· Personalebedømmelse 
· Motivation 
· Grupper og ledelse 
· Kommunikation 
· Introduktion 
· Instruktion 
· Ordregivning 
· Problembehandling 

Ekstemporalspil. 

 
En af de mere underholdende elementer i undervisningen indtraf, da vi den sidste fredag 
eftermiddag, inden vi skulle hjem, skulle gennemføre et ekstemporalspil. 
 
Det var noget helt nyt for mit vedkommende. Sammen med en halv snes andre elever 
blev jeg tildelt en rolle i spillet. 
 
I oplægget havde hver af os deltagere fået udleveret nogle generelle oplysninger om den 
tildelte rolle, som til gengæld gerne måtte fraviges undervejs. Oplysningerne til de 
forskellige roller var naturligvis i stor interessekonflikt med hinanden, og det gjaldt så 
naturligvis om at få synspunkterne og den endelige afgørelse vendt over mod sin side. 
 
Jeg tror vi var en halv snes medvirkende i spillet og publikum morede sig kosteligt 
undervejs, når vi argumenterede både rimeligt, men undertiden også helt uden skrupler 
tog ikke helt fine midler i brug for at få situationen vendt til egen fordel. 
 
Hvordan spillet sluttede husker jeg ikke, men at vi alle både deltagere i spillet og 
tilskuerne havde moret sig undervejs, var der ingen tvivl om. 
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Aase hentede mig som aftalt ved færgen. Jeg havde aftalt med en 1. maskinmester også 
kaldet for Gammel Carlsberg,som boede tæt på os derhjemme i Svendstrup, at han gerne 
måtte køre med os hjem. På turen hjem fortalte han,at han undervejs havde grinet så 
tårerne havde stået ham i øjnene, og han fattede ikke, hvor vi fik ideerne til vores 
replikker fra. 

Tilbygning til huset. 1977. 
 
Vores lille familie følte efterhånden, at de fysiske rammer i huset på Drosselvej var 
blevet lidt for snævre, nu hvor pigerne nærmede sig konfirmationsalderen. Specielt 
føltes det mindste af kamrene på kun på lidt over 6 m2at være meget lille. Vi sad ellers 
rigtig meget i det lille værelse og hyggede os, for her kunne man slet ikke undgå at 
komme hinanden ved. 
 
Jeg tegnede selv en tilbygning til huset på små 50 m2, som jeg sammen med en 
beskrivelse af byggeriet sendte ud til et par lokale håndværksmestre for at få et tilbud på 
arbejdets udførelse. Valget faldt på tømrermester Christian Christensen, der påtog sig at 
udføre hele entreprisen, blot skulle jeg selv grave ud til grunden. 
 
Tilbuddet lød på 98.000. - kr. Lige netop hvad vi regnede med at kunne klare. 
 
Arbejdet blev sat i gang, men løb meget hurtigt ind i problemer, idet Christian allerede 
under støbningen af grunden meddelte mig, at der skulle bruges mere beton i grunden, 
end han havde beregnet, og det ville udløse en ekstraregning. 
 

 
 
Billedet. Drosselvej 1 med den tilbyggede nye del visende ud til venstre. Facade mod Rødhøjvej. 

 
Dette nægtede jeg og indkaldte ham til et regulært møde ved køkkenbordet, hvor jeg 
slog fast, at enten så gjaldt den kontrakt, som vi havde indgået, og til den pris, den var 
indgået til, eller også ville jeg opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning. 
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Vi blev enige om, at det var ham, der var fagmanden, og at han havde regnet ud, hvad 
der skulle bruges af tid og materialer for at gennemføre byggeriet til den aftalte pris. Vi 
var enige om, at vores kontrakt skulle følges til punkt og prikke og uden ekstrabetaling. 
 
Sådan blev det, og vi havde aldrig senere i forløbet nogle kontroverser heller ikke, da 
Christian havde bestilt et sæt spær med 25 graders hældning, fordi der stod en hældning 
på ca. 25 grader på min tegning, men i virkeligheden skulle der bruges spær med 22 
graders hældning. Spærene måtte returneres og skiftes ud med et sæt nye, og det skete 
for Christians regning. 
 
Christian fik også problemer med den engagerede murer, fordi denne ikke havde 
involveret i sit tilbud, at tilbygningen naturligvis skulle fuges som resten af det 
eksisterende hus. Det skulle det, og det blev det så for Christians regning. 
 
Resultatet blev, at vi fik et hus med to lige store lyse værelser med indbyggede skabe,og 
et nyt stort badeværelse med kar og brusekabine. Der var, som tiden foreskrev, brune 
fliser på væggene og på gulvet.Der var naturligvis mokkafarvet sanitet. 
 
Det gamle toilet blev lidt mindre og blev samtidig degraderet til gæstetoilet. Det mindste 
af de gamle værelser blev lagt sammen med gangarealet, så vi fik en rigtig stor pæn 
entre. Endelig blev der også plads til at indrette et kombineret værksted og tørt 
opbevaringsrum. 
 
Malerarbejdet skulle jeg selv udføre og meget mod mit ønske, så måtte jeg male begge 
de nye værelser i en chokoladebrun farve, men det var nu pigernes ønske, at sådan skulle 
det være. 
 
Hvor var vi alle glade og lidt stolte, da vi var helt færdige og kunne flytte pigerne ind på 
deres store nye værelser. 

Aases arbejde. 1978. 
 
Sammen havde Aase og jeg truffet det valg, at Aase skulle være hjemmegående husmor 
for på bedste måde at tage sig af vores to skolesøgende piger. 
 
Aase blev hurtigt forespurgt fra vores nærmeste naboer, om hun kunne passe deres 
dreng, der endnu ikke var begyndt at gå i skole. Det blev der truffet aftale om, og han 
blev passet nogle timer hver dag hen over et par år. 
 
Senere blev Aase under et besøg i Brugsen kontaktet af Susannes klasselærer Elna 
Steffen Nielsen, om hun ville påtage sig at passe deres dreng Anders, der havde visse 
problemer med sin vejrtrækning. 
 
Elna og hendes mand Finn, som også var lærer, havde i længere tid forsøgt at finde en 
pasningsmulighed til ham, senest gennem det offentlige men stadig uden held. Det var 
stadig ordningen igennem det offentlige, der var aktuel, så alt skulle foregå til en rigtig 
god løn og med tilsyn fra det offentlige. 
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Aase overvejede i lang tid, men endte med at acceptere at passe drengen. Hun blev 
alligevel overrasket, da vi fik besøg i hjemmet fra det offentliges tilsyn, hvor det blev 
forklaret os, at det offentlige skulle godkende hjemmet til pasningen. Vi skulle stille et 
særligt værelse til rådighed. Vi måtte ikke ryge, og vi måtte ikke have husdyr. 
 
Vi røg ikke, vi havde ikke et særligt værelset til formålet, og vi havde både hund og kat. 
 
Vores tilbagemelding til det offentlige blev, at såfremt hjemmet kunne godkendes både 
af forældre og af myndighederne, uden at foretage store konstruktive ændringer, så var 
Aase villig til at påtage sig opgaven og det store ansvar med at passe Anders. 
 
Vi fik uden yderligere krav den krævede godkendelse efter inspektionen fra det 
offentlige tilsyn. 

Anders Steffen Nielsen. 1978. 

 
Aftalen blev indgået, og en skønne dag kom Anders ind i vores hjem. Han var en meget 
sød lille dreng. I begyndelsen var der tilfælde, hvor Aase måtte kalde på hjælp fra 
forældrene, når Anders fik det dårligt, men han kom hurtigt så meget ovenpå, at han 
færdedes i hjemmet som en lillebror for vores to store piger. 
 

 
 
Billedet: Aase og Anders. 
 

Vi blev alle nære venner, men specielt opbyggede Anders og Aase et venskab, og et 
kærligt forhold, der tidsmæssigt og på alle andre måder rakte langt ud over den tid, hvor 
han officielt blev passet af Aase. 

Pigernes konfirmationer. 

Susannes konfirmation.1979. 

 
Tiden går så hurtigt og lige pludseligt var vi nået frem til Susannes konfirmation. Den 
skulle foregå i den meget smukt beliggende Tårnborg kirke, hvor pigerne og jeg kun var 
gæster én gang om året, og det var selvfølgelig til juleaften, hvor Aase gerne ville have 
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os ud af huset et par timer, så hun kunne forberede julemaden uden at føle sig overvåget 
af os. 
 

 
 
Den smukt beliggende Tårnborg kirke. 

 
På dagen for konfirmationen var det fint solskinsvejr og selv om kirken er højt 
beliggende og for det meste meget stormomsust, så blæste det ikke så meget på netop 
denne dag. 
 
Min svigerfar Viggo var meget glad for at komme med i Tårnborg kirke, hvor det 
undrede ham, at menigheden inden den egentlige kirkelige handling sad og småsludrede 
hyggeligt med hinanden. 
 

 
 
Billedet: Susanne som konfirmand. 



180 
 

 

I Gelsted kirke på Fyn var det hans indtryk, at kirkegængerne blot sad der på bænkene 
og forholdt sig tavse bortset fra et host eller et nys, indtil organisten begyndte på 
præludiet. 
 
Pastor Søndergaard foretog den hellige handling og Susanne bekræftede sin kristen tro. 
 
Da ceremonien i kirken var afsluttet kørte vi ud til restauration Perlen i Halsskov 
færgehavn, hvor vi havde bestilt plads til vores gæster, som udgjordes af den nærmeste 
familie og nogle få nære venner i den smukt beliggende restauration. 
 

 
 
Billedet: Den smukt beliggende restaurant Halsskov perlen 

Vibekes konfirmation. 1980. 

 
Tre år efter Susannes konfirmation var det blevet Vibekes tur. Hun blev som Susanne 
konfirmeret i Tårnborg kirke. 
 
Den efterfølgende fest havde vi i lang tid forinden reserveret plads til igen at skulle 
foregå på Halsskov Perlen, som vi havde været så glade for til Susannes konfirmations-
fest, men ganske kort tid før festen skulle holdes, fik vi en kortfattet meddelelse om, at 
restauranten var lukket, og at reservationen derfor ikke kunne imødekommes. 
 
Vi stod nu der ganske kort tid før festens afholdelse og havde ikke noget sted at være. 
 
Da de fleste af festdeltagerne var bosiddende på Fyn og i Jylland besluttede vi at rette 
henvendelse til Hotel Nyborg Strand af alle steder, men det var den eneste mulighed vi 
havde tilbage 
 

Til vores store overraskelse, så var prisen ikke højere her, end den ville have været på 
Halsskov Perlen, og så fik vi oven i købet stillet et værelse til rådighed for omklædning 
og opbevaring. Vi havde igen den dejligste familiefest. 
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Billedet: Vibekes konfirmation. 

 
Når jeg nu sidder her mange år senere og fortæller om pigernes konfirmationer, så må 
jeg noget beskæmmet indrømme, at det var forkert, at vi ikke sørgede for at få et godt 
professionelt billede af pigerne som konfirmander, men det står jo ikke til at ændre. 

Tilbage til Prinsesse Benedikte. 

Baronessen. 

 
I perioder af nogle få dages varighed havde vi et lidt morsomt problem med en lidt ældre 
dame, som man vel godt kunne kalde for en posedame. Om bord kaldte vi hende for 
baronessen. Hun tog ophold om bord og boende i salonerne under vogndækket i flere 
dage i træk.  
 
Her var dejlig varmt, her var gode sanitære forhold, og her var også de dejligste sofaer, 
at sove på, som jeg selv kendte til det fra min soldatertid. 
 
Vi ville gerne have hende til at forlade færgen sammen med de øvrige passagerer, hver 
gang, når færge kom i havn, selv om hun ikke generede nogen af de andre passagerer. 
 
Problemet med hende var, at når vi sendte vores billettør ned for at billettere hende, så 
viste hun os bare sit årskort. Sådan et årskort var gældende for alle DSB strækninger i 
hele landet og altså også for en storebæltsfærge. 
 
Det havde selvfølgelig været muligt for os at få hende til at gå iland sammen med de 
andre passagerer, hvis vi havde insisteret, men vi syntes, det var lidt morsomt, at hun 
boede der, egentligt havde vi måske også lidt ondt af hende, så vi valgte at se lidt 
gennem fingrene med hendes valg af logi. 
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Restaurationsafdelingen. 
 
Vi havde altid haft et lidt særligt forhold til restaurationsafdelingen. Området var altid 
overladt til en forpagter, der var et privat foretagende, og hvis personale derfor ikke var 
tjenestemænd som vi andre. 
 
I det daglige og under fuld drift fungerede tingene altid fint. Vi syntes måske nok, at 
restaurationen let kunne komme igennem med nye ideer vedrørende indretning og 
indkøb af nyt inventar, mens vi andre skulle argumentere rigtig meget for at få nyt udstyr 
til vores afdelinger på dækket og i maskinen. 
 
Sådanne forhold blev selvfølgelig afgjort i den centrale rederiledelse og var uden for 
vores indflydelse. 
 
Om bord havde vi dog den grundlæggende holdning, at der var vores, tjenestemændenes 
færge, og at de, restaurationen, fik lov til at være om bord, når de opførte sig ordentligt. 
Tag denne sidste udtalelse med et glimt i øjet. 
 
Der kunne imidlertid opstå problemer, når færgen skulle lægges op efter normal fyraften 
eller på en helligdag, hvor restaurationens personale fik lidt mere i løn end i dagtimerne. 
 
I forbindelse med oplægning, hvor skibsføreren som regel hurtigst muligt forlod færgen 
og kørte hjem, når færgen var blevet forhalet, var det et ufravigeligt krav fra mig, at den 
tjenestegørende inspektør skulle melde til mig, når der var ryddet op og gjort rent i 
restaurationens område.  
 
Inspektøren og jeg foretog herefter sammen en inspektion i stirrids og kabys. Ved en 
sådan inspektion syntes jeg, at der lå så mange rene hvide viskestykker på bordene i 
stirrids, at det vagte min nysgerrighed. Ved et nærmere eftersyn viste det sig da også, at 
der under alle de fine hvide viskestykker stod masser af madrester og snavset service. 
 
Meningen var, at der skulle gøres rigtigt rent på et senere tidspunkt, når arbejdet kunne 
udføres af en enkelt medarbejder til ordinær daglig løn. Den gik ikke. Vi kunne i 
princippet blive kaldt ud at sejle når som helst uden, at der først skulle foretages en 
hovedrengøring. 
 
Derfor om igen, så inspektøren måtte sætte sit personale til at gøre arbejdet færdigt, 
inden de kunne forlade færgen den dag. 

Veterinær Kontrol. 

 
Det var selvfølgelig et strengt krav, at vi som et potentielt meget stort spisested var 
underlagt veterinær kontrol og fik besøg af deres kontrolenhed med jævne mellemrum. 
 
Det var for det meste mig, der viste veterinærerne derhen, hvor de ønskede at foretage 
deres kontrol. En af de ting, som jeg husker bedst var, når de tog servise ud fra den 
endnu dampende opvaskemaskine og hældte et fluidum over en tallerken, hvis den ikke 
var helt ren afsløredes dette ved pletter af violet farvestof. 
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Pletterne skyldtes for det meste rester af æg, der jo omgående koagulerede når servicet 
blev spulet med det meget varme vand i opvaskemaskinen. Når det skete, måtte maskin-
personalet tilkaldes for at foretage nødvendig ny indstilling på opvaskemaskinen. 
 
Som alt andet om bord sorterede også de veterinære forhold under skibsføreren, selv om 
området i det daglige var overladt til en forpagter. 

Afløserfærge. 

Københavns Frihavn – Malmø. 

 
Færgen blev brugt som afløserfærge på ovennævnte overfart både som afløser for den 
svenske færge Malmöhus, men også for at overføre ophobede tomme svenske trævogne, 
som stadig i perioder udgjorde et problem rundt om på Sjælland. 
 
Selv om betaling for overtid og mistede fridage ikke længere var skattefrie, så var det 
stadig godt med de skattefri udstationeringspengene. Problemet var, at det altid var 
forbundet med en vis usikkerhed, hvor stort behovet var, og hvornår vi skulle derind. 
 
Vi var flere gange ude for, at der var lavet sejlplaner for en tur til Frihavnen, men hvor 
det så senere viste sig, at behovet, når tiden nærmede sig, ikke længere var så akut som 
først antaget, og turen blev aflyst. 
 
Det skete, at vi var kommet så langt i vores procedure om bord, at vi havde indsamlet 
sedler fra besætningen med bestilling på de udførselsvarer, som skulle leveres i Korsør 
inden afgangen. 
 
Til trods for det kunne man stadig risikere, at turen blev aflyst også selv om 
skibsprovianteringshandler Fischer var begyndt at samle varerne sammen. Han blev 
selvfølgelig meget lidt glad, når jeg så måtte ringe til ham og aflyse det hele. 
 
Ved en enkelt lejlighed var vi kommet så langt, at udførselsvarerene var blevet leveret 
om bord, og de var også blevet forseglet og plomberet af Toldvæsenet.  
 
Besætningen følte dermed, at nu var tiden kommet til at gå en tur på værtshus for at fejre 
den forestående tur med snarlig udbetaling af de rare skattefrie udstationeringspenge. 
Festen blev holdt og for nogens vedkommende var det for lånte penge enten fra 
kollegaer eller fra konens beholdning af husholdningspenge. 
 
Da turen derefter blev aflyst, skulle pengene naturligvis betales tilbage og nu ikke med 
de gode udstationeringspenge, men de skulle tages fra den surt tjente almindelige 
månedlige hyre. Flere af matroserne blev så gale i skralden over aflysningen af turen, at 
de erklærede, at de ville søge om at blive flyttet fra denne forbandede færge med 
øjeblikkelig virkning. 
 
For det meste blev turene dog gennemført som planlagt, og vi ydede vores bidrag til at få 
ryddet op på alle godssporene først og fremmest på de sjællandske stationer. 
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Det var lidt paradoksalt med udførselsvarer som øl, for vi måtte jo ikke drikke i 
tjenesten, og vi måtte heller ikke tage varerne med i land. Ølbeholdningen forblev i 
storesrummet på bådedækket, indtil vi var nået frem til Frihavnen. Først herefter, og på 
aftalt tidspunkt blev der udleveret en dagsration på to øl pr. mand pr. vagt. 
 
Med hensyn til cigaretterne så måtte vi godt tage lidt med i land efter hver vagt, så jeg 
tilbød min kollega Jeppesen at hjælpe ham lidt med at få sin ration med i land, men han 
takkede nej og oplyste mig, at han da sagtens kunne nå at ryge hele sin ration og lidt til 
under opholdet. 

Hurtigruten. 

 
Færgen var også fast afløser på ruten mellem Århus og Kalundborg kaldet for Hurtig-
ruten. Vi blev indsat i ordinær fart, når en af overfartens to færger Prinsesse Anne-Marie 
eller Prinsesse Elisabeth skulle på ordinært værftsophold. Som på Storebæltsoverfarten 
foregik disse planlagte værftsophold for det meste i efterårs- og vintermånederne. 
 
Når vi sejlede på overfarten, havde vi altid såvel hele vores fasthold som vores egen 
bådsmand og dagmand med på turen. Prinsesse Benedikte var bemandet med en matros 
mere end overfartens egne færger, idet vi skulle have ni matroser på holdene, mens de 
lidt mindre hurtigrutefærger kunne nøjes med otte. Derfor måtte disse hold forøges med 
en ekstramatros, når vi sejlede på overfarten. 
 
Som fasthold var vi ikke altid helt tilfredse med de andre holds arbejdsindsats. En af 
grundene hertil var, at man lokalt på overfarten havde truffet nogle særlige aftaler om 
udførelsen af det daglige arbejde på vagten, hvorved fordelingen af opgaverne mellem 
besætningsmedlemmerne, var meget forskelligt fra det, som vi kendte til fra Storebælt, 
idet opgaverne rullede mellem besætningensmedlemmerne under den tre timer lange 
overfart. 
 
Det benyttede man sig tydeligt af, når jeg som ny overstyrmand ved overfarten skulle 
iværksætte forskelligt arbejde under overfarten. 
 
Når jeg undertiden sejlede på et af afløserholdene og under overfarten havde opgaver til 
udførsel og ringede ned i matrosmessen for at beskrive den ønskede opgave for den 
medarbejder, der efter min fortolkning af aftalerne skulle udføre den, så var svaret stort 
set altid det samme nemlig: ”Det må være 9. manden, du skal tale med”, altså den ekstra 
matros, som der var krav om hos os. Det var stort set aldrig en af matroserne fra holdet 
selv, der skulle udføre opgaven. 

Havneknejpe. 

 
Når jeg skulle møde til en nattevagt, så var det ren rutine for mig, at jeg rejste til Århus, 
hvor alle afløsninger foregik, med en forbindelse, der var i Århus op til en time, før jeg 
skulle afløse. På denne overfart med tre timers sejltid hver vej var det jo helt ude af 
billedet, at en kollega kunne tage en dobbelttur ekstra, når afløseren ikke var mødt til 
tjeneste. 
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Ved en sådan lejlighed, hvor jeg havde rigtig god tid, gik jeg ind på en rigtig gammel-
dags havneknejpe. Her var alt indrettet til at kunne tåle nogle hårde knubs. Det var lige 
fra de rå gulvbrædder, over de gammeldags stive oprette stole i solid udførelse uden 
betræk og til bordene med ikke for rene voksduge i kedelige brunlige farver, men med 
mange askebægre pænt fordelt. 
 
Der var rigtig godt fyldt op af mennesker. En tyk tobaksrøg gjorde det svært se igennem 
lokalet, og det summede hyggeligt af mange ivrige stemmer. Ud over damen ved baren 
var der ingen kvinder til stede i lokalet.  
 
Foran sig havde alle gæsterne en mere eller mindre fyldt bajer. Ingen brugte glas. Et 
antal tomme flasker havde efterhånden samlet sig på midten af det lange bord. Nogle 
talte blot sammen, mens andre spillede kort. 
 
Her sad de så havnearbejderne og murerarbejdsmændene i deres ikke alt for rene 
arbejdstøj og med sikkerhedssko eller træsko på fødderne på vej til eller fra arbejde På 
vejen skulle de lige have en hyggelig stund og en bajer eller to med kammeraterne. 
 
Jeg fandt en plads langt væk fra indgangsdøren ovre i et hjørne ved et af de bagerste 
borde i lokalet. Jeg bestilte og fik en øl serveret for mit vedkommende også med et glas. 
 
Mens jeg sad der nød og stemningen og min øl, så skete der pludseligt en hel masse. En 
af de kortspillende grupper var blevet voldsomt uenige om et eller andet, og da man ikke 
kunne tale sig til rette, så kom næverne i brug. Det mindede om de kampscener, man kan 
se i gamle amerikanske cowboyfilm med flyvende stole og flasker igennem luften, her 
dog uden brug af pistoler. 
 
Undervejs blev jeg lidt nervøs for, om nogle af stamgæsterne skulle få øje på mig, der 
sad der henne i hjørnet i mit pæne rejsetøj med jakke og slips og således tydeligt 
signalerede, at jeg ikke hørte til i miljøet. Jeg krøb sammen så meget, som jeg kunne. I 
kampens hede havde ingen imidlertid øje for mig, og der skete mig ikke det fjerneste. 
 
Lige så pludseligt, som kampen var begyndt, lige så pludseligt stoppede den igen. 
 
Damen, der stod i baren, tog på et tidspunkt telefonen for at ringe til politiet, men kunne 
ikke helt beslutte sig og endte med at lægge røret på igen uden at have ringet. 
 
Om nogen ligefrem faldt hinanden om halsen efter kampen tror jeg ikke, det var ikke så 
moderne dengang og slet ikke i det miljø, men de fandt tilsyneladende tilbage til de 
grupper, som de før slagsmålet havde siddet i og harmonien bredte sig igen i lokalet. Så 
vidt jeg kunne observere, havde ingen af de implicerede fået synlige skrammer. 
 
Damen kunne nu samle de værste glasskår op fra gulvet, tørre ølsjatterne op, skifte de 
værst medtagen stole ud med nyligt reparerede ditto fra baglokalet. Herefter vendte hun 
rutinemæssigt tilbage til at passe sin hovedopgave med at lange en ny omgang øl over 
disken til erstatning for dem, der var gået tabt i kampens hede og til at slukke tørsten hos 
de svedige kamphaner. 
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Hvad gjorde jeg, jo, jeg drak skyndsomst resten af min øl, listede lige så stille ud af 
knejpen og begav mig ned om bord på færgen for at afløse min kollega og passe min 
nattevagt. 

En øl efter fyraften. 

 
En regnfuld, halvkold og blæsende aften, hvor vi var blevet afløst efter en dagvagt, blev 
styrmand Jeppesen og jeg enige om, at vi ville drikke en fyraftensøl sammen. Ikke langt 
fra færgelejet og stadig helt nede ved havnen lå et mindre værtshus, som vi blev enige 
om at frekventere. Som sagt så gjort. Værtshuset var ikke ret stort og meget pænere og 
mere moderne indrettet end den havneknejpe, som jeg tidligere har omtalt. 
 
Ved baren stod der en nydelig dame, som det senere viste sig var ejer af værtshuset. Vi 
satte os ved et af de små ledige borde med plads til to og fik serveret hver vores øl. Der 
var en rigtig hyggelig stemning, og vi fik indtrykket af, at de fleste af gæsterne var 
stamgæster, og således kendte hinanden ret godt. 
 
Bedst som vi sad der og hyggede os på gevalt, standsede en taxa udenfor, og ind af 
døren til værtshuset trådte en ikke helt ædru og ikke helt ung, lidt klejn mandsperson 
medbringende sin lille gamle bulede kuffert udført i ægte pap og helt oversået med 
kulørte rejseetiketter fra hele verden. 
 
Han var ikke rigtigt klædt på til vejret, men stod der i sin hawaiiskjorte og sine 
cowboybukser. Han sagde: ”Hej” smilede og slog ud med armen til hilsen. Det var en 
rigtig sømand, der netop var vendt hjem til Århus for at holde sin velfortjente ferie efter 
lang tids fravær og sejlads på de store have. 
 
Sømanden satte sig med sin kuffert hen til et af de små runde borde. Han bestilte og fik 
en øl og en dram serveret ved bordet. Han var opstemt og i rigtig godt humør. Måske 
netop derfor kunne han ikke tie stille ret lang tid ad gangen, og han havde rigtig mange 
oplevelser, som vi alle sammen skulle delagtiggøres i. 
 
Efterhånden, som han fik flere sæt af øl og dramme kørt indenbords, blev han stadig 
mere glad og også mere højrøstet. Pludseligt tog han kufferten op på det lille runde bord, 
åbnede den og hev et meget spraglet ”silketørklæde” frem i lyset, gik over til værtinden 
bukkede for hende, og gav hende tørklædet. Hun smilede til sømanden tog tørklædet på 
og takkede ham varmt for den fine gave, som helt tydeligt slet ikke passede til hendes 
smag eller til det tøj, hun i øvrigt havde på. 
 
Alle smilede og morede sig over det lille optrin. 
 
Igen standsede en taxa uden for på gaden og en yngre mand trådte ind ad døren til 
værtshuset. Ham kendte de fleste i lokalet øjensynligt i forvejen. Han var det man nok i 
dag ville kalde for en rockertype med langt ikke alt for velplejet hår og en stærkt over-
dimensioneret overkrop. Han havde ikke været i lokalet i ret lang tid, før den fulde og 
stadig plaprende sømand blev lidt for meget for ham. Han var helt tydeligt vandt til, at 
her var det ham, der førte ordet. 
 



187 
 

 

Rockeren råbte over mod sømanden:” Hold så lige din kæft”. Det hørte sømanden 
tilsyneladende ikke. I hvert tilfælde fortsatte han sin spændende fortælling som om intet 
var hændt. Resolut gik rockeren derefter over til sømanden, tog den lille mand i kraven 
og løftede ham op fra gulvet, rystede ham lidt, gav ham et par flade og endte med at 
smide ham fra sig på gulvet under det lille runde bord. Der lå sømanden så og jamrede 
sig, mens han klamrede sig til den blanke søjle, der bar bordet. 
 
Nu blev der ro i det lille værtshus og rockeren var tydeligt tilfreds med, at han nu havde 
generobret magten over sin lille flok. 
 
Efter en halv times tid skulle rockeren ud og passe andre gøremål i byen og forlod 
værtshuset. Sømanden lå stadig under bordet og ømmede sig lidt, men nu, hvor rockeren 
havde forladt lokalet, turde han så småt samle sig lidt sammen rejse sig op og sætte sig 
op ved bordet og tage en slurk eller to at sin øl. 
 
Det hjalp lidt med den tår øl, og han bestilte nok et sæt. Snart efter kom der igen gang i 
snakketøjet, og nu fik vi et eksempel på, hvorledes en god sømandshistorie kunne 
strikkes sammen. 
 
Han vendte simpelthen historien 180 grader. I hans version af episoden blev det ham, 
den forholdsvis lille og spinkle sømand, der havde stukket rockertypen et par på kajen, 
bukket enderne sammen på ham, givet ham nogle på frakken og efterladt ham klynkende 
under et af bordene i værtshuset. 
 
Han overtog grinende og gestikulerende uden videre rollen som stærk mand, skønt vi 
alle sammen havde set, hvordan han var blevet ydmyget. Han kunne føje nok en god 
sømandshistorie til sit i forvejen ret store arsenal. 
 
Jeppesen og jeg havde i mellemtiden drukket vores øl og havde hørt tilstrækkeligt. Vi 
forlod i god ro og orden det lille hyggelige værtshus en morsom oplevelse rigere. 

Min første tur som fungerende skibsfører. 
 
En aften hen under jul var jeg som sædvanligt rejst til Århus i god tid før afløsning Da 
jeg kom ned til færgen kunne jeg se, at styrmand Jeppesen stod i ivrig samtale med en 
yngre kollega på agterdækket. 
 
Det viste sig, at skibsfører Gregers med kort varsel havde meldt sig syg, og at man som 
erstatning havde sendt en af overfartens afløserstyrmænd ned om bord. Det medførte, at 
styrmand Jeppesen skulle fungere som overstyrmand, hvilket jeg vidste var ham meget 
imod, og jeg selv for første gang skulle fungere som skibsfører. 
 
Vi havde sejlet på overfarten mange gange, og jeg var fuldt ud fortrolig både med 
færgen og med opgaven som helhed. Det var dejligt før afgang bare at kunne sætte sig 
ind på skibsførerens kammer og overlade alle de sædvanlige praktiske gøremål til 
styrmand Jeppesen. 
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Forholdene var som man kunne vente på den tid af året. Det var buldrende mørkt. Vejret 
var koldt, surt, lettere diset og med en jævn vind og tilsvarende sø. 
 
Alt i forbindelse med afgangen fra Århus gik planmæssigt, og jeg kunne sætte mig godt 
tilrette i skibsførerens gode stol med en god bog, mens jeg med passende mellemrum 
kiggede ud på broen for at tale med vores unge kollega fra Århus, som rutinemæssigt 
havde vagten. Samtidig kunne jeg konstatere, at det efterhånden blev mere diset men 
endnu ikke tåget. 
 
Ved afsejlingen fra Kalundborg var det styrmand Jeppesens tur til at have søvagten og 
vores unge kollega kunne lige så regelbundet gå ind og gemme sig under de røde uldne 
tæpper på sit kammer. 
 
Ved vores afgang fra Kalundborg var det stadig ret diset, og nu var der også en anelse af 
sne i luften, men ikke mere end at vores sædvanlige rutiner blev opretholdt, så jeg slog 
færdig på maskintelegrafen og overlod trygt vagten til styrmand Jeppesenen. Jeg forlod 
broen og satte mig igen ind i skibsførerens gode stol. 
 
Efter en god times sejlads kaldte styrmand Jeppesen på mig og opfordrede mig til at 
komme på broen. 
 
Da jeg kom på broen kunne jeg konstatere, at vejret i mellemtiden var blevet dårligere, 
og nu var på kanten af tåge samtidig med, at det sneede ret kraftigt. 
 
Under sådanne forhold med sne og krappe søer kan det være vanskeligt at trimme 
radarbilledet til noget brugbart. Sigtbarheden var faldet til nogle få hundrede meter, og 
vi nærmede os med fuld fart det snævreste og navigatorisk vanskeligste sted på ruten 
nemlig farvandet mellem Vejrø og Lindholm også kaldet Lindholm Dyb. Vi var så tæt 
på det snævreste sted på ruten, at der ikke var nogen mulighed for at tage en anden rute, 
så vi måtte blot fortsætte. 
 
Jeg slog klar på maskintelegrafen og reducerede farten fra fuld kraft frem til langsomt 
frem, satte det automatiske tågesignal i gang og beordrede den sovende styrmand på 
broen. 
 
Straks den unge styrmand kom på broen, blev han beordret til at tage så mange 
positioner som muligt på vores Decca. Så snart han havde sat den ene position ud med 
fedtstiften på plexiglaspladen over søkortet, skulle han straks gå i gang med den næste. 
 
Det var med meget stor lettelse, da jeg først så lysskæret fra bøjen og øjeblikket senere 
selve bøjen ved sydspidsen af Vejrø på det nærmeste lodret under den styrbords 
brovinge forsvinde agterud og dermed vidste, at vi havde passeret det vanskeligste sted 
på vores tur mod Århus. 
 
Efter ankomsten til færgelejet i Århus var jeg både lettet og glad, da vi som et godt team 
under vanskelige forhold havde gennemført min første tur som skibsfører om bord på en 
af DSB´s færger. 
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Track Plotter. 

 
Om bord på færgen havde vi, da jeg forlod den en Decca Trackplotter om bord. Om den 
også var der, da jeg kom om bord husker jeg ikke. 
 
Til brug for plotteren skulle udfærdiges nogle meget specielle søkort, som kun kunne 
udføres og købes hos Decca selv. 
 

 
 
Billedet: Omtrent sådan så de første udgaver af Decca Trackplotteren ud. 

 
Kortene virkede umiddelbart meget fortegnede og det eneste de reelt kunne var at vise, 
om vi var på vores rute elle ikke. Man kunne hverken måle kurser eller afstande på disse 
kort. Kortene var tegnet på en rulle, som netop dækkede den overfart, som vi skulle 
besejle. 
 

 
 
Billedet: Deccas kort til brug for trackplotteren på Korsør – Nyborg overfarten. 
 

Når vi skulle sejle på Århus – Kalundborg ruten, så skulle rullen med kortet over 
Storebælt skiftes ud med en rulle visende ovennævnte rute. 
 
I forbindelse med passage af Samsø, skulle man, så vidt jeg husker, skifte kæde 
(frekvensområde) på Deccamodtageren netop i forbindelse med passage af den meget 
smalle sejlrende i Lindholm Dyb, så mine problemer på min første tur som skibsfører 
havde ikke været påvirket af, om vi havde Trackplotteren om bord eller ej. 
 
Manden med fedtstiften var mere pålidelig og hurtigere end en nok så fin trackplotter. 
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Ferieafløsning på ruten Korsør –Kiel. 1984. 
 
I forbindelse med afvikling af sommerferie i 1984 blev Gregers Johansen og jeg bedt om 
at afløse for afvikling af sommerferie på Kong Frederik IX`s fasthold. 
 
Vi syntes begge, at det lød som noget af en udfordring og meddelte, at vi gerne ville 
påtage os opgaven 

Kong Frederik IX. 
 

 
 
Billedet: Kong Frederik IX. 
 

Kong Frederik IX var bygget som 3 sporet kombineret jernbane- og bilfærge ved 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri i 1954 til indsættelse på Gedser – Grossenbrode 
overfarten. Færgen havde 258 spormeter og plads til ca. 30 godsvogne eller 115 person-
biler og 1.200 passagerer. 
 
Tonnagen var på ca. 6.592 BRT. Færgen havde to hovedmotorer, der ydede i alt 9.200 
Hk og kunne give færgen en servicefart på 16 knob. Færgen var 114 m lang og havde 
DSB´s standardbredde på 17,70 meter. 
 
Rederiet havde den sommer genåbnet den gamle ruten Korsør – Kiel, hvor færgen var 
blevet indsat. Den var lidt ældre end Prinsesse Benedikte, og der var ikke de store 
forskelle i opbygning og tekniske funktioner på de to færger. 
 
Gregers og jeg mødte i god tid før afløsningstidspunktet kl. 08:00 om morgenen og 
glædede os begge til en længere sejltur til Kiel i det dejligste sommervejr med varme og 
flot solskin. 
 
Jeg bevægede mig op på til overstyrmandens kammer, hvor min gode kollega tog imod 
mig med ordene:” Har du en instruktør med”. 
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Kollegaen var stærkt interesseret i det faglige arbejde og havde sæde i 5. kreds 
bestyrelse. Kredsen havde gennem nogen tid ihærdigt arbejdet på at få aftaler om 
instruktion, inden man kunne tiltræde tjenesten om bord på en af færgerne, idet den 
tekniske udvikling i de seneste år var gået endog meget stærkt, og der var helt utvetydigt 
meget stor forskel på at skulle møde til en vagt om bord på en af vores store nye intercity 
færger eller på en af overfartens ældste færger som Nyborg eller Korsør. 
 
Aftale om instruktion var indgået, og nu skulle den altså føres ud i livet. Jeg var helt enig 
i det principielle i sagen, men syntes nok, at vi på en tolv timers sejlads med kun et 
enkelt havneanløb nok selv kunne overkomme at foretage såvel teknisk instruktion som 
overlevering af fastholdets opgaver. 
 
Det mente min gode kollega ikke, og han henvendte sig til overfarslederens kontor, hvor 
Niels Munk opfordrede ham til at kontakte Korsør – Kiel rutens overfartsleder Ivan C 
Madsen, som samtidig var formand for vores kreds om vores problem. 
 
Såvel vi om bord som overfartsleder I C Madsen var dybt involveret i det praktiske 
arbejde med at laste færgen, så der kom ikke nogen løsning på problemet, og vi måtte 
klare os selv uden en medsejlende instruktør. 
 
Efter afsejling måtte jeg sige til min kollega, at enten gav han mig den nødvendige 
instruktion og overlevering, som både han selv og jeg for min part kunne stå inde for, 
eller også måtte han finde sig en anden afløser for sin sommerferie. 
 
Efter afgang og undervejs kunne vi selvfølgelig begge grine lidt af episoden og ingen af 
os havde problemer med hverken instruktion eller overlevering af fastholdets opgaver. 
 
Gregers og jeg sejlede på ruten i et par uger og nød det gode vejr her midt på sommeren 
og det, at kunne sejle i mange timer i træk med kun et enkelt havneophold, nød vi begge 
to meget. Desuden sejlede færgen kun om dagen, så i den periode var der ingen 
nattevagter. 
 
Selv om ruten var ny og samarbejdet med de tyske havnemyndigheder endnu ikke var 
ren rutine, så forløb losse- og lasteprocedurerne fint. Selv papirgange med mange nye og 
ukendte blanketter både på dansk og på tysk gav ikke anledning til problemer. Vore egne 
samarbejdspartnere på havnen både i Korsør og i Kiel og myndighederne i form af 
toldere og politi viste sig at være yderst hjælpsomme. 
 
Det var dog stadig en stor udfordring for mig at få lejlighed til at genopfriske den smule 
tysk, som jeg havde lært for mange år siden gennem min skolegang hjemme i Ejby. 
 
Vi mødte kl. 08:00 om morgenen sejlede kl. 09:00 med ankomst til Kiel kl. 12:00. Vi 
afsejlede igen kl. 17.00 og var retur i Korsør kl. 20:00. Vores tjeneste var slut kl. 21:00. 
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Billedet: Færgen fotograferet ved det lidt primitive kajanlæg. 

 
Færgen sejlede ikke fra de sædvanlige færgelejer lige ved stationsbygningen men fra et 
hjørneleje, hvor der var anbragt en løs rampe til brug for de overførte biler. Det virkede 
måske lidt primitivt, og gav os da også manøvremæssige problemer mest fordi færgen i 
modsætning til Prinsesse Benedikte ikke havde nogen bovpropel. 
 
Færgen sejlede kun i dagtimerne, hvorfor færgens fasthold kunne nøjes med at blive 
afløst hver anden dag af et sammensat hold fra Storebæltsoverfarten for at kunne klare 
opgaven. 
 
Når vi kom hjem efter dagens tur til Kiel var det nærmest et tilløbsstykke for borgere i 
Korsør at betragte manøvren ind til hjørnelejet uden assistance. Men vejret var godt i 
perioden, hvor vi afløste, og Gregers var god til at manøvrere med færgen. 
 
En af mine nærmeste naboer ude i Svendstrup var sammen med sin gamle mor faste 
tilskuere hver dag, når vi vendte retur til Korsør om aftenen. Han var meget benovet 
over vores havnemanøvrer, og han gav os denne kommentar med på vejen ”I kan sku 
bare lige det her”. 
 
Sagen var, at han og moderen mødte frem til alle ankomster også med andre hold, som 
han sammenlignede os med, og det faldt altså ud til vores (Gregers) fordel. 

Sikkerhedsorganisation. 
 
I den periode, hvor jeg tilhørte fastholdet om bord på Prinsesse Benedikte var færgen 
oplagt i længere perioder, hvor jeg med jævne mellemrum en dag eller to ad gangen 
førte tilsyn med de vedligeholdelsesarbejder, der løbende blev udført af bådsmanden og 
af dagmanden. 
 
Ind imellem disse tilsyn om bord på min egen færge blev jeg nærmest brugt til at afløse 
syge eller ferierende overstyrmænd på overfartens andre færger som om jeg stadig var 
placeret på dispositionsholdet. 
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Under en sådan tjenestegøring om bord på færgen Fyn i foråret 1979 faldt jeg over en 
artikel, der fortalte om, at rederiet havde nedsat en arbejdsgruppe, der arbejdede med 
planer om at oprette en sikkerhedsorganisation efter retningslinjer, der kunne 
sammenlignes med, hvad der var gældende for arbejdstagere på landjorden. 
 
Selv havde jeg oplevet to af mine kollegaer Bent Larsen og Ivan Madsen tilrettelægge og 
gennemføre undervisning i transport af farligt gods. Jeg syntes, at de begge havde gjort 
det rigtig godt og kunne godt tænke mig at gå i deres fodspor som underviser eller 
instruktør. 
 
Jeg skrev til Rederitjenesten, at jeg var interesseret i at være med til at bygge 
organisationen op, at lave undervisningsmaterialet samt gennemføre undervisningen 
rundt om i landet for den kommende sikkerhedsorganisations medlemmer. 
 
Hvor mange andre, der havde gjort som jeg og foreslået at blive instruktør, er jeg ikke 
vidende om, men efter nogen tid kom der besked om, at jeg var udtaget til at gå i gang 
med at løse opgaven med at udarbejde oplæg til undervisningsmateriale. 
 
Mit eget syn på arbejdet om bord har altid været, at det ikke kunne være rigtigt, at 
medarbejderne gennem at udføre deres almindelige daglige arbejde skulle ende med at 
de blev syge af det eller komme til skade ved at udføre det. Derfor var det oplagt for mig 
at deltage i et arbejde med at opbygge og organisere sikkerhedsarbejdet om bord i 
færgerne. 

Organisationens opbygning. 

 
Om bord på hver færge skulle der etableres en sikkerhedsorganisation bestående af et 
sikkerhedsudvalg sammensat af en sikkerhedsgruppe for hver af færgens tre afdelinger 
dæk, maskine og restauration. 
 
Hver sikkerhedsgruppe skulle bestå af en sikkerhedsleder og en sikkerhedsrepræsentant. 
På dækket en overstyrmand og en matros. I maskinen en 1.maskinmester og en 
motormand. I restaurationen en inspektør og en menig medarbejder. Sikkerheds-
gruppernes medlemmer skulle vælges blandt alle færgens hold. 
 
De tre sikkerhedsgrupper indgik sammen med skibsmaskinchefen fra fastholdet i 
færgens sikkerhedsudvalg, som skulle ledes af skibsføreren på fastholdet. 
 
Sikkerhedsudvalget skulle planmæssigt holde møde hver måned, og hvis der var sket 
større arbejdsulykker om bord. Færgesikkerhedsudvalget bestod således af i alt 8 mand. 
 
På alle overfarter med mere end en enkelt færge etableredes et koordinerende 
sikkerhedsudvalg sammensat af valgte sikkerhedsrepræsentanter fra færgernes 
sikkerhedsudvalg og ledet af driftsområdechefen. Det koordinerende sikkerhedsudvalg 
bestod således 9 mand. 
 
I det centrale rederi etableredes et hovedsikkerhedsudvalg SIUH sø 
(Hovedsikkerhedsudvalg for søfarten) ledet af rederichefen og bestående af teknisk chef, 
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skibsinspektøren, skibsmaskininspektøren, af 3 sikkerheds-ledere for henholdsvis dæk, 
maskine og restauration samt 3 sikkerhedsrepræsentanter fra henholdsvis dæk, maskine 
og restauration. SIUH sø holdt sit første møde i december 1980. 
 
Den samlede sikkerhedsorganisation udgjordes dermed af mere end 380 personer, der 
alle skulle gennemgå en grundlæggende sikkerhedsuddannelse. 

Instruktøruddannelser. 

§ 9 uddannelse. 22. – 09- til 25.- 09 1980. 

 
Inden vi var begyndt at udarbejde vores undervisningsmateriale, nemlig mellem den 
22.09 – 25. 09 1980 gennemgik jeg et kursus beregnet for danske virksomheders 
sikkerhedsorganisation udarbejdet af Arbejdsmiljøfondet. I daglig tale blev dette kursus 
blot omtalt som en § 9 uddannelse. Uddannelsen skulle gennemføres af alle medlemmer 
af sikkerhedsorganisationen inden for de første måneder efter, at de var blevet valgt. 
 
Min oplevelse af uddannelsen var, at den var meget detaljeret og specifik på områder, 
som jeg egentlig aldrig havde tænkt over at skulle indgå i det daglige sikkerhedsarbejde, 
og § 9 uddannelsen udgjorde således en rigtig god indgangsvinkel til brug for 
udarbejdelse af vores kursusmateriale for søfartspersonalet. 

Diskussions – og mødeledelse/taleteknik. 

 
Som et led i forberedelserne til at kunne undervise kom jeg på ovennævnte kursus på 
DSB´s Kursuscenter på Knudshoved. 
 
Vi var vel godt en snes elever på holdet, hvor jeg gik sammen med skibsfører Johannes 
Brink, som havde været så forudseende, at han havde medbragt en flaske Gammel 
Dansk, som vi forsynede os fra hver morgen, inden undervisningen gik i gang. 

Talekursus. 

 
Da læreren under den første undervisningstime indledningsvis spurgte ud i klasselokalet, 
hvem der aldrig havde holdt en tale, så meldte der sig nogle stykker, og når han så videre 
spurgte om, hvad grunden var, så svarede de, at det skyldtes, at de ikke vidste, hvad de 
skulle sige. 
 
Vi blev derefter fra en ende af bedt om at gå op på den talerstol, som naturligvis var 
placeret i lokalet, og tælle til 25. Det var jo en overkommelig opgave, men ikke alle 
havde lige let ved at stå der med front mod klassen og sige ord. 
 
En anden opgave gik ud på at fortælle om sig selv. Jeg tror fortællingen skulle vare fem 
minutter. Nogle kunne uden videre rable af sig i et væk, mens nogle enkelte simpelt hen 
gik i stå, når den halve tid var gået. Ingen forsøgte at redde dem før tid, og når de 
opdagede det og stilheden bredte sig i lokalet, så gik nogle i gang med at fortælle den 
samme korte historie en gang til. Det virkede lidt pinligt både for dem selv og for vi 
andre. 
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Emnerne på kursus var: 
 

· Påvirkning gennem ord 
· En virkningsfuld disposition 
· Hvordan opnår man ro og sikkerhed i sin optræden 
· Bevægelser og gestus 
· Manuskript eller stikord 
· Brug af stemme og sprog 
· Åbnings- og sluttalen 

 
Ved samme lejlighed gennemgik jeg endnu et kursus nemlig: 

Diskussions- og mødeledelse. 

 
Emnerne var: 
 

· Tilrettelæggelse og ledelse af en diskussion 
· Brug af effektiv spørgeteknik 
· Korrekt anvendelse af resumeer og konklusioner. 

 
Hvordan sammenhængen mellem fagene var, husker jeg ikke helt, men at vi også under 
dette kursus skulle gennemføre et ekstemporalspil husker jeg, fordi Johannes Brink var 
så morsom i den rolle, som han fik tildelt. 
 
Hvad spillet gik ud på, husker jeg heller ikke, men at Johannes Brink tildelte sig selv 
rollen som formand for den lokale vestjyske lystfiskerforening, husker jeg meget 
tydeligt. 
 
Jeg har glemt, hvad rollen egentlig gik ud på, men at Johannes var usandsynlig morsom, 
som Vestjydsk lystfisker, der talte sit brede vestjydske mål, og at vi alle, der var 
tilskuere, lå flade af grin over hans påfund, glemmer jeg ikke. 

Specialinstruktør. 

 
Forudsætningen for, at vi tre instruktører kunne komme i gang med at undervise så 
mange mennesker, som sikkerhedsorganisationens medlemmer udgjorde, var, at vi 
gennemgik DSB skolens store instruktøruddannelse. 
 
Vi var så heldige, at DSB skolen netop havde gennemført en udtagelsesprøve, hvor mere 
end 100 medarbejdere havde været i konkurrence om at få en af ca. 30 pladser på holdet 
for uddannelse til specielinstruktør. 
 
Vi tre medarbejdere fra rederiet slap helt uden om de første udtagelsesprøver, fordi de 
allerede var blevet gennemført, og fordi rederiet pressede på for at få os med på holdet. 
 
Undervisningen var allerede begyndt, og holdet var i mellemtiden blevet noget mindre, 
da vi meldte vores ankomst på holdet. 
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Holdet var sammensat af mennesker i forskellige aldre og kommende fra mange egne af 
landet og fra alle dele af DSB´s vidt forgrenede organisation og med mange forskellige 
uddannelser og stillingsbetegnelser. 
 
For mit eget vedkommende var det første gang, jeg over en længere periode fik lejlighed 
til at komme med ind bag facaden af vores store organisation og fik kendskab til rigtig 
mange af de strukturer og funktioner, der lå bag denne meget store organisations daglige 
arbejde. På det tidspunkt var vi over 20.000 medarbejdere. 
 
Hele undervisningen foregik i tre perioder med mellemliggende forberedelser der-
hjemme i tidsrummet mellem 06.-10.-1980 og til 31.-10.-1980 og uddannelsesstedet var 
placeret på Dan Hotel i Rødby. 
 
Uddannelsen omfattede følgende fag: 
 

· Organisk undervisning 
· Målsætning i undervisningen 
· Pædagogisk psykologi 
· Undervisningslære 
· Undervisningstekniske hjælpemidler 
· Lektionsplanlægning og lektionsafvikling 
· Evaluering 
· Gruppeudvikling 
· Udprøvningslektion 

Episoder fra kursus: 

Børnefødselsdag. 

 
Vi var delt ind i tre grupper, der på et tidspunkt hver fik udleveret den store sum af 50 
kroner, som vi måtte bruge i gruppen og på gruppens medlemmer. I vores gruppe var vi 
meget sociale og blev vi enige om, at vi ville bruge pengene på at holde en børnefødsels-
dag for alle tre grupper. 
 
Vores gruppe gik i samlet trop hen til den lokale købmand, der var vandt til lidt af hvert 
fra DSB skolens elever, men da vi bestilte papirduge med dannebrogsflag, balloner, 
slikkepinde, flødeboller og endelig 25 røde sodavand, så var det lige ved, at det blev for 
meget for købmanden, og han spurgte tvivlende og med store spørgsmålstegn malet i 
hele ansigtet, om vi da ikke kom fra DSB skolen, hvis elever han nok mest var vandt at 
sælge høkerbajere til. 
 
Vi bekræftede vores tilhørsforhold til DSB skolen og insisterede på at få vores røde 
sodavand. Handelsmanden kom nu op i købmanden, og han kunne oplyse, at han da også 
solgte ”apperiffer”, han snublede lidt over stavelserne og mente vist nok aperitiffer. Vi 
afslog venligt hans tilbud, og holdt os til vores indkøbsliste. 
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Gruppen blev meget populær, da vi inviterede til børnefødselsdag for hele holdet. De 
andre grupper havde købt ting til identifikation af gruppemedlemmerne. De var med 
andre ord ret egoistiske, hvor vi var den sociale gruppe. 

Forberede en lektion. 

 
Som en del af undervisningen skulle hver enkelt elev forberede en lektion af 45 
minutters længde om et selvvalgt emne. Hvilke og i hvilket omfang man ville benytte sig 
af undervisningstekniske hjælpemidler, var helt op til den enkelte elev. 
 
For mit eget vedkommende ønskede jeg at benytte mig af en overhead projektor, som på 
det tidspunkt var meget moderne. Fra et sted bagest i lokalet, hvor projektoren var 
anbragt, sendte man et lysbillede op på en skærm anbragt foran tavlen forrest i lokalet. 
 

 
Billedet: Overhead projektor. 

 
Systemet krævede, at man på forhånd havde udarbejdet en række plancher, som man så 
kunne vise og forklare en ad gangen. 
 
For mit vedkommende sad jeg hjemme og producerede en halv snes plancher om det at 
gå brandvagt på vogndækket, tegnet og malet i forskellige farver for på bedst mulig 
måde at kunne vise, hvad emnet indebar, og hvilken stor sikkerhedsmæssig betydning 
det havde for færgen og dens passagerer, at der blev gået en årvågen brandvagt på 
færgens vogndæk. 
 
Power Point systemet var ikke lavet på det tidspunkt, men selve fremstillingen med en 
form for lysbilleder var den samme. Men helt uden lyd og bevægelse. 

Prøvelektion. 

Kritik af læreren. 

 
Målet med det hele var jo, at vi skulle lære at undervise, og det øvede vi os en del på 
undervejs i kursusforløbet. For nogle elever endte sådanne lektioner mindre godt for nu 
at sige det pænt. 
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Kursus bar tydeligt præg af, at alle, med undtagelse af os tre fra rederiet, var oppe imod 
hinanden for at komme i betragtning til et mindre antal instruktørstillinger på DSB 
skolen. 
 
Man kunne selv frit vælge sit emne, og da de fleste af de andre elever kom fra de mere 
jernbanerelaterede områder, så valgte de også for det meste emner, som de selv var mest 
kendt med fra deres daglige arbejde. Selv om de andre kom mange forskellige steder fra 
i organisationen og geografisk, så sad mange af dem i nogenlunde ens funktioner og 
kendte derfor hinandens arbejde ganske godt. 
 
Ved den mindste fejl eller fortalelse fra ”læreren” kom der hurtigt en skov af hænder fra 
de meget ”dygtige” ”elever”, som gerne lige ville have fejlen eller fortalelsen bedre 
belyst. 
 
Det kunne dreje sig om, at ”læreren” var kommet til at bytte om på navnene på 
stationerne på en given banestrækning. Den kvikke ”lærer” kom let ud af sådan en 
situation, mens det for den mere usikre kunne føre til ligefrem komiske scener, der 
kunne strækkes så langt, at ”læreren” ikke nåede igennem med emnet for sin 
undervisning. 
 
De andre elever var på ingen måde søde ved hinanden. 

Brandvagt. 

 
Min prøvelektion bestod i en nøje gennemgang af, hvorledes en brandvagt på et af 
færgens vogndæk forløb. Jeg havde siddet derhjemme og lavet såvel tekst som de 
tilhørende ”Over Head” plancher. 
 
Alle lyttede pænt og opmærksomt, for her var der ingen, der kunne eller ville gå i rette 
med mig. Tvært imod så var emnet nyt for alle andre, og de opfattede lektionen som 
spændende og interessant. 
 
Alle ”undervisere” blev optaget på videobånd, og imens klassen lavede en samlet 
evaluering af seancen, så blev ”læreren” sat ind i et andet lokale, hvor han selv kunne se 
en optagelse af sin egen præstation. 
 
Det var lidt underligt at se sig selv på film, men selv syntes jeg, at prøvelektionen forløb 
ikke fejlfri men dog i store træk udmærket. Dog var det meget tydeligt, at jeg havde en 
uvane med at pille mig selv ved mit ene øre undervejs. Den uvane fik jeg rettet op på og 
aflagt ved den lejlighed. 

Den morsomme elev. 

 
En af de andre elever hed Carl, han var lokomotivmester og sad til dagligt i en funktion 
på Københavns Hovedbanegård. 
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Carl kunne levende beskrive, hvorledes det var at bremse et langt persontog op på den 
mest blide måde, og når det blev gjort, som han havde forklaret, så var det som at lande 
på en duelort, påstod han. Jeg har ikke prøvet at lande på en duelort, men Carl stod inde 
for, at det var den skånsomste måde at bremse et stort tog op på. 
 
Samme Carl var tilsyneladende uudtømmelig for morsomme anekdoter og vittigheder, 
som han underholdt os alle sammen med om aftenerne under vores gode sociale samvær, 
når vi ikke lige spillede Skomager på billardbordet. 

MZ – lokomotiver i vandet i Korsør. 

 
Året før var det nær gået grueligt galt med Carl og hans vaner med at fortælle gode 
historier. Det var den nat i november måned 1979 kl. 03:25, hvor et par store MZ – 
lokomotiver og nogle tankvogne endte i vandet i færgeleje 3 i Korsør. 
 

 
 
Billedet: Et af de store MZ lokomotiver under bjergning af kæmpekranen Herkules tilkaldet fra København. 

 
Et sted inde i København sad Carl som vagthavende lokomotivmester den nat, og det var 
ham, der i første omgang skulle advisere organisationen og sætte gang i arbejdet med 
omlægninger af tog og tilkald af bjærgningsmateriel. 
 
Den første, han ringede til, var hans overordnede, en baneingeniør, som var vandt til 
Carls mange historier. Da Carl ringede til ham midt om natten, mens manden lå i sin 
sødeste, dybeste nattesøvn, var mandens første reaktion:” Åh, hold nu kæft Carl med 
dine dumme historier”, hvorpå han smed røret på gaflen og lagde sig til at sove igen. 
 
Først ved den 3. opringning lykkedes det Carl, at få manden til at forstå, at der denne 
gang ikke var tale om en vittighed eller historie, men om en virkelig ulykke under 
udvikling. 
 
Der skete kun materiel skade ved denne vandgang, og senere var der folk, der hævdede, 
at da lokomotivføreren kom i land, var der stadig ild i hans pibe. 
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Så pas godt på dit gode ry og rygte, andre kunne en dag få brug for at tage dig alvorligt 
og at kunne stole på dig. 

Udarbejdelse af undervisningsmateriale. Januar 1981 

 
Sammen med mig til at planlægge og udarbejde undervisningsmaterialet var endvidere 
udtaget overstyrmand Ole Johansen fra Århus – Kalundborg overfarten (lillebror til min 
skibsfører Gregers Johansen) samt 1.maskinmester Kurt Sinnerup fra Storebælts-
overfarten. 
 
Vi mødtes med repræsentanter fra rederitjenesten, hvor vi fik forelagt de foreløbige 
planer om, hvorledes organisationen forventedes at skulle se ud, hvor lang uddannelsen 
skulle vare og hvilke fag, der skulle undervises i på det kommende kursus. 
 
DSB rederidivision var det første danske rederi, der havde planer om at oprette en 
egentlig sikkerhedsorganisation om bord på sine færger, hvorfor det var vigtigt, at det 
skete i et nært samarbejde med Direktoratet for Startens Skibstilsyn, som i denne 
sammenhæng var vores øverste myndighed. 
 
Vi tre vordende instruktører holdt møder med overskibsinspektøren fra Direktoratet for 
Statens Skibstilsyn, hvor vi forelagde vores tanker om opbygning og funktion af 
sikkerhedsorganisationen samt det undervisningsprogram, vi havde planer om at 
gennemføre. 
 
Vi fik en meget fin modtagelse, og der var på alle områder fuld opbakning til vores 
foreløbige planer. 
 
Oplægget til os var, at vi skulle tilrettelægge et kursus af 3 – 4 dages varighed og emner, 
der skulle gennemgås var følgende: 
 

· Lovgrundlaget  
· Sikkerhedsorganisationens opbygning 
· Kemi i arbejdsmiljøet 
· Støj i arbejdsmiljøet 
· Rapportering af arbejdsulykker 
· Personlige beskyttelsesmidler 
· Udfærdigelse af referater fra afholdte møder 

 
Vi blev alle tre frigjort fra vores sejlende tjeneste i mere end en måned, hvor vi hver for 
sig kunne sidde derhjemme og udarbejde undervisningsmateriale inden for de 
undervisningsområder, som vi selv havde fordelt imellem os. 
 
Undervejs holdt vi naturligvis møder, hvor vi hver for sig fremlagde det materiale, som 
vi indtil da havde fremstillet, og vi rettede til efter de tilbagemeldinger, som vi modtog 
fra de to andre instruktører. 
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Da vi tre instruktører mente, at vi havde det undervisningsmateriale klar, der skulle til 
for at dække oplægget til en sikkerhedsuddannelse for alle den nyetablerede sikkerheds-
organisations medlemmer, meldte vi os klar til at gennemføre det planlagte pilotkursus. 
 
Det var meningen, at det kursusmateriale, vi udarbejdede, skulle afprøves og godkendes 
ved at lave en prøvelektion med den planlagte undervisning i første omgang for et forum 
bestående af den samlede rederiledelse og repræsentanter fra de faglige organisationer. 
 
Et pilotkursus blev afholdt i foråret 1981 med deltagelse af den oprindeligt nedsatte 
arbejdsgruppe. En del af vores udarbejdede materiale blev skåret fra og rettet til, indtil 
arbejdsgruppen var tilfreds og kursus fik sin endelige, udformning og struktur. Arbejds-
gruppen godkendte, at kursus skulle afvikles over tre dage. 
 
Herefter blev det besluttet, at der skulle afvikles i alt fire kursus inden udgangen af 1981. 

Eksterne videregående uddannelse vedrørende arbejdsmiljø. 

 
Det var mit indtryk, at DSB gjorde alt, hvad man kunne for at ”klæde os på” til den 
kommende opgave med at uddanne søfartspersonalet i arbejdssikkerhedsmæssige 
forhold. DSB skolen arrangerede således, at alle tre kommende instruktører kunne 
deltage i videregående uddannelser i Arbejdsmiljøfondets regi. 

Kursus om arbejdsmiljømålinger og anvendelse af måleresultater. Feb. 1982 

 
Kursus var af en uges varighed og foregik på Hotel Hvide Hus i Køge.  
 
I kursus deltog sammen med vi tre fra DSB 17 andre elever fra omtrent lige så mange 
forskellige virksomheder. Der var tale om en meget broget flok af mennesker med vidt 
forskellig baggrund og med stillingsbetegnelser som: 
 

· Produktionsteknikker, afdelingsarkitekt, centerleder, sikkerhedsleder, sekretær, 
maskinmester, miljøtekniker, overstyrmand, laborant, faglærer, bibliotekar. 

 
Emner der blev behandlet var: 
 

· Fysiske arbejdsmiljøfaktorer. 
· Registrering og målinger af fysisk arbejdsmiljø 
· Udarbejdelse af måleplan og måleskemaer 
· Virksomhedsbesøg. 

 
Vi blev ført vidt omkring af de to dygtige instruktører. Men fokus på dette kursus var i 
høj grad rettet mod de ting i arbejdsmiljøet, der kunne vejes og måles. 
 
Det psykiske arbejdsmiljø var ikke så højt vægtet, som vi kender det i dag. 
 
Virksomhedsbesøget foregik på Kemisk Værk i Køge, hvor vi skulle lære at beskrive 
alle aspekter ved stedets arbejdsmiljø. 
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På det tidspunkt havde man en afdeling, der producerede et mørkeblåt farvestof i 
pulverform. Jeg tror, at navnet på den blå farve var Indigo. 
 
Straks vi tråde ind på fabrikkens område blev vi mødt på gårdspladsen af mange blå 
mænd. Alt på dem var blåt, deres tøj, deres sko, deres kasketter, alt med undtagelse af 
deres tænder og det hvide i deres øjne. Det virkede både lidt uhyggeligt og måske også 
lidt morsomt.Her var der virkeligt noget at måle på. Både, når det drejede sig om 
luftforurening, om temperatur og om støj. Her fik vi virkeligt noget at skrive om i vores 
rapporter. 

Laboratoriet. 

 
Fra min barndom huskede jeg helt specielt mine albums til at samle de billeder som lå i 
pakkerne fra kaffeerstatningsproducenten Richs. Disse albums indeholdt de flotteste 
farvebilleder fra nogle af Walt Disneys eventyrhistorier som Pinocchio, Askepot og De 
syv små dværge. 

   
 
Pinocchio  Askepot   Dumpe 
 
I et af de albums var der billeder fra det sted, hvor man producerede de mange smukke 
farver, der altid blev brugt i disse serier. Et skinnende rent laboratorium med personale, 
der gik rundt i kridhvide kitler. Det var dem, der producerede de mange fine farve-
pulvere til brug i filmene. De smukke farverpulvere stod på bordene rundt omkring i 
hvide skåle. Skinnende rent og meget flot at se på. 
 
Under vores virksomhedsbesøget på Kemisk værk i Køge kom jeg lidt tilfældigt ind på 
virksomhedens laboratorium. Jeg må sige, at det på ingen måde levede op til mine 
forestillinger om, hvordan der kunne se ud sådan et sted. 
 
Overalt så der rodet og snavset ud. Her var en skarp og dårlig lugt af kemikalier. Her var 
ingen hvide kirtler. Bordpladerne var gamle og nærmest frønnede enten af ælde eller på 
grund af spildte kemikalier. Der lå stakke af snavsede glaskolber, og der stod kolber med 
sjatter af kemikalier frit fremme. 
 
På stedet her var man meget langt fra det idealiserede billede af et laboratorium hos Walt 
Disney i Los Angeles. 
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Jeg var glad for, at jeg ikke med en fin uddannelse som laborant skulle arbejde på et sted 
og under forhold, som åbenbart herskede på denne virksomhed i Køge. 

Planlægning af arbejdsmiljøhygiejniske målinger. Marts 1983. 

 
Kursus var af en uges varighed og foregik på Munkebjerg Hotel i Vejle. 
 
Vi var 17 elever på holdet, som var sammensat af personale med meget forskellige 
uddannelses- og arbejdsmæssige baggrunde som f.eks. DSB skolen, et bibliotek, et par 
BST centre (Bedrifts Sundheds Tjeneste) et par sygehuse, B&W diesel, Sukkerfabrik-
kerne, Dansk Kedelforening, tekniske skoler. 
 
Kursus var en videreføring af ovennævnte kursus i Køge. Kursus blev ledet af de samme 
to instruktører og havde følgende indhold: 
 

· Kemiske stoffer og deres indvirkning på den menneskelige organisme. Der var 
tale om følgende emner: støj, opløsningsmidler, fosterskader, kræftrisiko, 
allergier. 

· Virksomhedsbesøg. 
· Ventilation og bortskaffelse af luftforurening. 
· Planlægning af arbejdsmiljøundersøgelse. 
· Drøftelse af måleresultater. 
· Rapportskrivning. 

 
Jeg husker, at vi under kursus besøgte en større jernindustrivirksomhed, men hvad den 
hed husker jeg ikke. 
 
Det var en meget moderne virksomhed med mange nye tekniske hjælpemidler, som var 
halv- eller helautomatiske. 
 
På virksomheden foregik dog også stadig mange traditionelle arbejdsprocesser ved 
drejebænke og boresøjler. 

Pulvermaling. 

 
En af arbejdsprocesserne imponerede mig meget. Det var en helautomatisk malerobot, 
der lakerede emnerne ved brug af pulvermaling. 
 
På den tid talte man virkelig meget om påvirkning fra organiske opløsningsmidler i 
forbindelse med udførelse af malerarbejder og ordet ”malersyndrom”, der indikerede en 
hjerneskade hos malere var alt for ofte anvendt i den forbindelse. Det skal forstås, at jeg 
syntes, at der var alt for mange, der blev ramt af den sygdom. 
 
Man begyndte dengang i det små at anvende vandbaserede malinger på de indvendige 
vægge i store nybyggerier på landjorden. 
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Vi var også meget tidligt fremme med at udføre forsøg med disse vandbaserede malinger 
om bord på færgerne, men forsøgene faldt ikke så heldigt ud, så vi måtte dengang 
fastholde brugen af de gængse malingstyper baseret på terpentin eller andre organiske 
opløsningsmidler. 
 
Til særligt udsatte områder kunne anvendes to komponentmalinger, der generelt var 
meget holdbare, men de var endnu mere skadelige for helbredet. Derfor krævede de brug 
af helt tætsluttende dragter med tilførsel af frisk luft under hele arbejdsprocessen. Disse 
malingstyper kunne derfor ikke anvendes i almindeligt dagligt arbejde, med færdsel af 
passagerer og personale. 
 
Fabrikken, som vi besøgte under vores virksomhedsbesøg, fabrikerede blandt andet 
jernstel til stole. Det var vigtigt for fabrikken, at disse stel skulle være meget holdbare og 
kunne tåle at blive placeret i alle slags miljøer, og derfor skulle de males med et virkeligt 
holdbart malerprodukt. Valget blev brug af pulvermaling. 
 
De ubehandlede stel blev ophængt i kroge på et bånd og ført ind i en gennemsigtig 
kabine, hvor man ude fra kunne iagttage, at en fuldautomatisk robotstyret sprøjtepistol, 
dækkede hele stellet med farvepulver, der hæftede sig på metallet vidst ved hjælp af 
påførte elektroner. 
 
Fra sprøjtekabinen blev emnerne kørt ind i en meget varm oven, hvor pulveret så 
smeltede fast til metallet og gav metallet en meget flot, helt blank og meget holdbar 
overflade. 
 
Under hele malerprocessen havde ingen mennesker været i forbindelse med nogen 
former for malerprodukt, og emnet var blevet malet med et meget holdbart produkt. 
 
Dette anlæg viste med al ønskelig tydelighed, at visse problemer i arbejdsmiljøet kunne 
løses ved indførelse af ny teknologi. 

Den praktiske afvikling af vores sikkerhedskursus. 

 
Det var DSB skolen, der arrangerede afviklingen af det enkelte kursus i nært samarbejde 
med driftsområderne, og der var skolen, der stod for den praktiske indkaldelse af 
eleverne. Efter afvikling af kursus, var det også DSB skolen, der udsendte et kursusbevis 
til hver af eleverne. 
 
Kursus blev afviklet rundt omkring i de forskellige driftsområder, der alle stillede de 
nødvendige undervisningslokaler til rådighed. 
 
For os instruktører begyndte vores arbejde dagen før eleverne mødte frem. Det mest 
almindelige var, at vi efter afvikling af de første kursus kun var to instruktører på hvert 
kursus. 
 
Når vi kom frem til det pågældende driftområde sikrede vi os, at alle materialer fra DSB 
skolen var nået frem til undervisningslokalet, og at OH projektor og diasfremviser var til 
stede og funktionsdygtige. 
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Vi gjorde meget ud af at undervisningslokalet fremtrådte professionelt med elevernes 
materiale i form af mapper, navneskilte, papir og blyanter lå til højre ret klar på 
elevernes pladser. 
 
Undervisningen var inddelt i syv moduler med traditionel klasseundervisning afveks-
lende med gruppeopgaver undervejs. 
 
For at skelne det ene modul fra det andet delte vi en god kendt sømandssang ud. Jeg 
spillede melodien på harmonikaen, og den anden instruktør fungerede som forsanger. 
 
Når jeg senere har mødt nogle af eleverne, må jeg beskæmmet indrømme, at det ikke var 
den faglige del af undervisningen, som de huskede særligt meget af, men det, at vi 
sammen havde spillet og sunget sømandssange, huskede de alle med meget stor glæde. 
 
Det varede op mod et par år, inden vi havde haft alle medlemmer af rederiets store 
sikkerhedsorganisationen igennem undervisningen. 

Farvandsvæsenet. 

 
Da vi var tæt på at være færdige med undervisningen af medlemmerne af vores egen 
sikkerhedsorganisation, fik vi en henvendelse fra Farvandsvæsenet, om vi ville lave et 
prøvekursus for ledelsen i Farvandsvæsenet. 
 
Det var selvfølgelig en stor udfordring for os, at vores kursus nu kunne sælges ud af 
huset. 
 
Vi stillede op i Overgaden Oven Vandet, hvor Farvandsvæsenet havde til huse. Vi hilste 
højtideligt på chefen, som var kommandør i Søværnet. Også den øvrige del af den 
ledende del af Farvandsvæsenet var tidligere officerer fra Søværnet og omgangstonen 
bar tydelige præg af dette. 
 
Vi studsede fra starten lidt over, at ingen i lokalet sagde noget uden, at de først havde 
henvendt sig til kommandøren med et: ”Tillader hr. kommandøren, at jeg ……” 
 
Allerede under den første gruppeopgave måtte vi bryde ind, da vi konstaterede, at man 
på ingen måde efterlevede vores krav om, at opgaverne skulle løses i samarbejde. Vi 
indprentede vigtigheden af, at hele gruppen talte uformelt om opgavens muligheder for 
at finde den ideelle løsning. 
 
Det var ikke så let, men ganske langsomt lykkedes det for os at få løsnet op for de stive 
omgangsformer. 
 
I materialet havde vi indlagt en film. Da vi var nået frem til at skulle vise den, kom der 
et meget gammelt filmfremvisningsapparat ind i lokalet. Ingen kunne få det til at virke, 
og man måtte tilkalde assistance. 
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Ind i lokalet trådte søløjtnant Darling, som var en af de første officerer, som jeg traf på i 
den allerførste tid om bord på P 540 Daphne. Det var ham der smørristede sit franskbrød 
og sine champignons sammen med et par skiver god leverpostej. Når han var færdig med 
tilberedningen og gik i gang med at spise det, så vendte han det hvide ud af øjnene af 
lutter begejstring. 
 
Han var stadig den samme joviale fyr, som jeg havde kendt fra dengang, men på trods af 
det, var det åbenbart ikke lykkedes for ham at avancere. På billedet på side 115 i bind 2 
er det ham, der står på fordækket helt fremme med ryggen mod Gøsen pegende på et 
eller andet. (Undskyld, at billedet er lidt utydeligt) På det tidspunkt var han for en kort 
periode på gæsteoptræden som næstkommanderende om bord på Daphne. 
 
Darling fik gang i filmfremviseren, og vi afviklede vores prøvekursus helt efter planen 
og ved den afsluttende frokost, som hr. kommandøren havde arrangeret, havde han også 
sørget for, at der kom en hel flaske brændevin på bordet som tak for, at vi havde været 
med til at løse op for de stive omgangsformer i Farvandsvæsenet. 
 
Vi havde åbenbart levet helt op til forventningerne hos Farvandsvæsenet, for vi blev 
engageret til at afvikle et stort kursus for hele personalet i Farvandsvæsenet, og det 
skulle foregå på LO skolen i Helsingør. 

Afvikling af kursus på LO skolen i Helsingør. 

 
LO skolen var meget smukt beliggende helt ned til Øresund. Se næste side. Ud over den 
smukke udsigt, så har jeg vist aldrig tidligere set så flotte frokost- og middagsborde, som 
man stillede op med her. Der var bjerge af god og flot anrettet mad. 
 
Vi afviklede et godt kursus, hvor det var helt tydeligt, at Farvandsvæsenets personale 
slet ikke var så vant til at komme på kursus og blive forkælet, som vi havde vænnet os til 
det hos DSB. Endvidere blev det modtaget med kyshånd, at vi forsøgte at indføre nyere 
og mere moderne omgangsformer under kursusforløbet. 
 
Vi havde indlagte ekstemporalspil undervejs, hvori der indgik forberedelsestid, og hvori 
der indgik kvindeligt personale, som vi jo havde meget af hos os i DSB, men som var 
helt uhørt hos Farvandsvæsenet. Her måtte alle figurer derfor fremstilles af mænd. 
 
Netop disse kvindefiguranter som indgik, blev der gjort meget ud af at fremstille på 
troværdig måde netop ved fremhævelse af attributter og former på de rigtige steder. 
 
Det skete ved hjælp af indlagte appelsiner og puder anbragt på de rigtige steder. Pudder 
og læbestifter lånte de hos det begejstrede serveringspersonale, og der blev ikke sparet 
på nogen af delene. 
 
De indlagte fistelstemmer holdt ikke længe, før alle såvel deltagere som tilhørere var ved 
at omkomme af latter. 
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Billedet: Kan det blive smukkere ?. 

 
Efter afslutning af kurset modtog jeg en takkeskrivelse dateret den 31. januar 1983 fra 
direktøren for Farvandsdirektoratet Otto Gredal. Han udtalte, at kurset efter hans mening 
havde været med til at forøge sikkerheden i Farvandsvæsenets skibe fremover. 
Se bilag D. 

Bedømmer ved UTC. 

 
Der var nogle år, hvor DSB iværksatte en længere række af uddannelsesprogrammer for 
sine ledende medarbejdere. Flere af mine kollegaer havde på den måde allerede gennem-
gået det, som man i daglig tale kaldte for moduluddannelserne. 
 
Vi havde sikkert selv stjålet ideen, idet vores arbejdsmiljøuddannelse var opbygget i 
moduler. Selv nåede jeg aldrig længere end til at overveje at melde mig til programmet. 
 
I forbindelse med mit arbejde som specialinstruktør ved DSB skolen blev jeg imidlertid 
bedt om at virke som bedømmer ved det, der blev kaldt for et udtagelsescenter (UTC), 
der gik forud for den egentlige uddannelse. 
 
Når medarbejdere søgte om forfremmelse ville de få en bedømmelse af deres nærmeste 
chef. Når denne bedømmelse var positiv skulle man for visse stillinger passere et UTC, 
hvor uvildige instruktører blev sat til at bedømme en samling af således udpegede 
ansøgere. 
 
Vi var tre instruktører, der i løbet af jeg tror tre dage overværede at et hold på ca. 20 
deltagerne gennemgik en række øvelser sammen, i mindre grupper eller hver for sig. 
 
Instruktøren for den enkelte øvelse gennemgik øvelsen og forklarede, hvad endemålet 
skulle være. Det kunne være at organisere og planlægge en større byfornyelse med alt, 
hvad der hører sig til af transportmidler, skoler, institutioner mm. Hver øvelse kunne 
strække sig over et længere tidsforløb på flere timer. 
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Vi kendte ingen af deltagerne på forhånd hverken deres navne eller deres stillinger. Alle 
deltagere gik under hele forløbet med numre på deres trøjer. 
 
Forud for den enkelte øvelse havde vi tre bedømmere fået at vide, hvilke deltagere vi 
skulle iagttage og bedømme. For hver ny øvelse skulle vi iagttage andre af deltagerne. 
 
En anden øvelse kunne gå ud på, at deltageren var ansat på en virksomhed, der skulle 
have besøg af en gruppe gæster. Nu var den sædvanlige rundviser imidlertid blevet syg, 
så derfor skulle deltageren gøre sit bedste for at udfylde posten som guide. 
 
Forud for øvelsen havde deltageren fået udleveret en række oplysninger om 
virksomheden, og han havde også fået en vis forberedelsestid.  
 
Vores bedømmelser gik naturligvis ikke ud på at vurdere, om en mand havde forstand på 
byplanlægning eller på andre nærmere definerede opgaver. Vi skulle bedømme, 
hvorledes deltagerne agerede under både korte og længere forløb, især om hans måde at 
agere på over for de andre. Deltog han i diskussionerne eller forholdt han sig det meste 
af tiden passiv. Tog han initiativer undervejs. Kunne han lette på en fastkørt situation 
ved af komme med en vits. 
 
Kort og godt var han en ledertype, eller var han det ikke. 
 
Udtagelsescentret sluttede typisk fredag middag, hvorefter det nu gjaldt for os tre 
bedømmere, at tage stilling til, hvem i gruppen, der skulle indstilles til avancement eller 
videreuddannelse. Der skulle for hver enkelt af deltagerne skrives en samlet bedømmelse 
af hans præstation under hele forløbet. 
 
Det gik hurtigt for hånden at bedømme de dygtigste på holdet. Så var der den største 
gruppe de jævnt gode deltagere, som måske skulle have et enkelt godt råd eller to med 
på vejen. Tilbage sad vi så med de sidste som regel måske 5 – 6 deltagere, som vi stort 
set var enige om ikke skulle indstilles til forfremmelse. 
 
Skolens betingelser for os var, at vi skulle skrive vores bedømmelser på en måde og i et 
sprog, så vi alle tre hver for sig kunne stå inde for den ordlyd, der var angivet i vores 
begrundelse. 
 
Endvidere skulle vi angive, hvilke tiltag der kunne gøres for at forbedre deltagerens 
resultater på de punkter, som vi påpegede, at han havde mangler. 
 
Det var og det føltes som en væsentlig opgave for os at hjælpe en sådan medarbejder 
med at forbedre hans muligheder for at komme videre i systemet sådan, som han havde 
ønsket det. Det var i sig selv en meget vanskelig opgave, og ofte var vi ikke færdige med 
disse bedømmelser før langt hen på aftenen. 
 
Efterfølgende blev deltagerne kaldt til samtale på DSB skolen, hvor man fortalte os, at 
selv store voksne mænd i nogen tilfælde nærmest brød grædende sammen, når de måtte 
se i øjnene, at de ikke ville kunne få den stilling, som de følte, at deres nærmeste chef 
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ellers næsten havde stillet dem i udsigt, og som de måske allerede havde fortalt om i 
familien, at de sikkert ville få. 
 
Min mistanke til disse nærmeste chefer var, at de selv vægrede sig ved at skulle sige 
sandheden til en måske i det daglige ellers dygtig og loyal medarbejder nemlig, at han 
altså ikke var egnet til et avancement til den stilling, som han ellers gerne ville have. 
 
Jeg har oplevet en deltager, der under hele forløbet talte sort. Ingen forstod simpelthen, 
hvad manden sagde selv efter flere opklarende spørgsmål, lå det uklart, hvad manden 
talte om. 
 
Hvad hans nærmeste chef i dette særlige tilfælde havde tænkt på, da han indstillede 
manden til UTC må guderne vide, men det var selvfølgelig nemmere for ham at lade 
systemet altså UTC træffe den beslutning for sig end at skulle stå ansigt til ansigt med 
manden selv for at forklare ham det. 

Vederlag. 

 
Som tidligere omtalt, så var det DSB skolen, som vi arbejdede for, og det skete derfor 
også efter deres aftaler om udbetaling af vederlag for sådan undervisning foretaget af 
specialinstruktører. Jeg var faktisk overrasket over så højt et vederlag, der var tale om, 
men jeg havde ingen indvendinger i den anledning. 

Direktoratet for Statens Skibstilsyn. 

Tilsyn med statens skibe. 1981. 

 
Under min første tid som overstyrmand havde DSB ført sit eget sikkerhedsmæssige 
tilsyn med færgerne. Man skulle selvfølgelig som alle andre rederier følge de 
internationale regler nedfældet i SOLAS (Safety Of Life At Sea) og udstedt af IMO 
(International Maritime Organisation). En FN organisation med hovedsæde i London. 
 
Tiden var imidlertid løbet fra, at en stor moderne statslig virksomhed som DSB kunne 
føre tilsyn med sig selv. Som alle andre danske skibe skulle nu også statens egne færger 
og skibe underlægges Direktoratet for Statens Skibstilsyn. 
 
Overgangen skete lidt efter lidt over et par år startende først i 1980 erne.Hidtil var dette 
tilsyn hovedsageligt blevet udført af et par dygtige skibsbygningsingeniører ansat under 
Søfartschefen i rederiafdelingen i Sølvgade i København. 
 
Jeg husker dog også at have oplevet, at en navigatør fra samme afdeling i rederiet har 
brugt hele dage på at gennemgå færgernes redningsbåde for check af funktion og 
udrustning som en del af dette tilsyn. 
 
At bekendtskabet med Statens Skibstilsyn var dyrt for DSB, hersker der ikke tvivl om, 
og at det kan skyldes, at rederiets skibsinspektion i deres tolkning af de internationale 
regler måske har skelet til, at alle rederiets færger var af ældre dato. 
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Færgerne havde haft svært ved at imødekomme alle nye krav, og man havde måske 
fortolket eller tillempet opfyldelsen af reglerne en lille smule for at holde omkost-
ningerne nede. Dette har været medvirkende til en erkendelse af, at det, at vi skulle føre 
tilsyn med sig selv, var en dårlig ide. 
 
Overgangen skete i god ro og orden, men at der blev stillet generelle krav om at foretage 
endog meget dyre foranstaltninger, hersker der ingen tvivl om. 
 
Da tilsynet med DSB´s færger overgik til Statens Skibstilsyn, blev der stillet krav om, at 
der årligt skulle udføres et egentligt hovedsyn på hver af rederiets over tredive færger. 

Hovedsyn. 

 
Et hovedsyn var planlagt til at vare en dag, og det blev foretaget af en eller flere 
skibsinspektører fra Statens Skibstilsyn. 
 
I forbindelse med det første besøg om bord i den enkelte færge skulle der etableres en af 
Statens Skibstilsyn approberet ”Tilsynsbog” med laksejl og det hele. 
 
Ud over det årlige hovedsyn kunne Statens Skibstilsyn når som helst komme om bord og 
foretage syn på særlige udvalgte områder af færgen. Alle sådanne syn skulle på samme 
måde som med de omtalte hovedsyn indføres i Tilsynsbogen. 
 
Inden det praktiske hovedsyn gik i gang, så skulle skibsinspektøren naturligvis altid se 
færgens officielle papirer igennem. Herunder især, om der var udestående punkter i 
færgens Tilsynsbog. 
 
Såfremt Statens Skibstilsyn havde været om bord på et uanmeldt tilsyn siden sidste 
hovedsyn og fundet anledning til kritik eller havde stillet krav om udbedringer af fundne 
fejl, så skulle sådanne krav indføres i Tilsynsbogen. 
 
Mens jeg var tjenestegørende i Rederitjenesten, var jeg i den første tid fast deltager ved 
alle hovedsyn afholdt i alle rederiets færger. For langt de fleste af vore færger gjaldt det, 
at de ikke havde noget skibskontor, hvorfor alle skibets officielle dokumenter for det 
meste blev opbevaret i en af de brede og dybe skuffer under skibsførerens køje. 
 
I de ældste færger var skufferne ofte fyldt til randen med gamle og for længst udgåede 
dokumenter, tegninger og certifikater, som man blot havde gemt for en sikkerheds skyld. 
 
Opgaven med at få styr på disse ting kunne jeg så passende påtage mig ind imellem de 
praktiske afprøvninger i forbindelse med hovedsynet, som jeg også skulle overvære. 
 
Når hovedsynet var afsluttet, kunne færgen ofte med Statens Skibstilsyns billigelse 
indskrænke deres beholdning af officielle gyldige papirer til en brøkdel af de papirer, der 
var i skuffen, da vi kom on bord. Færgen fik besked om at få de gyldige papirer sat ind i 
ordnede mapper, inden næste hovedsyn. 
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Jeg mødte som regel den synende skibsinspektør, inden vi sammen gik om bord og 
henvendte os hos den sejlende skibsfører. Han var naturligvis på forhånd blevet 
orienteret om, at hovedsyn skulle afholdes på hans vagt. 
 
Ofte havde han ikke prøvet at deltage i et sådant syn tidligere, og han blev informeret 
om, hvad der skulle ske, og hvordan han kunne tilpasse de ønskede øvelser og eftersyn 
afholdt i forhold til hans afvikling af den fastlagte sejlplan. 
 
Inden vi gik om bord, fortalte skibsinspektøren mig om, hvilke særlige punkter han 
ønskede at gå i dybden med under dette hovedsyn. Det kunne f.eks. være at foretage en 
optælling af hele færgens beholdning af redningsveste. 
 
Jeg kan godt hilse og sige, at det kunne være overordentligt vanskeligt at nå frem til det 
samme antal redningsveste, som stod at læse på et lille skilt inde i opbevaringsskabet 
med resultatet fra den seneste optælling i et skab med et par hundrede redningsveste eller 
mere. 
 
Besætningen gjorde det praktiske arbejde med at flytte vestene, men vi prøvede næsten 
for hvert skab altid at tælle antal stabler den ene vej, så antal stabler den anden vej og 
endelig antal veste i højden. Multiplicere, multiplicere. Forkert. Det var før den tid, hvor 
alle mennesker løb rundt med en lommeregner i deres telefoner, og vi måtte søge at nå 
frem til resultatet så godt, vi kunne. 
 
Ud på dækket med nogle af vestene. En fornyet optælling blev foretaget ofte med 
samme nedslående resultat som første gang. Endnu flere redningsveste ud på dækket og 
endelig var vi så sikre på, hvor mange veste, der var inde i skabet, og hvor mange der lå 
ude på dække, at vi turde lægge os endelig fast på, hvor mange veste der var inde i 
skabet. 
 
Besætningen stablede igen omhyggeligt alle vestene pænt på plads inde i skabet, der 
blev sat en ny dateret seddel op på indersiden af døren med dagens resultat af 
optællingen, og endelig blev døren til skabet plomberet. 
 
Videre til næste skab og næste igen indtil alle færgens over 2.000 redningsveste var 
blevet talt op. 
 
Til gennemførsel af et hovedsyn var altid afsat en hel arbejdsdag og den indebar altid, at 
færgen var vært ved et flot frokostbord, hvor vi sammen med skibsføreren, skibsmaskin-
chefen, overstyrmanden og 1. maskinmester kunne afklare usikkerheder omkring vores 
forhold til vores nye tilsynsmyndighed. 
 
I tilsynsbogen indførte den synende skibsinspektør datoen for afholdt hovedsyn. Han 
noterede hvilke krav han havde stillet i forbindelse med sit syn samt en dato for, hvornår 
kravet skulle være udført. 
 
Sammen med sin underskrift satte han sit lille runde stempel med skibsinspektørens 
navn og med logo for Statens Skibstilsyn. Stemplet opbevarede han i sin lille fine runde 
og blanke æske med indbygget stempelpude. 
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Man kunne næsten ønske sig at blive skibsinspektør i Statens Skibstilsyn 
(Søfartsstyrelsen) bare for at få sådan et flot stempel. 
 

 
Billedet: Søfartsstyrelsens lille fine stempel omtalt ovenfor. 

 
Det viste stempel lignede det gamle, men er af nyere dato, da Skibstilsynet havde ændret 
navn til Søfartsstyrelsen. 

Instruktør på Korsør brand- og redningsskole. 
 
Ind imellem mine afløsninger af kollegaerne rundt omkring i de forskellige færger, så 
fungerede jeg også som instruktør på den helt nyindrettede brand- og redningsskolei 
Korsør. 
 
På skolen var der røgdykkerbane, brandbassiner med store åbne overflader og et 
skibsskrog, hvor man kunne simulere brand i apteringen og i maskinrummet. 
 
 

 
 
Billedet: Korsør Brandskole, det store åbne kar med skibet i baggrunden. 
 

De fleste af de kursus, som jeg underviste på, drejede sig om at lære alle de unge 
mennesker, der gerne ville have sig et ekstrajob i weekender eller ferier nogle generelle 
ting om brandbekæmpelser.  
 
Kravet om uddannelsen var stillet af Direktoratet for Statens Skibstilsyn, og der kunne 
ikke dispenseres. 
 

Selv om eleverne var på skole, så lærte de meget hurtigt, at de flammer, der skulle 
slukkes, ikke var lavet af silkepapir eller andet, nej, de var virkelige og man kunne 
meget nemt komme til at brænde sig på dem, hvis man ikke fulgte instruktørens 
anvisninger. 
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Redningsslisker. 1984. 
 
I forbindelse med bygningen af to nye store færger til Kalundborg – Århus ruten have 
man i Rederidivisionen vist interesse for at anvende et nyt system med slidsker som 
erstatning for de mere traditionelle evakueringssystemer, hvor passagererne skulle kravle 
de op mod 20 meter ned af meget lange lejdere (rebstiger) for at ende ved de oppustede 
redningsflåder, som forlods lå ved skibssiden. 
 
DSB´s hidtidige leverandør af redningsmidler i form af oppustelige redningsflåder var 
Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg. 
 
For dem var der meget prestige i fortsat at kunne levere hypermoderne redningsmidler til 
disse meget store, flotte og moderne færger. Problemet for dem var, at man endnu ikke 
var i stand til at levere sådanne systemer, som var godkendt af de danske søfarts-
myndigheder, nemlig Direktoratet for Statens Skibstilsyn. 
 
Nordisk Gummibådsfabrik havde allerede gennem flere år konstrueret og foretaget 
forsøg med slidskesystemer men manglede stadig den endelige godkendelse fra 
ovennævnte søfartsmyndigheder. 
 
Det var her,at vi om bord på Prinsesse Benedikte kom ind i billedet og fik monteret en 
prototype af et slidskesystem på båddækket. Denne prototype blev afprøvet første gang i 
løbet af sommeren 1984, mens færgen var oplagt ved Fæstningen i Korsør. 
 
I forbindelse med den første afprøvning afsløredes visse forhold, der ikke helt levede op 
til søfartsmyndighedernes krav. Der blev derfor stillet krav om, at der skulle foretages 
endnu en midlertidig afprøvning stadig med færgen liggende ved Fæstningen. 
 
Da der var tale om at ibrugtage et helt nyt og hidtidig helt ukendt evakueringssystem i 
vore nye og meget store færger, blev der også stillet krav om, at systemet skulle afprøves 
under mere relevante forhold end ved Fæstningen i Korsør. 
 
Afprøvningerne og godkendelsen skulle foregå i Østersøen i farvandet ud for Bornholm. 
 
Vi klargjorde færgen til sejladsen og til de omfattende praktiske afprøvninger ude til søs 
med færgen liggende i færgeleje 1 i Korsør. 
 
Gummibådsfabrikkens eksperter og deres hjælpere monterede igen den sammenpakkede 
sliske og forsikrede sig endnu en gang om, at alt var klar til afprøvning. 
 
Alle kontrollørernes instrumenter blev opstillet og monteret. Det skulle måles og 
registreres, at vind og sø opfyldte kravene fra søfartsmyndighederne. Alle former for 
kraftpåvirkninger på forskellige dele af sliskesystemet skulle måles og registreres. Lige 
som alle relevante tidsforløb også skulle registreres under afviklingen af søprøven. Dette 
til sikring af, at internationale krav til et sådant nyt system kunne opfyldes. 
 
Vi lastede ikke mindre end 10 tons sand fordelt i poser med så vidt jeg husker 20 kg 
sand i hver pose. 
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Indkvartering af kontrollanter fra Statens Skibstilsyn og tilsvarende myndigheder fra 
Sverige og Holland blev organiseret. Vi havde jo ingen egentlige kammerfaciliteter til så 
mange mennesker, så de måtte tage til takke med et par sofaer i restaurationsområdet 
under vogndækket. 
 
Blandt deltagerne var selvfølgelig også DSB´s skibsinspektion.  
 
”Uden mad og drikke duer helten ikke” Det gamle mundheld havde stadig sin gyldighed, 
derfor havde vores restaurationsafdeling sørget for at medbringe proviant i rigelige 
mængder. 
 
Alle gode kræfter var virkelig sat ind på at få dette nye danske epokegørende 
evakueringssystem MES (Marine Escape System) godkendt. 
 
På det tidspunkt fandtes der faktisk allerede et tilsvarende engelsk system, der var 
godkendt af de engelske søfartsmyndigheder. 
 
Vi afsejlede fra Korsør om aftenen før afprøvningen og var fremme i farvandet syd for 
Bornholm næste morgen klar til at gå i gang. Ved ankomsten kunne vi konstatere, at 
vejrforholdene til fulde levede op til de krav, som søfartsmyndighederne på forhånd 
havde krævet nemlig en vindstyrke på mindst 15 m/sec og en bølgehøjde på mindst 2 – 3 
meter. 
 
Til hjælp for afprøvningen havde man truffet aftale med Bornholms Værn om at låne en 
styrke på 20 ”grønne” soldater, altså ikke marinesoldater, som skulle figurere som 
passagerer. 
 

 
 
Billedet: Kassetten, slisken, platformen og den oppustede redningsflåde. 

 
De blev sejlet ud til os om bord på et bevogtningsfartøj af Daphneklassen, som jeg ikke 
husker navnet på. Fra min tid i Søværnet husker jeg jo udmærket godt, hvordan disse 
fartøjer væltede sig i søerne i dårligt vejr og under vindstyrker som dem, vi havde under 
prøverne. 
 
Set ud fra et bevogtningsfartøjs synspunkt, så måtte vejret på tidspunktet for afholdelsen 
af prøverne absolut betegnes som dårligt vejr. 
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De stakkels landsoldater, der blev sejlet ud til os, var efter en sejlads på en times tid alle 
helt grønne i hovederne af søsyge, så vi måtte udsætte afprøvningerne, indtil soldaterne 
var kommet nogenlunde igennem deres søsyge. 
 
Vores prototypesystem var monteret i en kassette på båddækket, som befandt sig i en 
højde over vandet på 11 meter. Kassetten indeholdt den sammenpakkede sliske, 
platformen, trykflaskerne og udløsermekanismen. 
 
Da alle de deltagende organisationer og kontrollanter havde meldt sig klar, blev der 
trukket i udløserhåndtaget, hvorefter alt forløb fuldstændigt som planlagt. Efter at 
slisken og dens platform var blevet pustet op, skulle også en stor 45 mands rednings-
flåde smides i vandet. 
 
Flåden blev kastet overbord, pustet op og fortøjet ved sliskens platform klar til at tage 
passagerer om bord. Alt dette forløb på alle måder som forudsat og planlagt. 
 
Nu var det soldaternes tur. Meningen med dem var, at tiden for at evakuere alle tyve 
blev målt. Resultatet af målingen skulle herefter danne udgangspunkt for udregning af 
systemets samlede kapacitet i løbet af den halve time, som de internationale regler 
sagde, at der var til rådighed for evakuering af hele skibet. 
 
I ventetiden, inden de skulle evakueres ned ad slidsken, var de alle kommet sig af 
søsygen, og de havde også nået at forsyne sig så rigeligt ved det flotte frokostbord, som 
færgen havde stillet til rådighed. 
 
Vel ankommet nede på platformen skulle soldaterne hjælpe med at fordele de 500 sække 
med sand efterhånden som sækkene nåede ned til dem. Vægten af sandsækkene skulle 
illudere vægten af de passagerer, som kunne opholde sig på platformen, inden de kom 
over i de oppustede redningsflåder, som lå fortøjet ved platformen klar til at modtage 
deres passagerer. De grønne soldater løste prustende og stønnende opgaven fuldt ud 
tilfredsstillende. 
 
Efter deres store indsats under afvikling af søprøven skulle landsoldaterne vende tilbage 
til kasernen. Det skulle igen ske ved en transport med den samme Daphnebåd, som de 
var kommet ud til os med. 
 
Om de havde gjort sig klar til endnu en gang at skulle gennemgå alle søsygens kvaler, 
ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at deres arme har føltes at vær blevet mindst en halv 
meter længere efter at have bakset med de 500 sække sand til fordeling rundt på 
platformen. 
 
Hele den praktiske del af afprøvningen havde varet ca. tre timer. 
 
Efter lang tids vurderinger fra Søfartsstyrelsens side af de mange foretagne målinger, af 
belastninger på udpegede steder på systemet samt en endelig fastsættelse af,hvor mange 
passagerer et sådant system ville kunne godkendes til, blev afgørelsen, at systemet kunne 
anvendes om bord på DSB´s store nye færger. 
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Man kunne således fortrøstningsfuldt arbejde videre med at indregne montering af 
sådanne helt nye evakueringssystemer i de store nye færger til Århus – Kalundborg 
overfarten. 
 

 
 
Billedet: Skematisk tegning af Peder Paars med to udløste slidskesystemer. 

Udlånt til rederitjenesten fra okt. 1984. 
 
Nogen tid efter afprøvningen af sliskesystemet i Østersøen blev jeg ringet op af 
skibsinspektør A C Langer. Han havde sæde i Skibstilsynsrådet som repræsentant for 
alle statsrederierne og var dermed orienteret om kommende ny lovgivning vedrørende 
bemandingen af færgerne. 
 
På den baggrund spurgte han mig, om det, med baggrund i den nye SOLAS konvektion 
om skibes sikkerhed, der var trådt i kraft med virkning fra den 26. maj 1980, og gav 
mulighed for at åbne og ændre i de eksisterende bemandingsfastsættelser for færgerne, 
ville være interessant for mig at gennemgå færgernes besætningsstørrelser med henblik 
på at få dem reduceret. 
 
Det var naturligvis en meget stor opgave, som også ville være ømtålelig set ud fra de 
forskellige personaleorganisationers synspunkt.Med min oprindelige baggrund fra 
rederiet A P Møller var jeg imidlertid enig i det synspunkt, at vi skulle være et moderne 
rederidrevet efter samme retningslinjer, som de private rederier,som vi var i konkurrence 
med. 
 
Selve opgaven med at gennemgå alle arbejdsprocesser om bord med henblik på at 
rationalisere dem eller omfordele nogle af arbejdsopgaverne de forskellige personale-
kategorier imellem fandt jeg imidlertid så interessant, at jeg efter nogen betænkningstid 
accepterede og sagde ja til for en periode at blive udlånt til det, der dengang hedRederi-
tjenesten. 

Rederitjenesten. 
 
Da jeg dagen efter min 45 års fødselsdag den 08.oktober 1984 gik igennem den flotte og 
ret så imponerende indgangsport til DSB´s generaldirektorat,den tidligere gamle kaserne 
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på adressen Sølvgade 40 bygget i 1771 med plads til 3.000 soldater, følte jeg mig lidt 
ydmyg men også både glad for og stolt over at skulle have min daglige arbejdsplads i så 
prominente omgivelser. 
 
Rederitjenesten havde til huse på 3.sal og blev ledet af overingeniør Ole Rendbæk, som 
var civilingeniør af uddannelse. I daglig tale omtalte vi ham som rederichefen. 
 
Under rederitjenesten hørte DSB´s færgetrafik, herunder tilsyn med vedligeholdelse af 
færgerne, rederiets eget skibstilsyn, nybygning af færger, og planlægning i forbindelse 
med overfarterne. 
 
Som jeg husker strukturen fra dengang, så var opdelingen som følger: 
 

· Rederichefens kontor med sekretariat. 
· Skibsinspektionen. 
· Skibsmaskininspektionen. 
· DSB´s skibstilsyn. 
· Nybygningsafdeling. 

 
Jeg kom til at sidde i skibsinspektionen under ledelse af skibsinspektør A C Langer. I 
afdelingen sad desuden en anden overstyrmand ved navn F R Stephensen, som jeg skulle 
dele kontor sammen med. Kontoret, som vi skulle dele, var ikke ret stort, og det lå ud 
mod den store indre gård med de to meget store og markante træer placeret midt i 
gården. 
 
Skibsmaskininspektionen blev ledet af skibsmaskininspektør K E Rasmussen, som 
havde tre 1. maskinmestre til sin rådighed. 
 
I skibstilsynsafdelingen sad to ældre skibsbygningsingeniører under ledelse af 
afdelingsingeniør T Thiele. Hos dem var det meget store arkiv med tegningsmateriale 
over samtlige rederiets færger placeret. Til at styre og vedligeholde dette store arkiv var 
ansat en teknisk tegner. 
 
Nybygningsafdelingen blev ledet af afdelingsingeniør K K Enslev, der havde en 
skibsbygningsingeniør og en arkitekt til sin rådighed. 
 
Vi delte alle et fælles forkontor, hvor der var ansat to sekretærer med det sædvanlige 
arbejde med at tage telefoner, renskrive vores koncepter, bestille rejser, lave et par 
kopper kaffe, når der blev holdt møder mm. 
 
Den ældste af disse to sekretærer sørgede for, at de om eftermiddagen læste hinandens 
skrivelser igennem for i størst muligt omfang at undgå skrive- og stavefejl, inden 
skrivelserne blev sendt tilbage til ham, der hade skrevet konceptet. Når han havde 
godkendt og underskrevet skrivelsen, blev den sendt videre enten internt,til firmaer eller 
institutioner ude i byen eller ud om bord i færgerne. 
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Den første dag blev jeg introduceret til alle ansatte fra rederichefen og hele resten af 
organisationen. Alle tog vel imod mig, og jeg følte mig fra den første dag velkommen 
om bord. 
 
I tiden fra jeg første gang blev kontaktet af A C Langer,og indtil jeg skulle begynde på 
kontoret,var der imidlertid sket det, at min kollega overstyrmand F R Steffensen havde 
søgt og fået en stilling i Direktoratet for Statens Skibstilsyn. 

Mine første arbejdsopgaver. 

 
Når jeg efterfølgende beskriver mine arbejdsopgaver, så overlapper de i stort omfang 
hinanden tidsmæssigt. Nogle opgaver eller ansvarsområder var forholdsvis kortvarige 
mens andre strakte sig over alle de år, jeg var tilknyttet det centrale rederi. Derfor har det 
været vanskeligt for mig at sætte dem i kronologisk orden. 
 
At min gode kollega således med kort varsel forlod sin stilling havde ikke helt været en 
del af forudsætningerne for mit arbejde på kontoret, så jeg blev meget hurtigt sat i gang 
med at overtage de opgaver, som nu ikke længere havde en sagsbehandler internt i skibs-
inspektionen. 

Eftersyn af redningsflåder. 

 
Så i stedet for straks at gå i gang med den store rationaliseringsopgave med at reducere 
besætningernes størrelse, så skulle jeg samtidig overtage Steffens arbejdsopgaver, som 
var mangeartede, og som blandt andet bestod i, at sørge for at redningsflåderne i alle 
rederiets færger blev servicerede til rette tid, og inden deres certifikater udløb. 
 
Indkaldelserne til eftersyn skete i nært samarbejde med fabrikanten, som var Nordisk 
Gummi-bådsfabrik i Esbjerg.  
 
Dette arbejde blev dengang lavet helt manuelt, og var i sig selv et stort arbejde.Jegblev 
imidlertid meget hurtigt enig med leverandøren om at arrangere det på den måde, at det 
blev overladt til gummibådsfabrikken og deres EDB udstyr at holde rede på eftersyns-
terminerne for alle rederiets flåder, således, at vi i rederiet efterhånden blot skulle 
underrette driftsområderne om at tage den pågældende færge ud af drift i det antal timer, 
det tog, at løfte de flåder, som skulle til eftersyn, ud af færgen, og i stedet anbringe de 
nyligt eftersete flåder i stativerne om bord. 
 
Udskiftningen blev for det meste foretaget om natten og involverede leje af en stor 
lastbil med anhænger og en meget stor kran. På kontoret samlede vi de gamle og 
udløbne certifikater ind og fik de nye sendt ud til færgen. 

SIUH sø. 

 
Da jeg som tidligere beskrevet havde været med hele vejen med at opbygge og undervise 
alle sikkerhedsorganisationens medlemmer, var det helt naturligt, at jeg kom til at sidde 
som den daglige leder afrederiets sikkerhedsorganisation. 
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Det daglige arbejde kunne bestå i at besvare henvendelser fra dækspersonale om brug af 
opløsningsmidler og om udstødningsgasser på bildækkene, fra maskinpersonalet om 
additiver i olieprodukter og om forholdene under olieløb, hvor maskinpersonalet 
kravlede rundt inde i det endnu meget varme krumtaphus og fra restaurationspersonalet 
om hede dampe og kemikalier fra opvaskemaskiner og brug af mikrobølgeovne. 
 
De fleste spørgsmål kunne umiddelbart besvares mens andre blev samlet sammen til 
behandling på det først kommende møde i SIUHsø. Sammen med skibsinspektøren 
udformede jeg dagsordenen og sørgede for, at indkaldelser blev sendt ud til 
medlemmerne. 
 
Forud for møderne holdt jeg et kort formøde sammen med rederichefen og rettede til, 
såfremt han havde bemærkninger. Under mødet fremlagde jeg indholdet under hvert af 
dagsordenens punkter samtidig med, at jeg tog notater til referat. 
 
Møderne blev altid holdt om formiddagen, så medlemmerne,inden de rejste hjem,kunne 
nå at indtage deres frokost i kantinen, hvor der var bestilt smørrebrød og en enkelt øl til 
hver. 
 
Hurtigst muligt efter mødet var det bare om at komme i gang med referatet, som for det 
meste var ret fyldigt, fordi jeg havde en holdning om, at alle andre medlemmer af 
sikkerhedsorganisationen ude om bord i færgerne, som fik referatet tilsendt, skulle have 
en mulighed for at følge med i, hvad der var foregået på mødet. Der var altså ikke tale 
om et rent beslutningsreferat. 

Bilos på vogndækkene. 

 
Rundt omkring på færgernes bildæk blev der ofte klaget over gener med bilos i 
forbindelse med losning og lastning. Dette til trods for gentagne indskærpelser om at 
bruge de kørelys, som alle bilfærger havde, og som bilisterne i det store og hele 
respekterede. Personalet opfordredes endvidere til at gå ud i den friske luft i opholdene 
mellem losning og lastning. 
 
Mange af færgerne var gamle og deres ventilationsanlæg var nok ikke helt, hvad de 
burde være. For at danne sig et indtryk af problemets omfang indkøbte rederiet et udstyr 
til måling af kulilteindholdet i indåndingsluften på rederiets 16 større bilfærger. 
 
Hidtil havde sikkerhedsgrupperne selv kunnet foretage øjebliksmålinger, som ikke gav 
et sandt billede af, hvor meget kulilte man blev udsat for over en hel arbejdsdag. 
 
Det nyindkøbte udstyr kunne måle den tidsvægtede gennemsnitsværdi over en hel 
arbejdsdag. Denne værdi kunne sammenlignes med myndighedernes krav og var derfor 
langt mere relevant. 
 
Overstyrmand Finn Kjeldsholm Hansen påtog sig opgaven med at rejse rundt til 
bilfærgerne og foretage målinger på vogndækkene under opholdene i havn. Målingerne 
skulle foretages på dage med den største belastning typisk op til weekender. 
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På færgen Romsø målte han f.eks.11 ppm(parts pr million) som tidsvægtet 
gennemsnitsværdi på en arbejdsdag, hvor grænsen af myndighederne var sat til 35 ppm. 
 
Til gengæld målte han andre steder under spidsbelastning op på mere end 50 ppm over 
en periode på 15 minutter, som også var en grænse, der ikke måtte overskrides. 
 
På sin tur fandt han ingen overskridelser af den tidsvægtede gennemsnitskoncentration 
over en hel arbejdsdag, mens der godt kunne forekomme kortvarige højere koncentra-
tioner, når det var nødvendigt for personalet at bevæge sig bag om en holdende bil med 
motoren i gang. 
 
I dag tør jeg sige, hvad jeg ikke turde dengang. Når matroserne gik tilbage til messen 
efter endt lastning lukkede døren til det lille rum dybt nede under vogndækket og 
sammen med deres 5 – 6 kollegaer hver især tændte sig en cigaret, så var 
kuliltekoncentrationerne nok væsentligt højere end dem, de blev udsat for på 
vogndækket. 
 
Målingerne førte til, at flere af færgernes ventilationssystemer blev forbedrede, og om 
bord på Arveprins Knud blev det gamle system skiftet ud med et helt nyt anlæg, der 
fordoblede effekten. 

DEC – 20 kursus. 

 
Forkortelsen står for Digital Equipment Corporation og var et begynderkursus i EDB, 
som varede ca. tre uger. Kursus var oprindeligt bestilt af min kollega F R Steffensen, 
som var meget interesseret i, hvad sådanne systemer kunne anvendes til hos os. (Han 
blev meget senere EDB ansvarlig i Søfartsstyrelsen). 
 
For mit eget vedkommende havde jeg oprindeligt håbet på, at et sådant smart system 
kunne hjælpe mig med at holde styr på vedligeholdelsesterminerne for alle vores mange 
redningsflåder til erstatning for vores manuelt førte lister. Som det efterfølgende vil 
fremgå, så lykkedes det ikke. 
 
Kursus strakte sig over en periode på tre uger med nogle samlede timers undervisning ad 
gangen. Læreren var en sød svensk dame, og jeg husker, at Danmark og Sverige i den 
periode spillede landskamp i fodbold. Sverige vandt, og dagen efter kom hun ind i 
klassen svingende med det svenske flag i den ene hånd og en stor pose wienerbrød i den 
anden mens hun råbte ” Heja Sverige, Heja Sverige”. 
 
Brugen af DEC – 20 blev aldrig min hovedkompetence og systemet virkede besværligt 
og tungt på mig. Når jeg skulle lave opgaver på systemet og printe dem ud, så skete det 
på en af to meget store printere, der fysisk var placeret dybt nede i kælderen under en af 
de andre fløje over gården. 
 
Når man kom derned, kunne man ofte konstatere, at den ene eller begge maskiner var 
fuldt beskæftigede med at udskrive et enkelt 0 helt ude i venstre side af nogle meget 
store ark på op mod 50 cm på hver led. Jeg var åbenbart ikke den eneste, der ikke helt 
havde styr på, hvad jeg bad maskinerne om at gøre for mig. 
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Ansøgning om ændret bemanding. 

Bemandingsfastsættelser. 

 
Den nye lov om skibes bemanding ventedes ratificeret af Danmark i løbet af året 1985 
og rederiet ønskede at benytte muligheden for at nedsætte sine omkostninger til 
bemanding af konkurrencemæssige hensyn, så snart loven var blevet vedtaget. 
 
Opgaven var nu for mig hurtigst muligt at komme i gang med at udarbejde forslag til nye 
bemandingsfastsættelser for alle rederiets færger. 
 
Ingen havde nogen former for erfaring med, hvorledes man skulle udforme en sådan 
ansøgning.Det var fra begyndelsen min mening, at jeg ville benytte en fælles 
fremgangsmåde for alle færgerne uanset færgens størrelse og dens nuværende 
bemanding. 
 
Derfor valgte jeg færgen Asa Thor som mit udgangspunkt. Dels kendte jeg færgen, dens 
indretning og alle arbejdsgangene ganske godt efter at have sejlet med den i lang tid, og 
så var besætningen ikke så stor, så det var overkommeligt at redegøre for alle arbejds-
gangene om bord. 
 
En væsentlig forskel på Asa Thor og rederiets andre færger var, at der om bord på denne 
færge ikke var nogen egentlig sikkerhedsbesætning altså restaurationsbesætning, hvilket 
forenklede opgaven en hel del. 
 
Ansøgningen, som jeg udarbejdede, var bygget op omkring en teknisk beskrivelse af 
færgen og dens udstyr, herunder især udstyr, der angik brand og evakuering samt udstyr, 
der kunne gøre arbejdsgangene om bord lettere. 
 
Herefter beskrev jeg for hvert besætningsmedlem alt, hvad besætningsmedlemmet 
foretog sig i løbet af sin tolv timer lange vagt. 
 
Følgende arbejdsprocesser blev beskrevet: 
 

· Arbejder under ankomst og fortøjning 
· Arbejder under losning og lastning 
· Arbejder under afgang 
· Arbejder undervejs, når færgen var til søs 

 
Når beskrivelserne var tilendebragt, blev de lagt ned i et stregdiagram, der med al 
ønskelig tydelighed viste mulighederne for at ændre på fordelingen af arbejdsopgaverne, 
indtil alle opgaver var løst og gerne med et lavere antal besætningsmedlemmer end der 
hidtil havde været anvendt. 

Ruller. 

 
Den allervigtigste betingelse for fastsættelse af bemandingens størrelse var, at man 
kunne få færgens to ruller til at fungere. 
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Det drejede sig om: 
 

· Brandrullen 
· Evakueringsrullen 

 
Læs mere om rullernes opbygning og funktion på side 114 i bind 2. 
 
Med den nye bemandingslov kunne man opdele besætningen i tre kategorier nemlig: 
 

1. Driftsbesætningen 
2. Sikkerhedsbesætningen  
3. Vedligeholdelsesbesætningen 

Ad pkt. 1: Driftsbesætningen. 

 
Ved driftsbesætningen forstås den besætning af uddannede søfolk, som er nødvendig for 
at kunne sejle færgen. 
 
Driftsbesætningen har altid samme størrelse på den samme færge uanset, hvor mange 
passagerer, der er om bord. 
 
Driftsbesætningen omfatter: 
 

· Skibsfører  
· Overstyrmand 
· Styrmand 
· Matroser  
· Maskinchef 
· Maskinmestre 
· Motormænd 
 

Med de nye typer af redningsmidler, der efterhånden var kommet om bord på færgerne i 
form at oppustelige redningsflåder alene eller redningsflåder i kombination med slisker, 
var det ikke længere nødvendigt med så mange stærke søfolk, som der tidligere skulle 
bruges for at betjene de op mod ti store redningsbåde og to joller, der typisk var om bord 
i de gamle færger, og som oprindeligt havde dannet udgangspunkt for deres 
bemandingsfastsættelser. 
 
Nu kunne sikkerhedsbesætningens medlemmer, der ofte var kvinder, selv betjene de 
udløsningsliner eller -håndtag, der skulle til for at udløse hele redningssystemet. 

Ad pkt. 2. Sikkerhedsbesætningen. 

 
Ved sikkerhedsbesætningen forstås den del af besætningen, der ud over drifts-
besætningen var nødvendig for at kunne udfylde brand- og evakueringsrullen.  
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Opdeling i moduler. 
 
En væsentlig forudsætning for at kunne reducere sikkerhedsbesætningens størrelse var, 
at man kunne aflåse områder af passagerafdelingens saloner efter, hvor mange 
passagerer, der skulle overføres. 
 
På rene godsture behøvede man således ingen medlemmer i sikkerhedsbesætningen 
mens der ved fuldt passagertal måske skulle bruges op mod 50 medarbejdere. 
 
Vi kaldte systemet for modulopdeling. 
 
Til hvert modul,som omfattede et givet salonområde,var tilknyttet et bestemt antal 
medarbejdere. Når modulet var aflåst var bemandingen i modulet 0 medarbejdere. 
 
Sikkerhedsbesætningens størrelse kunne variere efter, hvor mange salonområder 
(moduler) der var åbne, og dermed hvor mange passagerer, der måtte være om bord på 
færgen på en given tur. 
 
Sikkerhedsbesætningens størrelse kunne variere fra slet ingen og op til maksimum på op 
mod 50 personer, når alle områder af de største af vore færger var åbne for op mod 2.000 
passagerer. 
 
Sikkerhedsbesætningen omfatter: 
 

· Inspektøren  
· Kokke  
· Tjenere  
· Stewardesser 

Ad pkt. 3. Vedligeholdsbesætningen. 

 
Ved vedligeholdsbesætningen forstås den besætning, som hovedsaligt i dagtimerne 
sørger for sikkerhedsmæssigt vedligehold af færgen og dens udstyr. Den omfatter: 
 

· Bådsmand 
· Matroser 
· Reparatører 
· Motormænd 

 
På dækket kunne arbejdet omfatte smørearbejder. Der var i hundredvis af smørenipler 
om bord, eftersyn af brandslukkere i apteringen, check af tryk på iltflasker til røgdykkere 
m.m. 

Generelt. 

 
Det lykkedes for mig at opbygge et skelet for udformningen af en ansøgning om en ny 
bemandingsfastsættelse, som jeg efterfølgende kunne anvende for alle rederiet andre 
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færger på trods af, at de alle havde langt større besætninger og var langt mere komplekse 
at beskrive end tilfældet havde været med Asa Thor. 
 
Den nye lov om skibes bemanding blev godkendt af Folketinget den 6.juni 1985. På det 
tidspunkt var jeg på det nærmeste klar til at afsende min første ansøgning om ny 
bemandingsfastsættelse for Asa Thor. 
 
Det var med meget stor spænding og forventning, at min første ansøgning om ny 
besætning for færgen Asa Thor blev afsendt til Direktoratet for Statens Skibstilsyn og 
ventetiden på et svar blev enormt lang, hvor lang husker jeg ikke, men svaret blev en 
godkendelse af den besætning, som vi fra rederiet side var nået frem til og selve 
sagsfremstillingen blev taget imod med velvilje fra Statens Skibstilsyns side. 
 
Grunden til den lange ekspeditionstid var, at Statens Skibstilsyn iværksatte en 
høringsrunde hos de berørte organisationer uden for DSB, dvs. Danmarks 
Rederiforening, Danmarks Skibsførerforening, Styrmandsforeningen, Maskinmestrenes 
forening, Sømændenes Forbund, Metal Søfart og cateringpersonalets organisationer, 
inden man traf en afgørelse og fremsendte en bemandingsfastsættelse for færgen. 
 
Når den forelå kunne den ankes for besætningsnævnet såvel af rederiet som af de berørte 
besætningsorganisationer. Alle besætningsfastsættelser blev anket og den samlede 
behandlingstid for hver færge kunne således vare i mere end et år. 
 
Mit skelet for opbygningen af ansøgningerne var dermed godkendt, og nu kunne jeg blot 
udvide det til også at omfatte sikkerhedsbesætningen og ellers fortsætte efter samme 
retningslinjer. 
 
Sagen var generelt af stor betydning for rederiet, så jeg gjorde meget ud af fremstillingen 
af forslaget med relevante billeder fra den berørte færge og i det hele taget i en 
opsætning, der kunne minde om den bog, som du nu sidder og læser i. 

Instruktion. 

 
Det lykkedes i vidt omfang at få bemandingerne på færgerne reduceret en hel del. Det 
medførte som forudset en del modstand fra personaleorganisationernes side. 
 
I en periode var der mange skriverier i pressen og især i personaleorganisationernes 
fagblade, der handlede om, at sikkerheden om bord på rederiets færger var faldet 
betydeligt som følge af disse personalereduktioner. 
 
I forbindelse med reduktionerne i besætningerne størrelse måtte alle erkende, at den 
tekniske udvikling gik meget hurtigt, og at behovet for indøvelse og instruktion af 
personalet var hurtigt og stadigt stigende. 
 
Det gik ikke længere, at et besætningsmedlem blot mødte op til en vagt om bord på en 
tilfældig stor eller mindre, ny eller gammel færge uden hensyn til dens indretning eller 
dens tekniske udstyr. 
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Det førte til, at personalet inden overhovedet at kunne tildeles en vagt om bord på en 
bestemt færge, skulle have gennemgået en grundig instruktion om bord i den færge, som 
man skulle sejle med foretaget af en af overfartsområdets eller færgens instruktører. 
 
Instruktionen omfattede generelt skibskendskab samt gennemgang og praktisk træning i 
brugen af tekniske installationer som udløsning og udsætning af redningsflåder eller 
udløsning af redningsslidsker.Når uddannelsen var tilendebragt, kunne der udstedes et 
personkort. 

Person- og sikkerhedskort. 

 
Færgens ruller var opslåede alle steder i nærheden af besætningens arbejdssteder, og 
deres samlingssteder dvs. i gangene, ved messerne, ved kamrene, i kontrolrummet i 
maskinen og på broen. 
 
Det kunne være svært for hvert enkelt besætningsmedlem at huske alle detaljer, der var 
knyttet til hver stilling om bord. Derfor blev den gamle ide, som jeg havde kendt fra en 
forsøgsperiode om bord på Romsø taget op og tilpasset de nye forhold. 
 
Hele systemet med person- og sikkerhedskort blev nøje gennemgået i detaljer, så 
besætningen fik en generel forståelse for systemets opbygning og vigtigheden af, at alle 
funktioner beskrevet på hvert enkelt sikkerhedskort i systemet blev besat og udført. 
 
Til hvert besætningsmedlem om bord, fra skibsføreren til sidst ankomne matros eller 
cateringmedarbejder, blev der udfærdiget et personkort og et sikkerhedskort. 

Personkort. 

 
Som ovenfor beskrevet var hvert besætningsmedlem i besiddelse af sit eget personkort 
med billede og stillingsbetegnelse på den ene side, og på bagsiden var anført, hvilke 
sikkerhedsmæssige og erhvervsmæssige uddannelser personen var i besiddelse af. Kortet 
var indstøbt i plastic, så man ikke kunne rette på det. 
 

 
 
Billedet: Mit eget personkort. 
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Sammen med dette kort havde alle besætningsmedlemmer også et ”åbent” kort, hvor 
deltagelse i afholdte båd- og brandøvelser var opnoteret med dato.For at måtte sejle som 
besætningsmedlem på en given færge,skulle man have gennemgået en instruktion i 
færgen og have deltaget i en brand- og bådeøvelse inden for de seneste 30 dage. 
 

 
 
Billedet:  

Anden del af mit personkort, der viser, hvornår jeg sidst havde deltaget i en båd- og brandøvelse. 

Sikkerhedskort. 
 

Reoler med sikkerhedskort var anbragt hos overstyrmanden for dæks- og 
restaurationspersonalet og hos maskinchefen eller hos 1. maskinmester for 
maskinpersonalet. 
 

Fremmødte besætningsmedlemmer byttede nu deres personkort ud med det 
sikkerhedskort fra sikkerhedsreolen om bord, som svarede til den stilling, som man 
havde fået besked på at skulle indtage. 
 
Ved afholdelse af båd- og brandøvelser blev alle besætningsmedlemmers åbne kort til 
notering af disse øvelser afleveret til overstyrmanden. Han noterede efter afholdelse af 
øvelsen en ny dato og færgens navn på kortet. 
 
Herefter kunne besætningsmedlemmet sejle endnu en måned om bord på netop denne 
færge. 
 
Inden afsejling kunne overstyrmanden nu konstatere, om tavlen var fyldt ud og om 
besætningen dermed var mødt fuldtallig frem og færgen klar til afgang. 

Beskrivelse af sikkerhedskortets funktion. 

 
Sikkerhedskortene sad i en plastlomme og var udformet med en rød side, der beskrev 
besætningsmedlemmets opgaver ved brand. Modsat denne side var kortet grønt, og her 
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var beskrevet besætningsmedlemmets opgaver i forbindelse med opsamling og 
evakuering. 

Brand. 

På den røde side af kortet stod anført signalet for rullens igangsætning, for brandrullen 
drejede det sig om en vedvarende kimen med færgens brandklokker markeret på 
sikkerhedskortet med en lang streg. 
 

 
 
Billedet: Sikkerhedskort vedrørende brand for 4. drift, som var en matros. 
 

På kortet var anført mødested og funktion for hvert besætningsmedlem med nøje 
angivelse af placeringen af netop det stykke værktøj eller andet udstyr, der var 
nødvendigt, for at indehaveren af netop dette sikkerhedskort kunne udfylde sin post på 
brandrullen. 

Opsamling og evakuering. 

 
På den grønne side af kortet stod anført signalet for evakueringsrullens igangsætning, 
nemlig en tonegenerator, der gav korte og lange toner på skift, i alt syv. På kortet angivet 
ved en prik og en streg gentaget syv gange. 
 

 
 
Billedet: Den grønne side af sikkerhedskort for den samme person. 
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Kortet var opdelt i en OPSAMLINGSFASE og en UDSKIBNINGSFASE. For begge 
faser var anført mødested og funktion. 
 
Under OPSAMLINGSFASEN blev alle områder i færgen afsøgt for personale og 
passagerer.Fundne personer blev vejledt til forud bestemte og markerede opsamlings-
steder, hvor de blev iført redningsveste fra færgens store opbevaringsskabe. 
 
Nu afventede man besked fra broen om eventuel evakuering af færgen. 
Generelt anses færgen for et meget sikkert sted at være i modsætning til at blive sat ned 
på vandet i en redningsbåd eller en redningsflåde. 
 

Først, når skibsføreren skønnede, at færgen ikke længere var sikker for besætningen og 
for passagererne at opholde sig på, gav han ordre om at overgå til EVAKUERINGS-
FASEN, hvorunder redningsmidlerne blev bemandet og udsat.  
 

Rederiets retningslinjer vedrørende brug af sikkerhedskort var nyt og det vandt stor 
anerkendelse fra Direktoratet for Statens Skibstilsyn. Andre viste også interesse for 
systemet, og jeg blev opfordret til at beskrive systemet ved en sammenkomst i Skibs-
teknisk Selskab. 

Udvikling. 

 
Siden blev systemet udbygget yderligere med magnetkode på personkortet og aflæsere 
anbragt forskellige steder om bord. Så kunne overstyrmanden på en enkelt side på sin 
terminal konstatere, om besætningen var fuldtallig og behørigt uddannet. 

Behandlingstiden for en ny besætningsfastsættelse. 
 
Ved de efterfølgende ansøgninger blev sagsbehandlingen endnu længere end tidligere 
omtalt, fordi det internt i rederiet blev aftalt, at ansøgningerne inden fremsendelsen til 
Statens Skibstilsyn skulle behandles i samarbejds- og teknologiudvalget ved den 
overfart, som færgen hørte ind under. 
 
Kommentarer herfra skulle vedlægges forslaget til ny bemanding, når de blev fremsendt 
til Statens Skibstilsyn, hvilket i sig selv forlængede hele proceduren væsentligt. Den 
samlede behandlingstid for den enkelte færge kunne således nemt andrage mere end et 
år. 

Besætningsnævnet. 

 
Besætningsnævnet fungerede som en klageinstans over Direktoratet for Startens 
Skibstilsyns afgørelser. Rådets afgørelser var endelige og kunne ikke ankes. 
 
Nævnet bestod af en formand, der skulle opfylde betingelserne for at kunne være 
landsdommer, repræsentanter fra hver af de søfarendes organisationer og endelig et 
tilsvarende antal nævnsmedlemmer fra rederens organisation. 
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I sagen vedrørende bemandingsfastsættelsen for færgen Asa Thor blev besætnings-
nævnets afgørelse, at bemandingen blev reduceret fra oprindeligt 14 mand efter den 
gamle lov til nu kun 10 mand plus tre mand til almindeligt sikkerhedsmæssigt vedlige-
hold efter den nye lov. 
 
Færgen var en ren godsfærge, hvorfor der ikke var nogen om bord, som var kategoriseret 
som egentlig sikkerhedsbesætning. 
 
Vi fik i en periode rigtig mange sager til behandling i besætningsnævnet, og det var 
umuligt for os at influere på, hvornår den enkelte sag kom for i nævnet. 
 
Vi fik imidlertid en vis erfaring for, at det ikke var af det gode, hvis vi skulle have mere 
end blot en enkelt sag for under samme møde. Havde vi to sager til behandling, så tabte 
vi sikkert den ene sag og vandt den anden. Grunden var måske, at vi for det meste kun 
var uenige om en enkelt person i forhold til, hvad Skibstilsynet havde fastsat. 

Afslutning på det store arbejde. 

 
Det havde været et meget stort arbejde at udfærdige forslag til bemanding for alle 
rederiets færger, og vi nåede helt frem til vinteren 1989, inden hele det stor arbejde var 
tilendebragt. Det havde således været en stor del af mit arbejde gennem fire år at 
udarbejde og sagsbehandle denne store opgave. 
 
At spare en enkelt mand på bemandingsfastsættelsen lyder måske ikke af meget, men 
man skal huske på, at de fleste af rederiets færger var døgnbemandede, og derfor måtte 
der hele 5 hold til for at holde færgen i gang hele døgnet. På denne måde blev den ene 
mand i bemandingsfastsættelsen til fem mand på lønningslisten. 
 
Om bord på de tre IC færger faldt den samlede matrosbesætning således fra oprindeligt 
180 mand til nu kun 90 mand med en lønudbetaling på 250.000 om året for hver sparet 
mand altså i alt 22,5 millioner. 
 
Hvor mange mand vi i alt havde sparet hyren til, har jeg ikke gjort op, men med 
baggrund i ovenstående regnestykke drejede det sig om meget store summer. 
 
Det havde altså været ulejligheden og besværet værd for rederiet at gå i gang med den 
store opgave. 
 
Det var slut med at sidde det halve af matrosbesætningen i messen uden nogen egentlige 
arbejdsopgaver, nu var der arbejdsopgaver til alle mand, så længe vagten varede. 
 
Man sagde ude i byen, at mange koner var glade for at få en ædru mand hjem fra 
arbejde, og at hele hyren nu kunne bruges derhjemme og ikke nede om bord. 

Kritik. 

 
Helt som forudset førte de mange reduceringer af besætningernes størrelse frem til 
mange kritiske spørgsmål og kommentarer. Det skete ved direkte henvendelse til vores 
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afdeling i rederiet men også til,at der blev skrevet mange breve og artikler i pressen 
generelt, i de faglige organisationers fagblade og i vores egne interne organer som 
Rederinyt og Bestik. 
 
Kritikken, der blev fremført, kunne være endog meget hård, og sproget, der blev 
anvendt, kunne gøre brug af nogle af sprogets værste gloser. 
 
Rederiet fastholdt imidlertid sit synspunkt om, at vi opfyldte alle både nationale og 
internationale krav til fastsættelsen af besætningens størrelse om bord på passagerskibe i 
national og international fart. 

Transport af farligt gods. 

Uddannelse i transport af farligt gods. 

 
Et af de emner jeg skulle overtage efter overstyrmand F Steffensen var transport af 
farligt gods. Der var løbet meget vand i stranden, siden jeg i 1976 havde fået mit første 
interne DSB kursus i transport af farligt gods. Derfor var det også højaktuelt, at jeg 
hurtigst muligt blev tilmeldt kursus i transport af farligt gods på Marstal Navigations-
skole. 
 
Kursus var primært en opfriskning af, hvad vi havde lært om IMDG (International 
Maritime Dangerous Goods) koden, og var bestemt tiltrængt, men vigtigere for mig i 
færgefarten var en gennemgang af bestemmelserne i Østersøaftalen (Memorandum om 
transport af farligt gods i Østersøområdet), som var det primære værktøj for transport af 
farligt gods i dagligdagen på færgerne. 
 
Østersøaftalen byggede grundlæggende på IMDG koden men med visse lempelser, fordi 
vi jo ikke skulle krydse de store oceaner men alene holde os inden for Østersøen. Aftalen 
refererede til såvel RID koden om farligt gods på jernbane og til ADR koden om farligt 
gods på landevej. 

Forhistorie. 

 
I nærheden af Vordingborg lå fabrikken Proms Kemiske Fabrik. Som navnet siger 
producerede den en række kemiske produkter, som for en stor dels vedkommende blev 
transporteret af DSB. 
 
Gennem pressen blev det generelle indtryk, at netop denne virksomhed havde en noget 
sikkerhedsmæssig lemfældig omgang med de stoffer, der indgik til brug i deres 
produktion og med de produkter, som de selv producerede, og som DSB transporterede. 
 
Der havde været en række tilfælde med utætte vogne til og fra fabrikken henstillet på 
baneterrænet i Rødby, hvor det lokale brandvæsen i den forbindelse ved flere lejligheder 
var blevet tilkaldt. 
 
Dette havde i stigende omfang ført til, at pressen såvel den skrevne som også Danmarks 
Radio (udover at sende på radioen sendte man også dengang på den eneste danske 
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fjernsynskanal) viste en stigende interesse for området. Efterhånden førte det til, at alle 
farligt gods transporter udført af DSB ifølge pressen nok måtte anses at være farlige for 
alle, der bare kom i nærheden af en sådan transport. 
 
Vi i færgerne måtte naturligvis også stå for skud, da vi jo naturligvis skulle have rigtig 
mange af disse transporter om bord på vore færger. Først var det galt med alle tog-
transporterne, men efterhånden faldt pressens interesse også på, hvordan vi mon 
håndterede de mange, mange meget store tankbiler og andet farligt gods, som kom om 
bord på vore bilfærger. 
 
Sagerne kørte på så højt et blus, både i DSB generelt og i rederiet, at jeg meget hurtigt 
blev sat til at udfærdige det ene responsum efter det andet til rederichef Ole Rendbæk, så 
han på møder højere oppe i systemet var i stand til nogenlunde at kunne redegøre for, 
hvilke tekniske krav vore færger og deres besætninger skulle kunne opfylde på dette 
højaktuelle område. 

Farligt gods færger. 

 
Alle færger kunne i et vist omfang overføre farligt gods, men der var stor forskel på, 
hvilke typer af farligt gods den enkelte færge måtte overføre. Der skulle også tages 
hensyn til, om færgen skulle ud på en ren godstur eller om den skulle overføre 
passagerer. 
 
For at kunne overføre alle typer af farligt gods på alle vore overfarter, havde det været 
nødvendigt for DSB at ændre konstruktioner og udstyr på vogndækkene om bord på 
flere af vore færger fordelt på alle overfarter. 
 
Det gjaldt færgerne: 
 
På Storebælt:   Asa Thor og Sprogø 
På Østersøen:   Prins Henrik og Dronning Margrethe II 
Helsingør – Helsingborg:  Najaden, Kärnan, Kronborg og Holger Danske. 
 
For at en færge kunne godkendes til transport af alle former for farligt gods, skulle dens 
vogndæk være indrettet med sprinkleranlæg, gastætte døre, eksplosionssikkert elektrisk 
udstyr som f. eks kontakter og lampesteder. 
 
Der skulle installeres meget kraftig ventilation på vogndækket med 20 luftskifter pr. 
time, og endeligt skulle der været særligt sikkerhedsudstyr til personalet i form af 
gastætte dragter, iltapparater og særlige afskyldningsstationer. Alt i alt en ret bekostelig 
affære for rederiet. 
 
Færgernes navigatører skulle på stedet kunne afgøre, om enheder læsset med farligt gods 
fulgte bestemmelserne i forskellige regelværker og måtte overføres med færgen. 
 
Regelværkerne lignede dog hinanden langt hen ad vejen, men detaljer imellem dem 
kunne være afgørende for, om en given transport var lovlig eller ej. 
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Billedet: Gastæt dragt til brug ved uheld med farligt gods. 

 
Følgende regelværker kunne komme på tale: 
 

· RID: Reglement, International, Dangereux om farligt gods på jernbane. 
· ADR: Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
· IMDG- koden: Internationalt regelsæt om transport af farligt gods til søs. 
· Memorandum om transport af farligt gods på Ro – Ro færger i Østersøområdet. 

 
For vores vedkommende på færgerne, der var klassificerede som Ro - Ro skibe, kunne vi 
i det store og hele nøjes med at slå op i det sidste af ovennævnte reglementer, nemlig 
Østersøaftalen, der omhandlede transport af farligt gods på lastbiler og på tog i Østersø-
området. 

Fareklasser. 

 
De forskellige typer af farligt gods er opdelt i grupper med undergrupper, der gør det 
muligt at opstille generelle retningslinjer for transport af disse grupper hver for sig. 
 
Gruppeinddelingen var som følger: 
 

Klasse 1: Eksplosiver 
Klasse 2: Gasser 
Klasse 3: Brandfarlig væsker 
Klasse4: Brandfarlige faste stoffer 
Klasse 5: Oxiderende stoffer 
Klasse 6: Giftige stoffer  
Klasse 7: Radioaktive stoffer 
Klasse 8: Ætsende stoffer 
Klasse 9: Forskellige farlige stoffer 
 
 



 

 

Faresedler. 

 
Til alt held var der i internationalt samarbejde udarbejdet stort set ens faresedler til brug 
for alle de øverst på siden nævnte reglementer:
 
Sammen med faretavlerne skulle faresedlerne bruges 
og de skulle være synlige uden på vogne og forsendelser med farligt gods.
 

 
Billedet: Planche visende alle farligt gods faresedler.

Faretavler. 

 
Sammen med faresedlerne skulle alle transporter med farligt gods også
med et identitetsnummer udarbejdet afUN (United Nations) Nummeret var internationalt 
og helt entydigt som et cpr nummer. Nummeret kunne slås op i store værker som f.eks. 
”The Orange Book”til en nøje beskrivelse af stoffet og dets egenskaber. 
 

 
Identifikationstavlen, eller i daglig tale faretavlen, var orange og delt op i to felter med 
sort ramme omkring. Ovenfor vises faretavlen for benzin.
 
De øverste tretaller indikerer, at stoffet, her altså benzin er ”en meget brandfarlig væske” 
De nederste tal altså 1203 viser entydigt, at der her er tale om benzin.
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Til alt held var der i internationalt samarbejde udarbejdet stort set ens faresedler til brug 
for alle de øverst på siden nævnte reglementer: 

Sammen med faretavlerne skulle faresedlerne bruges til identifikation af det farlige gods, 
og de skulle være synlige uden på vogne og forsendelser med farligt gods.

Billedet: Planche visende alle farligt gods faresedler. 

Sammen med faresedlerne skulle alle transporter med farligt gods også
med et identitetsnummer udarbejdet afUN (United Nations) Nummeret var internationalt 
og helt entydigt som et cpr nummer. Nummeret kunne slås op i store værker som f.eks. 
”The Orange Book”til en nøje beskrivelse af stoffet og dets egenskaber. 

Identifikationstavlen, eller i daglig tale faretavlen, var orange og delt op i to felter med 
sort ramme omkring. Ovenfor vises faretavlen for benzin. 

De øverste tretaller indikerer, at stoffet, her altså benzin er ”en meget brandfarlig væske” 
nederste tal altså 1203 viser entydigt, at der her er tale om benzin.

Til alt held var der i internationalt samarbejde udarbejdet stort set ens faresedler til brug 

til identifikation af det farlige gods, 
og de skulle være synlige uden på vogne og forsendelser med farligt gods. 

 

Sammen med faresedlerne skulle alle transporter med farligt gods også være mærket 
med et identitetsnummer udarbejdet afUN (United Nations) Nummeret var internationalt 
og helt entydigt som et cpr nummer. Nummeret kunne slås op i store værker som f.eks. 
”The Orange Book”til en nøje beskrivelse af stoffet og dets egenskaber.  

Identifikationstavlen, eller i daglig tale faretavlen, var orange og delt op i to felter med 

De øverste tretaller indikerer, at stoffet, her altså benzin er ”en meget brandfarlig væske” 
nederste tal altså 1203 viser entydigt, at der her er tale om benzin. 
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Mærkningen af godset med faresedler og faretavler var alene afsenderens ansvar. For os 
om bord i færgerne var det en nødvendighed for, at vi kunne se, hvilke foranstaltninger 
vi skulle træffe som en forudsætning for transport af stoffet. 
 
Hvis der under opholdet om bord eller undervejs på dets videre færd skulle ske uheld 
med stoffet, kunne vi eller andre beredskabsfolk søge meget nøjagtige beskrivelser af, 
hvad vi skulle gøre eller måske lige så vigtigt, hvad vi under ingen omstændigheder 
måtte gøre i den forbindelse. 

Intern DSB arbejdsgruppe. 
 
Foranlediget af den megen kritiske omtale af DSB som transportør af farligt gods blev 
der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en handlingsplan for transport af farligt 
gods. I arbejdsgruppen indgik ledende medarbejdere fra godsdivisionen og jeg som 
repræsentant for rederidivisionen. 
 
Møderne blev ledet af senere generaldirektør Peter Langager himself. I gruppen indgik 
endvidere afdelingsingeniør Helge Israelsen, der senere gennem mange år blev general-
direktør for Post og Telegrafvæsenet. 
 
Gruppen var under hårdt arbejdspres, og jeg blev flere gange på søndage kaldt til møde i 
generaldirektoratet med så kort varsel, at jeg blev beordret til at tage en taxi fra 
Korsør.Det var ikke billigt, og jeg måtte gerne skrive mindst to og nogle gange tre 
taxibonner, der havde et maksimumbeløb på 500.- kr.pr styk. 
 
Resultatet af arbejdsgruppens anstrengelser blev iværksættelse af et GTS system,(Gods 
Transport System).som var et elektronisk system til overvågning af disse transporter. 
 
Systemet var meget detaljeret og indeholdt oplysninger om alle de godsvogne, der 
indgik i godstogene, og man kunne iagttage, hvilket farligt stof en konkret vogn 
indeholdt, og hvor den til enhver tid befandt sig på sin tur igennem kongeriget. 
 
Samtidigt blev igangsat en efteruddannelse af op mod 4.000 medarbejdere, hvorunder 
langt de fleste var medarbejdere i Godstjenesten. Men også navigatører, matroser og 
motormænd indgik i det personale, der skulle efteruddannes. 
 
Det nye system blev præsenteret af generaldirektør Ole Andreassen ved et stort 
pressemøde i generaldirektoratets store sal også kaldet for cigarkassen. På en stor skærm 
blev præsenteret et godstog med sit indhold af farligt gods på sin vej igennem landet. 
 
Alle vogne i toget kunne iagttages med deres indhold herunder naturligvis også vogne 
læsset med farligt gods.Vi, der kendte systemet, så straks, at der var fejl på det tog, der 
kom frem på skærmen, men pressen var tilsyneladende meget tilfredse med, hvad DSB 
nu havde gjort for at forbedre forholdene omkring transport af det farlige gods. 
 
Da selve præsentationen var færdig spurgte Peter Langager om, hvorfor pressen havde 
været så kritiske over for DSB ´s måde at håndtere det farlige gods på til trods for, at vi i 



235 
 

 

DSB kun transporterede 1/30 del af det farlige gods mens de 29/30 blev transporteret på 
lastbiler rundt om på landevejene i hele kongeriget. 
 
”Jo”, sagde en af journalisterne, ”Det er nu én gang sjovere at trække elefanten rundt i 
manegen ved halen, end det er at løbe omkring og forsøge at fange alle musene”. 
 
Hermed sluttede arbejdsgruppens arbejde med en sjov bemærkning, og det var herefter 
også i det store og hele slut med mediernes interesse for det farlige gods i DSB´s regi. 

Ny struktur i rederiet. April 1985. 
 
Ved indførelsen af en nye strukturskete i rederiet skete der forskellige organisations-
ændringer, idet vi som noget helt nyt fik en økonomifunktion under J H Blauenfeldts 
ledelse og en teknisk funktion under K E Rasmussen Skovgaards ledelse. 
 
Under sidstnævnte sorterede skibsinspektøren og skibsmaskininspektøren, samt, som 
noget helt nyt, en rederiinspektør for hver af de største overfarter. Rederiinspektørerne 
stod organisatorisk stadig under teknisk funktion, men fik efterhånden kontor i det 
driftområde, hvor de hørte til. 
 
For mit personlige vedkommende betød den ændrede struktur ikke noget særligt i mit 
daglige arbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet: Rederiets nye logo. 

 
Sammen med den nye struktur i rederiet fik vi et nyt logo, der efter min mening var lige 
så flot, som dengang vi havde vingehjulet med de to ankre overkors. 

Økonomikursus for skibsofficerer. 

 
Selv om jeg var blevet udlånt til Rederitjenesten, så hørte jeg stadig formelt til på 
Storebæltsoverfarten og blev herfra indkaldt til ovennævnte kursus, som i stor 
udstrækning henvendte sig til det sejlende personale. 
 
Rederiets nye struktur medførte en del ændringer i de daglige arbejdsgange for mange 
personer, og ikke mindst på det økonomiske område skete der store ændringer. 
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Kursus blev holdt på Tårnborgkroen og strakte sig over to dage fra morgen til ud på 
aftenen. 
 
Formålet med kursus var at give deltagerne en generel indføring i baggrunden for de 
mange ændringer i DSB generelt og mere specifikt i Rederitjenesten. 
 
Emnerne var 1. dag:  Emnerne var 2. dag: 
 
Organisationsændringer  Konteringsvejledning 
Sektorplan og Budgetarbejde  Regnskabsregistrering 
Budgetvejledning  Budgetansvar 
Budgetlægning   Økonomisk styring 
Kontoplan   Evaluering 
Budgetopfølgning 
Paneldebat. 
 
Kursus om økonomi var ikke meget aktuelt for mig med den plads, jeg havde i 
organisationen, men det var naturligvis uhyre interessant at høre, hvilke forandringer 
man kunne forvente i tiden fremover. 

DanLink. 
 
Baggrunden for etableringen af DanLink ruten var et ønske fra den Svenske industri, der 
gerne ville have en væsentlig kapacitetsudvidelse på godsruten til Vesttyskland. 
 

 
Billedet: Logo for DanLink. 
 

Aftalen om at etablere DanLink blev underskrevet i 1984 og var et samarbejde imellem 
de store hæderkronede nationale jernbaneselskaber: DB i Tyskland, SJ i Sverige og DSB 
i Danmark. Formålet var at styrke transportmulighederne på jernbane mellem 
Skandinavien og Kontinentet. 
 
Ruten skulle være klar til ibrugtagning i 1. juni 1986. Det nåede man ikke, men ruten 
blev officielt åbnet den 3. november 1986. 
 
Ruten skulle etableres mellem Københavns Frihavn og Helsingborg. Ruten havde en 
sejlet distance på 22 sømil og med en fart på 15,5 knob var overfartstiden beregnet til at 
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blive på 1 time og 49 minutter. Der skulle i alt gennemføres 10 dobbeltture i døgnet af 
overfartens 2 færger. Overfartens samlede kapacitet skulle således være 500 overførte 
godsvogne i døgnet. 
 
Svenskerne havde været meget hurtige til at træffe beslutning om at få bygget en helt ny 
færge til indsættelse på overfarten. 
 

 
Billedet: Den bestilte svenske færge til overfarten. 

 
Færgen skulle være 187 meter lang og have 815 meter spor med plads til 50 
jernbanevogne. 

Køb af Scandic Wasa. 
 
I Danmark manglede vi som sædvanlig penge, så vores løsning blev at købe et brugt 
svensk skib ved navn Scandic Wasa ejet af det svenske rederi Selandia Dry Cargo. 
 
Salgsmaterialet for skibet havde selvfølgelig været nøje gransket i rederiet og det så 
umiddelbart lovende ud. Skibet var bygget i 1979 som konventionelt Ro-Ro skib og 
havde en længde på 162 meter samt en bredde på 21 meter. 
 
Forud for det endelige køb af skibet blev jeg sammen med skibsmaskinchef Peter 
Povelsen fra skibsmaskininspektionen sendt om bord på skibet for at sejle med nogle 
dage. 
 
Under opholdet om bord var hovedopgaven for mit vedkommende at studere skibets 
officielle papirer og certifikater nøje med henblik på at se, om der skulle være 
udestående anmærkninger eller krav fra myndighederne, dvs. Sjöfartsværket eller 
klassifikationsselskaberne, som skulle udføres i forbindelse med overtagelsen. 
 
Ved ankomsten til skibet henvendte vi os begge på broen for at præsentere os for 
skipperen. Han var en yngre mand, som tog meget venligt og beredvilligt imod os. 
 
Han viste mig straks, hvor skibets officielle papirer blev opbevaret nemlig i bestiklukafet 
og de vigtigste i et pengeskab inde på hans eget kammer. Skibets papirer var i fin orden, 
både på dækket og i maskinen. Vi havde ingen anmærkninger fra rejsen. 
 
Skibet var, som mange stykgodsbåde dengang, indrettet med plads til 12 passagerer, så 
vi fik anvist hver et passagerkammer til vores ophold. 
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Det virkede påfaldende på mig, hvor rent og ryddeligt der var alle steder om bord. Det 
skyldtes måske, at hele cateringbesætningen var kvinder. Hvor jeg altid husker fra min 
tid ude på det dybe vand, at det var svært eller næsten umuligt at få især maskinfolkene 
til at skifte sko, inden de gik fra maskintoppen og ud i gangen i apteringen. Det så man 
aldrig her om bord. Alle besætningsmedlemmer skiftede konsekvent til indesko, FØR de 
trådte ind i apteringen. 
 
Om bord fandtes en rigtig bar med høj bardisk og høje barstole. På gulvet lå et kridhvidt 
langhåret ryatæppe. Jeg tænkte mit, om færgefolk ville være lige så gode til at passe på 
tingene, som den svenske besætning helt åbenbart var. Meget senere kunne jeg 
konstatere, at det kunne de danske færgefolk faktisk på fornemste vis. 
 
Det tog mig nogen tid, før jeg opdagede, hvem overstyrmanden var. Fra min tid i 
rederiet A P Møller var jeg vant til, at officererne gik i uniformer, når vi var i havn. Det 
var der ikke noget, der hed her. Alle gik i ikke alt for rene kedeldragter, og den, der var 
allermest snavset og mere eller mindre smurt ind i hydraulikolie, var netop overstyr-
manden. 
 
Skibet var udstyret med en masse hydraulik, og når et rør blev utæt under det meget høje 
tryk, så havde man ikke tid til at vente på assistance fra maskinen, nej, styrmændene 
måtte selv i gang med svensknøglerne for at komme videre i losse/lasteoperationen. Så 
kunne det nemt ske, at man kom lidt i vejen for et oliesprøjt eller to i den forbindelse og 
det kunne ses på deres tøj. 
 
Vi kunne rejse hjem og meddele, at vi ikke havde kunnet finde udeståender i skibets 
papirer, der kunne forhindre et køb. 
 

 
 
Billedet stammer fra forsiden af en stor pakke tændstikker, som jeg fik om bord. Det viser Scandic Wasa før 
ombygningen. 
 

Skibet blev købt i juli 1985 og papirerne blev underskrevet, således at overtagelsen 
kunne ske med virkning fra 1. januar 1986. 
 
I perioden fra rederiet havde købt skibet, og indtil vi skulle overtage det, blev det 
besluttet at sende to mand, overstyrmand Torsten Baun og 1. maskinmester Birger 
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Mortensen, fra rederiet om bord. Dels for at lære skibet at kende, men også for at sikre 
rederiet imod, at skibets driftstilstand ikke blev forringet inden overtagelsen. 

Ombygning til jernbanefærge. 

 
Skibet skulle forlænges med 36 meter for at give plads til mere end 800 spormeter, som 
den svenske færge ville få. Færgen ville dermed blive verdens længste jernbanefærge. 
 
Det meget lange skib skulle have sine manøvreegenskaber forbedret væsentligt. Det 
skulle ske gennem installation af en ekstra stor bovpropel, skibet havde allerede én i 
forvejen. De hidtidige ror skulle skiftes ud med to nye højeffektive Jastram-ror. 
 
Jastram-roret, der specielt er konstrueret til at give stor manøvreringsevne ved lav fart, er 
udviklet med en rotor monteret på forkant af roret. 
 
Færgens skulle forsynes med en agterbro, fordi færgen både i Helsingborg og i 
Københavns Frihavn skulle anløbe med agterenden ind i færgelejet. 
 
På færgens hoveddæk skulle der lægges ikke mindre end fem jernbanespor. For at kunne 
styre og overvåge trafikken på de fem spor, var det nødvendigt at indbygge en teknisk 
rigt udstyret rangercentral i styrbords side agter højt oppe under dækket, så der var 
visuelt udsyn samtidig med at hele vogndækket kunne overvåges via TV kameraer, når 
togene kørte på dækket. 
 
Da opholdene i havn var korte, var det vigtigt, at rangeringen kunne foregå hurtigt 
uanset, at der måske kørte et træk om bord, der vejede op til 2.000 tons ind på dækket 
helt ude i borde,  
 
For at imødegå store krængninger af færgen, var det nødvendigt at montere et 
overordentligt kraftigt og hurtigt virkende automatisk krængningssystem. Til alt held 
havde vi jo hele skibets normale underste lastrum til at montere de meget store 
vandtanke, rørforbindelser og pumper, som dette meget store og meget energikrævende 
system skulle bruge. 
 
For at skaffe kraft nok til alle disse nye ting var det nødvendigt at installere tre nye 
hjælpemotorer. 
 
Alt i alt en meget stor opgave, som ville koste ca. 120 mil. kroner. 
 
Opgaven blev udbudt i licitation, og det endte med, at Nakskov Skibsværft fik den store 
ordre. 

Projektorganisation. 

 
Til at styre og følge op på den store ombygningsopgave blev der centralt i rederiet 
nedsat en projektorganisation under dygtig ledelse af afdelingsingeniør K K Enslev. 
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Denne for os nye organisationsform skulle betyde, at vi hver især blev udstyret med 
videre beføjelser, end vi havde i det daglige for derved at spare tid med henvendelser 
opad i systemet for at spørge om lov. 
 
Faste medlemmer i organisationen var: 
 

· Skibsbygningsingeniør C Kruuse udlånt fra Dwinger Marine Consult 
· Skibsmaskinchef P Povelsen, Rederitjenesten 
· Civilingeniør Ditlev Jørgensen, Rederitjenesten 
· Overstyrmand Erling Østergård. Rederitjenesten 

 
Det overraskede mig meget hvor mange papirer, der faktisk passerede gennem 
organisationen. Der var tale om referater fra vores egne møder. Referater fra møder med 
værftet, der kunne være tale om spørgsmål til besvarelse inden næste møde. Der kunne 
være spørgsmål og svar til og fra Skibstilsynet og klassifikationsselskaber, papirer fra 
leverandører, hvad skal vi vælge det ene eller det andet fabrikat osv. osv. 
 
Vi holdt mange kortvarige møder, og der blev kun skrevet korte beslutningsreferater 
med navn på det medlem af organisationen, der skulle tage sig af hvilke spørgsmål 
nævnt i referatet, samt tidsfrist for stillingtagen. 
 
Til at styre hele denne papirgang med ting, der skulle besvares eller spørgsmål, der 
skulle stilles, havde vi civilingeniør Ditlev Jørgensen. Han havde lært et simpelt system 
fra sin far, der havde været stadsbibliotekar i København. 
 
Alt papir blev ajourført med et fortløbende nummersystem, der muliggjorde, at man 
langt senere i forløbet altid kunne finde de relevante referencer med spørgsmål og svar 
over flere omgange på den samme reference. Man kunne altid se hvem, der havde gjort 
hvad hvornår eller glemt at gøre et eller andet. 
 
Selv kaldte Ditlev systemet for arkivering efter Roskilde landevej, det var simpelt, og 
det virkede bare helt eminent. 
 
Om bord på skibet blev skibsfører Bent Larsen (BL) (ham jeg havde lavet 
duelighedsprøver sammen med) og overstyrmand Torsten Baun ansat som tilsynsførende 
under ombygningen. 
 
Mit område begrænsede sig til de arbejdsopgaver, der i det daglige også lå i 
skibsinspektionens regi. 
 
Jeg skulle i nært samarbejde med de tilsynsførende officerer på dækket træffe 
beslutninger, der vedrørte følgende emner: 
 

· Transport af alle typer af farligt gods 
· Alle relationer, der havde med besætningens størrelse at gøre. 
· Indretning af for- og agterbro. 
· Indretning af rangercentral. 
· Tekniske installationer på vogndæk. 
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· Forhold, der havde med besætningens sikkerhedsorganisation at gøre. 
· Køb af navigationsinstrumenter 
· Indkøb og placering af brandslukningsudstyr. 

 
Alt forløb stort set planmæssigt, skønt jeg husker fra et af vores møder, der blev holdt 
om bord på færgen, at BL blev vred over noget, som jeg ikke rigtigt husker, hvad var, 
men da han åbenbart ikke kunne få sin vilje råbte han:” Det er fandeme mig, der er 
kaptajn” og med den salut forlod han simpelthen mødet. 
 
Der blev meget stille i meget lang tid, da han gik. Alle vidste, at BL og jeg kendte 
hinanden særdeles godt, så nu mente man, at jeg måtte gå ud til ham, få ham dæmpet lidt 
ned og få ham overtalt til at komme tilbage til mødelokalet. 
 
Det lykkedes. Han vendte lidt slukøret tilbage, og resten af mødet blev afviklet i god ro 
og orden. Ved sådanne møder gjaldt kun argumenter og ikke pladsen i hierarkiet, selv 
om projektorganisationens leder selvfølgelig altid kunne skære igennem og afgøre 
diskussioner. 
 
Vi havde ikke for mange penge at gøre godt med, så derfor blev der skelnet skarpt 
imellem det, der var rart at have (nice to have), og det der var nødvendigt at have (need 
to have). 

Ny agterbro. 

 
Med den meget lange færge på op mod 200 meter, der altid skulle foretage alle anløb 
over agterenden, var det nødvendigt at etablere en helt ny bro agter i færgen. 
 

 
 
Billedet: Den lille agterbro. Her var de to sorte kugler meget nødvendige, for ingen kunne ellers se, at denne 
            ende under anløb skulle betragtes som færgens forende. 
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Broen var ikke ret stor, og den blev indrettet helt agterude i styrbords side så langt ude 
og med et lille udhæng helt ud over skibssiden, så det også var muligt at se hen langs 
skibssiden mens man manøvrerede. 
 
Begge færgens broer blev selvfølgelig udstyret med det nyeste udstyr både på forbroen 
og på agterbroen. 

Sporskifte på vogndækket. 

 
Jeg husker tydeligt, at C Kruuse og jeg en fredag eftermiddag havde aftalt med 
banetjenesten, at vi skulle komme over til dem for at fortælle lidt nøjere om det 
sporskifte, som vi ville have monteret på færgens agterdæk. De havde været med til at 
lave sporskiftet på Asa Thor, så de mente godt at vide, hvad sagen handlede om. 
 
Vi kunne imidlertid fortælle dem, at det vi ønskede for denne færge intet havde at gøre 
med det sporskifte, som lå på Asa Thor. 
 
I begge sider af agterdækket lå der dækshuse, der bla. indeholdt trapper til dækkene oven 
over. Disse huse generede os voldsomt, for det var meget vigtigt for udnyttelsen af 
færgens hoveddæk, at godset hurtigst muligt kom helt ud imod skibssiden i borde. 
 
Det kunne kun lade sig gøre på én eneste måde, nemlig ved at kappe begge spor og 
derefter køre sporene samlet sidelæns ud i borde umiddelbart foran dækshusene. Det 
skulle kunne ske med fuld belastning på sporet  
 
Alle spidsede ører, for sådan en opgave havde de aldrig fået før. Selv om det var fredag 
eftermiddag blev klokken mange, før vi i store træk var blevet enige om, hvorledes vores 
krav kunne opfyldes. 
 

 
 
Billedet: Et ikke alt for godt billede af det utraditionelle sporskifte. Mekanikken er godt gemt under de grønne 
 kasser begyndende ved de gule og sorte striber og forløbende en vognlængde fremad. 
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Sporene blev lagt på et system af stålruller med korte mellemrum imellem, og det hele 
kunne herefter drejes til og fra borde ved hjælp af hydraulik. Der skulle naturligvis også 
konstrueres sikkerhed for, at der ikke fra rangercentralen kunne sættes grønt lys for 
sporet, når dette var drejet i borde. 

Maksimal udnyttelse af vogndækket. 
 
Midtersporet blev kørt helt hen til pladerne i stævnen og de to træk umiddelbart på 
siderne af dette spor blev noget kortere, idet der her var visse tekniske installationer i 
husene, som ikke umiddelbart kunne flyttes som f.eks. store rør til ankerkædernes 
forløb, visse pumper. Hamsterkæber se nedenfor. 
 

 
Billedet:De tre spor fra klappen og ind på færgen. De utraditionelle sporskifter agter i borde i begge sider og 
 forrest i borde i begge sider ”hamsterkæberne” 

 
Med disse tiltag altså de utraditionelle sporskifter og ”hamsterkæberne” lykkedes det at 
få installeret 815 spormeter om bord. Sammenholdt med den nye svenske færge og dens 
817 spormeter var det et tilfredsstillende resultat. Dette havde betydning for det 
indbyrdes afregningsforhold mellem DSB og SJ. 
 

 
 
Billedet:Forenden af færgen med midtersporetført helt frem til klædningen i stævnen og de lidt 
korteresidespor. Alle med buffere, automatiske koblinger og surringer. 
 

For at få maksimal udnyttelse af de to yderste spor her oppe i stævnen blev færgen 
udstyret med ”hamsterkinder” bygget ud over skibssiderne. 
 



244 
 

 

 
 
Billedet: Færgen set ret forfra med ”hamsterkæberne” synlige. 

Arbejdsbesparelser på vogndækket. 

 
For at lette arbejdet på vogndækket blev der ude i stævnen på hvert spor opsat 
automatiske koblinger og surringsgrej til hvert træk. Endvidere blev der lavet automatisk 
signalgivning til rangerlederen, når trækket passerede et bestemt sted på sporet, blev der 
automatisk signaleret langsomt til rangermaskinen, og når man nåede et andet sted 
umiddelbart før stopbufferne, kom der automatisk rødt lys for sporet. Funktioner, der 
ellers altid havde været manuelt betjent. 
 
De først indkøbte farvede rangerlys måtte dagen før den tekniske afprøvning udskiftes, 
fordi værftet ikke havde været opmærksomme på, at sådanne lamper af hensyn til kravet 
om at måtte overføre alle former for farligt gods skulle være gastætte. Nye lamper blev 
købt, men de ankom meget sent og måtte monteres umiddelbart før afprøvningen. 

Teknisk afprøvning. 

 
Før aflevering fra værftet skulle gennemføres mange forskellige tekniske afprøvninger, 
herunder skulle de nye installationer på vogndækket afprøves. 
 
Det utraditionelle sporskifte eller drejespor skulle afprøves under fuld belastning 
samtidig med afprøvning af krængningssystemets kapacitet. Til formålet havde jeg 
bestilt et MZ lokomotiv forspændt et træk vogne læsset med skærver. 
 
Lokomotivføreren var ved at tabe piben, da hans store flotte lokomotiv pludseligt og helt 
uden hans medvirken bevægede sig sidelæns og først stoppede, da det stod helt ude ved 
skibssiden. 
 
Såvel drejesporet som krængningssystemet klarede prøven og kunne nemt følge med, 
når trækket blev kørt om bord helt ude i borde (ved skibssiden). 
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Både det utraditionelle sporskifte eller drejespor, det meget store krængningssystem, 
rangerlysene med deres indbyggede sikkerheder mod at køre ind på spærrede spor, de 
automatiske koblinger og surringssystemerne til sikring af vognene om bord bestod alle 
prøven med glans. 

Anlæggelse af en ny færgehavn. 

 
Inden færgerne kunne komme i gang skulle der bygges nye havnefaciliteter både i 
Københavns Frihavn og i Helsingborg. 
 
Anlægstjenesten oprettede en projektorganisation, hvori jeg fik sæde. Mine opgaver 
bestod i at tage stilling til besejlingsforhold ved det helt nye og anderledes opbyggede 
kajanlæg i Frihavnen ligesom der skulle stilles krav til længden af klapperne for at kunne 
sejle både, når det var meget højvandet, og når det var meget lavvandet. 
 
Arbejdet med udformning og konstruktion af klapanlægget blev ledet af afdelings-
ingeniør Bent Ladegaard fra Anlægstjenesten. 
 
Arbejdet med at etablere selve færgelejet blev ledet af afdelingsingeniør Ellen Hess 
Thaysen (EHT) fra havnebygningskontoret. 
 
Undervejs havde der været så mange tidsmæssige forskydninger, at det var blevet 
nødvendigt at tage nye og dyrere konstruktioner i anvendelse alene for at blive klar til 
tiden. 
 

 
 
Billedet: Skitsetegning over det specielt konstruerede færgeleje. 
 

Havneanlægget blev etableret på fire runde sænkekasser kaldet Trunter, som blev støbt 
på land af firmaet Monberg & Thorsen. Sænkekasserne blev sat ned på havbunden ved 
hjælp af København havns store flydekran Herkules. 
 
Arbejdet var meget utraditionelt og blev rosende omtalt i ingeniørernes fagblad. Med 
min ringe indsigt i de dele, så synes jeg, at anlægget på mange måder lignede vores 



246 
 

 

oplæggerplads i Halsskov, blot var dimensionerne meget, meget større og voldsommere 
her. 
 

 
 
Billedet: Afdelingsingeniør Ellen Hess Thaysen ved en af de 13 meter høje sænkekasser eller Trunter. 

 
Havnebygningskontoret havde til huse i nærheden af Runde Tårn, og undervejs i 
arbejdet forekom det, at der var behov for, at jeg skulle se på noget tegningsmateriale 
hos havnebyggerne. 
 
Turen derover gik igennem Kongens Have, og når den foregik om sommeren i strålende 
flot solskin, kunne den godt tage ekstra lang tid, fordi det dengang var helt almindeligt, 
at de unge piger lå topløse, når de skulle brunes på kroppen og have de hvide striber fra 
BH én fjernet. 
 
Når jeg langt om længe nåede over til Havnetjenesten mødtes vi i et større lokale fyldt 
med reoler, hvorpå der var stablet gulnede ruller med kontorets mange, mange tegninger. 
Ind imellem stak der ruller frem, som om de ikke var lagt ordentligt på plads. 
 
Kontoret virkede mildest talt lettere rodet, men det skulle man ikke tage fejl af, for både 
chefen Ellen Hess Thaisen selv, i daglig tale kaldet for Luntende Bjørn, og hvad jeg 
opfattede som hendes højre hånd afdelingsingeniør H Frandsen, kaldet for Plaskende 
Bæver, vidste præcist, hvor alle tegningerne havde deres rette plads. 

Rangering. 

 
Helt specielt var det at få en aftale i stand om sikkerheden under rangering om bord på 
de danske og svenske færger. Vi havde rangeret til og fra færger gennem mange, mange 
år i Helsingør og i Helsingborg, uden problemer, men nu viste det sig pludseligt efter at 
de faglige organisationer var kommet ind i billedet, at det danske og det svenske ranger-
reglement var forskellige på en række punkter. 
 
Der blev holdt en række møder, og det lykkedes da så i sidste ende at komme overens og 
bøje holdningerne lidt mod hinanden, så der kunne vedtages ens regler for rangeringen 
på begge sider af Øresund. 
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Bemanding. 

 
Undervejs i ombygningen havde en af målsætningerne været at få en så lille besætning 
som muligt med henvisning til alle de former for rationaliseringer, som var blevet 
gennemført. Det var derfor med stor spænding, at vi imødeså Skibstilsynets bemanding 
for færgen. 
 
Den foreskrev, at der skulle en besætning på 10 mand til at sejle færgen, nemlig: 
 

· 3 navigatører 
· 3 maskinmestre 
· 4 skibsassistenter 

 
Det stemte fint overens med, hvad rederiet havde forventet, så besætningsfastsættelsen 
blev ikke anket til bemandingsnævnet. 
 
Som alle andre af rederiets færger, så skulle den bemandes med fem hold, når den var 
fuldtidssejlende. Derfor betyder en enkelt mand mere eller mindre på bemandings-
fastsættelsen overordentligt meget, fordi der altså skal ganges op med fem. 
 
En lille ting med hensyn til besætningen var, at man i svenske skibe på tidspunktet, hvor 
skibet blev bygget, allerede havde en fælles messe for alle besætningsmedlemmer, dog 
var et af bordene adskilt fra de andre ved en let trækonstruktion bevokset med en grøn 
plante. 
 
Det ville vores faglige organisationer ikke umiddelbart sige ja til, så vi indgik den aftale, 
at man havde en aftalt prøvetid, og hvis besætningen efter udløbet af denne ikke var 
tilfredse med messeforholdene, så skulle der etableres en messe for menige og en messe 
for officerer.Messen kom til at fungere upåklageligt, og vi hørte aldrig mere om at ændre 
på messeforholdene om bord. 
 

 
 
Billedet: Den rigtig pæne messe om bord på Trekroner. 
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Møde med havnens store kunder. 

 
Da anlægsarbejdet var færdigt og færgen skulle sættes ind på overfarten, var jeg lidt 
betænkelig ved, om denne meget lange færge under dens havnemanøvrer ville komme til 
at genere nogle af havnens andre store kunder. 
 
I samarbejde med Københavns Lodseri og havnekaptajn Erik Løber arrangerede jeg et 
møde med deltagelse af navigatørbesætningen på den svenske færge Öresund, navigatør-
besætningen på Trekroner, og repræsentanter fra skibsinspektionen i DFDS. 
 
Jeg anså det for mindre sandsynligt, at man ville ligge og komme med sure kommentarer 
til hinanden over radioen i visse manøvresituationer, hvis man kendte hinanden godt 
end, hvis der havde været tale om mennesker, som var helt fremmede for hinanden. 
 
Jeg tror vi var ca. 15 – 20 mennesker samlede på lodsstationen, som også var vært ved et 
dejligt frokostarrangement. 
 
Havnekaptajn Erik Løber tog ideen til sig, og det blev efterhånden til et meget stort årligt 
arrangement inviteret af havnekaptajnen med over 80 deltagere og afholdt på 
restaurantLangelinie Pavillonen. 
 
Ofte blev arrangementet indledt med en rundvisning om bord på et par af havnens 
slæbebåde og med udlevering af små flasker med søsygemedicin specielt beregnet for 
alle os, der til daglig havde sæde i rederikontorerne. 
 

 
 
Billedet: Den helt nye svenske færge Öresund. 
 

Den officielle indvielse af Dan Link ruten skete den 3. november 1986. Vores 
ombyggede færge Trekroner var imidlertid ikke klar, og rederiet måtte derfor i den første 
periode indsætte storebæltsfærgen Dronning Ingrid, indtil Trekroner den 22. december 
1986 var klar og kunne indtage sin plads på overfarten. 
 
Som det fremgår af billederne af færgerne, så havde begge overfartens færger et meget 
stort ubenyttet vogndæk til befordring af lastbiler, men det lykkedes aldrig at komme 
overens med Københavns kommune om at få lov til at tage det i brug. Trafik af mange 
store lastbiler ind midt igennem byen var heller ikke dengang særligt populært. 
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Billedet: Trekroner, som den så ud ved indsættelsen. De mange hvide kasser på dækket var udluftning  
            fra krængningssystemet. 

Møder om Østersøaftalen. 

 
Danmark havde som en række andre lande indgået en særlig aftale om transport af farligt 
gods i Østersøområdet. Det officielle navn på aftalen var ”Memorandum om transport af 
farligt gods i Østersøområdet” i daglig tale blot ”Østersøaftalen.” 
 
Deltagende lande var: 
 

· Tyskland 
· Sverige 
· Findland  
· Danmark 

 
Aftalen indebar, at farligt gods kunne transporteres i Østersøområdet på lidt lempeligere 
vilkår end efter den internationale aftale, som hed IMDG koden, udgivet af IMO i Lon-
don, og som var gældende på alle verdenshave, altså egentlig også på Østersøen. 
 
IMO var ikke begejstret for lempelserne i aftalen og holdt nøje øje med, hvad der blev 
vedtaget i aftalen, derfor var deltagerlandene meget forsigtige og omhyggelige, når man 
drøftede ændringer til aftalen. 
 
Der blev holdt en del møder, og de foregik på skift i deltagerlandene, hvor det 
naturligvis var landets søfartsmyndighed, der var vært. 
 
I Danmark blev der forud for møderne holdt et formøde i Skibstilsynet, med deltagelse 
af en repræsentant for rederiforeningen, jeg deltog altid for DSB´s rederidivision og fra 
Godsdivisionen deltog de første par gange en medarbejder, men på lang sigt var jeg den 
eneste faste deltager fra DSB. 
 
Den danske delegation udgjorde således for det meste 3 – 4 mand, mens den tyske var 
noget større og på op mod 10 mand. Netop den tyske delegation blev ledet af Hr. doktor 
Bush. Sådan ønskede han konsekvent at blive tiltalt af alle mødedeltagere. Selv om 
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møderne blev ledet på en uformel måde, så var man altså ikke uformel over for Hr. 
doktor Bush. 
 
Nok var Hr doktor Bush lidt stiv og formel, men det var alligevel ham, der sørgede for 
hyggelige sammenkomster, når møderne blev holdt i Tyskland. 
 
Specielt husker jeg et besøg hos en af Hr. doktor Bushes venner en berømt vinbonde ved 
Rhinen, hvor vi skulle prøvesmage alle hans produkter, og det var mange. 
 
Da vi var kommet ud til vingården, blev vi ledt ind i den meget store vinkælder, med de 
meget store vinfade stillet op med bunden ud mod gangarealet. Vingården havde været i 
familiens eje genne mange generationer. På enderne af de meget store egetræsfade var 
der på alle de ældste af fadene lavet de flotteste billedskærerarbejde. Vinbonden 
udpegede for os det fad, som han selv var i gang med at udsmykke. 
 
Vi stod pænt i en rundkreds og hørte ham fortælle først om de yngste af vinene helt frem 
til de ældste og de dyreste, der var tæt på, hvad jeg ville kalde for portvin. 
 
For hver flaske, han fortalte om, kom han sammen med konen, der serverede dejligt 
hjemmebagt brød, rundt med en smagsprøve, men hvis man havde bare den mindste 
smule tilbage efter den seneste smagsprøve, så blev man sprunget over, og han gik uden 
tøven videre til den næste i kredsen.  
 
Vi endte i salgslokalet, hvor også de mange præmier, som han selv eller hans familie 
havde vundet i tidens løb, var opstillede. 
 
Ved et andet arrangement afholdt i Hamburg sejlede vi ud på en flodtur, hvor der blev 
serveret skipperlabskovs med alt, hvad der hører sig til. Jo, helt så kedelig var han heller 
ikke. 
 
Mange af møderne blev ledet af direktøren for Sjöfartsvärket i Sverige. Han var en noget 
særpræget person at se på. Altid meget spraglet klædt, men han var eminent god til at 
lede møderne. På passende steder under mødet standsede han op for kort og tydeligt at 
resumere, hvad der var foregået, hvis man undervejs havde tabt tråden. 
 
Sprogligt blev alle vore sprog brugt. Vi kunne godt tale på dansk til svenskerne og på 
engelsk til tyskerne, der til gengæld kunne svare os på engelsk. 
 
Vi kendte efterhånden hinanden så godt, at det sproglige aldrig voldte de store 
problemer. 
 
Resultatet af vore anstrengelser blev enten en helt ny udgave af Østersøaftalen udsendt 
af Søfartsstyrelsen eller en række rettelser eller tilføjelser. 

Aftale med Østtyskland. 

 
Østtyskland kunne blandt andet af politiske grunde ikke være med i Østersøaftalen, 
hvorfor Danmark besluttede at lave en bilateral af tale med Østtyskland. 
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Jeg husker ikke hvad aftalen hed, men den var på lange stræk helt enslydende med den 
”rigtige” Østersøaftale. 
 
Man holdt ikke regelmæssige møder omkring denne aftale, men jeg havde held til at 
deltage en enkelt gang. 
 
Vi sejlede til Warnemünde med vores egen færge Kong Frederik IX. Det var sidst på 
efteråret og vejret var koldt, halvdiset og trist. 
 
For at komme i land skulle vi passere gennem en sluse lavet med tremmer af stål og med 
en tremmedør i hver ende. Der stod bevæbnede vagter, og vi skulle passere én ad 
gangen. Åbne tremmedøren, lukke døren efter sig, et Ok, åbne næste dør og lukke den 
igen. Næste person ind i buret. Det var en langsommelig affære. 
 
Som færgemand lagde jeg mærke til, at der over sporene, der førte om bord på færgen, 
var en lille stålbro med en tønde placeret midt over sporene. I tønden var bunden 
gennemsigtig. Når der blev rangeret, så stod der en bevæbnet mand i denne tønde, 
hvorfra han kunne se, om der skulle gemme sig personer mellem vognene. 
 
Da vi var kommet igennem slusen, blev vi modtaget af den østtyske forhandlings-
delegation, som viste sig at være meget venlige og meget vidende om transport af farligt 
gods. De talte, lidt imod vores forventning, rigtig godt engelsk, idet de var vandt til at 
deltage i de internationale møder om samme emne i IMO i London, hvor ændringer i 
henhold IMDG koden blev forhandlet. 
 
Mødet blev holdt i et meget stort halvkoldt lokale i stationsbygningen lige ud mod 
færgelejet. Lokalet var, som alle andre bygninger og huse i byen, brunkulsfyret med 
flere meget stor kakkelovne inde i lokalet. Lokalet var udsmykket med billeder af Stalin 
og flere lokale koryfæer omvundet med rødt ”silkebånd” og tilhørende store røde sløjfer. 
 
Under mødet kom der flere gange personale ind med kul, for med en del skramlen til 
følge at holde ilden vedlige. Lokalet kunne vel rumme over 100 mennesker, og her sad 
vi så godt en halv snes mennesker og forhandlede ændringer af aftalen på plads. 
 
Ved middagstid kom der et par håndværkere ind i lokalet. De satte sig ved et af de ledige 
bagerste borde i lokalet, pakkede op for deres medbragte madpakker og indtog således 
småsnakkende deres frokost uden, at der var nogen i den østtyske delegation, der tog 
notits af det. 
 
Vi skulle naturligvis også have middagsmad og blev af vores værter inviteret med på et 
cafeteria ude i byen. Lokalet var spartansk og kedeligt indrettet. Vi blev anbragt ved et 
bord, hvor der var dækket op til os. 
 
Først på menuen stod en flot cocktail med salat og dressing. Hvor det herhjemme ville 
have været rejer, der havde givet navn til retten, så var der her tale om, at rejerne var 
erstattet af små fine terninger af hønsekød. 
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Til forretten blev serveret den dejligste hvidvin. Den var virkelig meget velsmagende og 
gik igennem til de efterfølgende retter. 
 
Næste ret var klar suppe. Igen var den lavet på hønsekød med masser af grøntsager 
sammen med små stykker af hønsekød, så det smagte rigtig dejligt. 
 
Sidste indslag var rigtig dejligt stegt kylling med sædvanligt tilbehør som kartofler og 
sovs. 
 
Der var heller ikke noget i vejen hverken med den efterfølgende kaffe eller med 
cognacen. Begge dele serveret i rigelig mængde. 
 
Vi var blevet dejligt mætte, og vi fik også gang i private samtaler med vore meget 
venlige østtyske værter. 
 
På vej tilbage til stationsbygningen gjorde vi holdt på byens torv, hvor der kun var nogle 
ganske få boder, mest med et udbud af lokale grøntsager. Et enkelt sted var der en bod 
med nogle få ikke alt for pæne appelsiner. 
 
Straks vi steg ud af bussen blev vi omsluttet af denne mærkelige sure lugt af brændt 
brunkul kombineret med udstødningsgasser fra de så velkendte plottende totaktsbiler af 
mærket Trabant. Efter dem hang der altid en osende stærkt lugtende hale af uforbrændt 
benzin og olie, som var det brændstof de kørte på. 
 
Menneskene på gaderne så kedelige og triste ud i noget tøj, der lignede det, som vi andre 
brugte for mange år siden. 
 

 
 
Billedet: Den lille velkendte Trabant. 
 

Husene så ud som om, at kun de færreste var blevet malet eller vedligeholdt siden tiden 
før anden verdenskrig. Enten hang malingen i skaller på døre og vinduer, eller også var 
alt maling simpelthen faldet helt af, og det nøgne grå træ stod tilbage. Lidt solskin ville 
nok have pyntet noget op på billedet, men gråt og kedeligt virkede det nu på os. 
 
Tilbage til arbejdet, hvor vores bestræbelser med ændringer af aftalen blev renskrevet på 
en skrivestue oven over forhandlingslokalet. Aftalen blev skrevet på meget, meget tyndt 
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papir for at skrivemaskinerne kunne tage fire eller fem eksemplarer med kopipapir 
imellem. 
 
Når vi fik det ned igen til korrektur, og der blev fundet fejl, måtte papirerne retur til 
skrivestuen, hvor rettelserne blev skrevet på små lapper af det tynde papir og derefter 
limet ind på plads med fiskelim. 
 
Aftalen kom på plads og skulle derpå endelig ratificeres af landenes myndigheder, men 
vores del af arbejde var slut, og vi kunne midt på eftermiddagen gøre os klar til at rejse 
hjem. 
 
Færgen lå og var sejlklar. Man havde bjerget landgangen og ventede kun på os, så vi 
sagde skyndsomst farvel til vores værter og begav os småløbende ud på perronen og på 
vej hen mod færgeklappen. Derved forsøgte vi at snyde for slusen. Den gik bare ikke, 
nej, straks kom der to bevæbnede vagter til syne og hindrede os adgangen til vore egen 
færge. 
 
Et medlem af den østtyske forhandlingsdelegation havde opdaget, hvad der foregik og 
fik fat på stationsforstanderen, eller hvem det nu var. Manden var i hvert tilfælde iført en 
meget flot uniform. Han sagde et par ord til vagterne, og vi fik uden yderligere 
forhindringer lov til at begive os om bord på færgen. 

Den Østtyske Ambassade. 

 
Som en lidt morsom detalje vedrørende mit besøg i Østtyskland og om vores bilaterale 
aftale om transport af farligt gods blev jeg inviteret ned til den Østtyske Ambassade i 
forbindelse med, at man her holdt, hvad man kaldte for en ”Traffic day”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Billedet: Østtysklands nationale symbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Billedet: Østtysklands flag. 
 

Ud over, at vi fik, hvad vi kunne drikke af diverse vine og spirituosa fra Rusland og 
Østtyskland, så skete der ikke nævneværdige ting den eftermiddag.Se bilag E. 
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I dag er det imidlertid lidt morsomt at have været der, fordi Østtyskland nu ikke længere 
findes på landkortet. 

Lasteplaner. 
 
Som jeg tidligere har omtalt, så fik jeg et ganske nært samarbejde med vores kollegaer i 
godsdivision, da vi generelt i hele DSB havde problemer med det farlige gods og fik 
etableret GTS systemet.  
 
Vi havde mange relationer i den forbindelse, og som tiden gik bevarede og udbyggede vi 
det nære samarbejde gennem regelmæssige møder. 
 
Det skete ofte, at et godstog, der var blevet oprangeret på godsbanegården i København, 
ankom til f.eks. Korsør station, hvor det skulle rangeres ned og om bord på en bestemt 
færge, af styrmanden fik besked om, at en eller flere af vognene i trækket ikke måtte 
overføres med netop denne færge og derfor måtte ”slås ud” af trækket. Det medførte en 
del ekstraarbejde for rangerpersonalet og også gerne en forsinkelse både af det afviste 
gods og af færgen. 
 
Det var selvfølgeligt noget af et problem, og der måtte findes en lettere og en mere 
sikker løsning på dette problem. Måske var styrmanden lidt usikker og afviste godset for 
en sikkerheds skyld. Det havde måske ikke altid været nødvendigt at ”slå” vogne ud af 
trækket. 
 
Min ide gik ud på at lave et EDB styret system, som på forhånd lavede en lasteplan, der 
opfyldte alle Østersøaftalens bestemmelser for overførsel af godset. 
 
I princippet skulle systemet kunne betjenes af en person, der ikke havde noget særligt 
kendskab til transport af farligt gods, men når alle relevante data var tastet ind, og planen 
var blevet udskrevet, så var der gennem systemet sikkerhed for, at alle gældende regler 
var blevet tilgodeset. 
 
Det var meningen at systemet i første omgang skulle kunne betjene overfarterne: 
 

· Storebælt 
· Rødby – Puttgarder 
· Dan Link 

 
Meningen var, at en computer blev fodret med oprangeringsplanen for et godstog og 
man valgte derefter en færge og en rækkefølge til lastning af færgens spor. Derpå kunne 
computeren ved hjælp af det nye system udskrive en ladeliste og en lasteplan med en 
lang række oplysninger. 

Ladeliste. 

 
Ladelisten indeholdt blandt andet en liste over vognene i hvert spor, vognenes indhold, 
vognens længde, vognenes vægt, færgens lastede sporlængde og det ulastede spor, antal 
læssede og antal tomme vogne, samt totalvægten for færgens last af godsvogne. 
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Lasteplan. 

 
Lasteplanen indeholdt en skitse over færgens spor og symboler, der viste, om vognene 
var læsset med klassificeret gods, andet gods, eller var tom. Desuden indeholdt 
lasteplanen en liste for hvert spor, hvori både arten og mængden af klassificeret gods var 
angivet. 
 
Nederst på listen var angivet, hvor mange passagerer den pågældende færge måtte 
medtage  

Fakta om godstog. 

 
Alle de mange oplysninger, som skulle anvendes af vores nye lasteplansystem lå 
allerede i det GTS system, som jeg tidligere havde deltaget i oprettelsen af, og som er 
beskrevet ovenfor. Systemet var meget detaljeret og oplysningerne herfra kunne uden 
videre overføres til vores nye lastesystem for færgerne. 

Fakta om færgen. 

 
· Man vidste, hvilken færge toget skulle overføres med. 
· Man vidste hvilke særlige krav færgen opfyldte eller ikke opfyldte, 
· Var det en åben færge beregnet til transport af farligt gods som Asa Thor  
· Var det en lukket færge som Knudshoved, der ikke opfyldte særlige krav. 
· Mange typer af farligt gods kunne overføres med helt ordinære færger. 

Fakta om placering på dækket. 
 
Når vognene var kommet ind på vogndækket skulle der opfyldes et afstandskrav mellem 
forskellige typer af farligt gods, der ikke måtte stå for tæt på hinanden, de skulle opfylde 
helt konkrete afstandskrav. 

Udarbejdelse af et EDB styret lasteplansystem. 

 
I mine øjne måtte det netop være en oplagt opgave for et EDB system at kombinere alle 
disse faktuelle oplysninger og udskrive en lasteplan, der opfyldte alle gældende krav. 
 
Vi blev nemt enige om, at det var i alles interesse at få udfærdiget et sådant system og til 
vores held, så havde man netop i Godsdivisionen rådighed over et par meget dygtige 
unge EDB medarbejdere, der med begejstring tog imod udfordringen og påtog sig at løse 
opgaven. 
 
Jeg gav dem hver en udgave af Østersøaftalen og regnede så med, at man i løbet af ingen 
tid ville præsentere mig for opgavens løsning. 
 
Så nemt gik det imidlertid ikke. De unge dygtige mennesker kaldte mig til møder mange 
gange for at besvare uafklarede spørgsmål eller tale med mig om ting, der kunne 
fortolkes. 
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EDB folk virker umiddelbart meget firkantede i deres opfattelser, som jeg så det. Her 
nyttede det ikke med alenlange forklaringer. Dem ville de gerne høre på, men i sidste 
ende kunne de kun bruge et ”ja” eller et ”nej” på deres spørgsmål. Deres maskiner kunne 
ikke bruge en længere forklaring på et spørgsmål. 
 
Jeg havde sammen med Søfartsstyrelsen gennem længere tid deltaget i de internationale 
møder, der behandlede ændringer eller tilføjelser til Østersøaftalen, så jeg mente selv, at 
jeg kendte denne aftale ganske godt, men her blev jeg bedt om at give klare svar på alle 
krinkelkrogene i reglementet. Det var faktisk temmelig svært, og sværere end jeg selv 
havde forventet. 
 
I sidste ende var Søfartsstyrelsen overordentligt hjælpsomme ved afklaring af alle vores 
tvivlsspørgsmål. 
 
En af de epokegørende ideer ved systemet var, at det kunne betjenes af personale uden 
særlig indsigt i transport af farligt gods, og det kunne træffe afgørelse om, hvorvidt en 
given last overhovedet måtte komme om bord på en bestemt færge på en bestemt afgang. 
 

 
 
Billedet: Udskrevet lasteplan for Asa Thor. 

 
Det havde taget omtrent to år at udarbejde og udvikle systemet, og det var blevet til i 
nært samarbejde mellem Rederidivisionen, Godsdivisionen og Søfartsstyrelsen. 
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Seminar om sikkerhed for Ro/Ro fartøjer. 
 
Ved et møde afholdt af Skibsteknisk Selskab var jeg kommet i fint selskab, idet jeg 
sammen med direktøren for Søfartsstyrelsen T Funder, underdirektøren samme sted 
Hans Christensen, Simond Rusås fra Det Norske Veritas og skibsinspektør Flemming 
Hansen, DFDS var inviteret som foredragsholder. 
 
Mit emne var EDB- kontrollerede lasteplaner for farligt gods, som jeg i nært samarbejde 
med DSB`s Godstjeneste havde fået opbygget og iværksat. 
 
Omkring 50 deltagere var mødt frem til mødet repræsenterende alt, hvad der havde 
tilknytning til dansk søfart repræsenterende rederier, foreninger, forsikringsselskaber og 
skoler, som f.eks. 
 
Baltica, Bureau, Veritas, Lloyd`s Register, Germanischer Lloyd, Dansk Rederiforening, 
A P Møller, J. Lauritsen, Mercandia, Bilfærgernes Rederiforening, Bornholmstrafikken, 
Grenå- Hundested Linien, GT-Link, Mols- Linien, Marstal Navigationsskole, Herlsingør 
Teknikum, Danmarks Tekniske Højskole, World Maritime University, Malmø, 
Skibsteknisk Laboratorium, Dwinger Marineconsult, Danish Offshore School, Knud E 
Hansen, Burmeister & Wain, Danyard Aalborg og Frederikshavn, Lindø, Svendborg 
Værft, Skibsførerforeningen, Søfart 
 
Der var stor spørgelyst efter mit foredrag, men der var jo ikke andre jernbaneselskaber 
til stede. Vi havde i sagens natur vanskeligt ved at flytte rundt på vognene på dækket i 
modsætning til de rene bilfærger, der havde meget lettere ved at opfylde bestemmelserne 
om afstande mellem de enkelte ladninger. 
 
Senere åbnede såvel Svenske Järnvägar som Deutche Bundesbahn mulighed for at 
indføre lignende systemer. Om de faktisk gjorde det, ved jeg ikke. 

Direktoratet for Statens Skibstilsyn, udvalg. 
 
Rederiet havde allerede, inden jeg kom ind på hovedkontoret, sæde i flere af de faglige 
udvalg, som var nedsat i Direktoratet for Statens Skibstilsyn med repræsentanter for 
såvel redersiden som for de faglige organisationer. 
 
Af den grund kom jeg til at sidde i følgende faglige udvalg: 
 

· Nautisk udvalg 
· Maskinteknisk udvalg 
· Radioudvalget. 

 
Nautisk udvalg var det helt naturligt, at jeg skulle sidde i, fordi dette udvalg behandlede 
sager, der var knyttet til min uddannelse og til mit daglige arbejde i rederiet. 
 
Maskinteknisk udvalg havde jeg sæde i, fordi jeg skulle overtage det farlige gods efter 
min kollega F R Steffensenman, og i Skibstilsynet havde man organiseret sig således, at 



 

 

det her var maskinmestrene, der tog sig af transport af farligt gods. De skønned
have en bedre generel uddannelse i kemikalier, end vi havde på dækket.
 
Radioteknisk udvalg kom jeg ind i, fordi vores tekniske chef og vores meget dygtige 
civilingeniør på området kom meget dårligt ud af det med hinanden. Vi skulle imidlertid 
være repræsenteret i udvalget, og jeg blev beordret til at træde ind.
 
Kravet om, at der skulle være telegrafister om bord i skibene var allerede under 
afvikling, så jeg tror kun, jeg kom til at deltage i et enkelt møde i dette udvalg.

Søfartsstyrelsen. 
 
Med virkning fra den 1. januar 1988 skiftede Direktoratet for Statens Skibstilsyn navn 
og skulle nu benævnes Søfartsstyrelsen.
 
Jeg husker ikke om Skibstilsynet havde haft et egentligt logo før den tid, men sammen 
med det nye navn, fik man også et egentligt l

 
Billedet: Søfartsstyrelsens logo
 

Der skete visse organisationsmæssige ændringer internt i Søfartsstyrelsen, som indebar, 
at nogle kontorer blev lagt sammen og dermed gjorde visse arbejdsgange med vores 
bemandingssager en smule kortere, men i det d
Søfartsstyrelsen over for os som rederi, skete der ikke umiddelbart nogen ændringer.

Udnævnelse til skibsfører. 01.06.1986
 
Der havde hidtil ikke været problemer for mig i forbindelse med, at være kommet 
direkte fra sejlende tjeneste til at gøre midlertidig tjeneste ved Rederitjenesten på 
hovedkontoret Sølvgade 40 i København.
 
Nu skulle stillingen imidlertid helt officielt opslås ledig efter gældende aftaler. Der var 
tale om en rigtig god stilling i lønramme 34, som var den
rederiets fastholdsskibsførere var udnævnt i.
 
Der viste sig hurtigt at være mange ansøgere til stillingen primært fra folk, der allerede 
var beskæftiget i driftsområdernes administration.
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det her var maskinmestrene, der tog sig af transport af farligt gods. De skønned
have en bedre generel uddannelse i kemikalier, end vi havde på dækket.

Radioteknisk udvalg kom jeg ind i, fordi vores tekniske chef og vores meget dygtige 
civilingeniør på området kom meget dårligt ud af det med hinanden. Vi skulle imidlertid 

re repræsenteret i udvalget, og jeg blev beordret til at træde ind.

Kravet om, at der skulle være telegrafister om bord i skibene var allerede under 
afvikling, så jeg tror kun, jeg kom til at deltage i et enkelt møde i dette udvalg.

virkning fra den 1. januar 1988 skiftede Direktoratet for Statens Skibstilsyn navn 
og skulle nu benævnes Søfartsstyrelsen. 

Jeg husker ikke om Skibstilsynet havde haft et egentligt logo før den tid, men sammen 
med det nye navn, fik man også et egentligt logo. 

Billedet: Søfartsstyrelsens logo 

Der skete visse organisationsmæssige ændringer internt i Søfartsstyrelsen, som indebar, 
at nogle kontorer blev lagt sammen og dermed gjorde visse arbejdsgange med vores 
bemandingssager en smule kortere, men i det daglige praktiske samarbejde med 
Søfartsstyrelsen over for os som rederi, skete der ikke umiddelbart nogen ændringer.

Udnævnelse til skibsfører. 01.06.1986. 

Der havde hidtil ikke været problemer for mig i forbindelse med, at være kommet 
e tjeneste til at gøre midlertidig tjeneste ved Rederitjenesten på 

hovedkontoret Sølvgade 40 i København. 

Nu skulle stillingen imidlertid helt officielt opslås ledig efter gældende aftaler. Der var 
tale om en rigtig god stilling i lønramme 34, som var den samme lønramme, som 
rederiets fastholdsskibsførere var udnævnt i. 

Der viste sig hurtigt at være mange ansøgere til stillingen primært fra folk, der allerede 
var beskæftiget i driftsområdernes administration. 

det her var maskinmestrene, der tog sig af transport af farligt gods. De skønnedes nok at 
have en bedre generel uddannelse i kemikalier, end vi havde på dækket. 

Radioteknisk udvalg kom jeg ind i, fordi vores tekniske chef og vores meget dygtige 
civilingeniør på området kom meget dårligt ud af det med hinanden. Vi skulle imidlertid 

 

Kravet om, at der skulle være telegrafister om bord i skibene var allerede under 
afvikling, så jeg tror kun, jeg kom til at deltage i et enkelt møde i dette udvalg. 

virkning fra den 1. januar 1988 skiftede Direktoratet for Statens Skibstilsyn navn 

Jeg husker ikke om Skibstilsynet havde haft et egentligt logo før den tid, men sammen 

Der skete visse organisationsmæssige ændringer internt i Søfartsstyrelsen, som indebar, 
at nogle kontorer blev lagt sammen og dermed gjorde visse arbejdsgange med vores 

aglige praktiske samarbejde med 
Søfartsstyrelsen over for os som rederi, skete der ikke umiddelbart nogen ændringer. 

Der havde hidtil ikke været problemer for mig i forbindelse med, at være kommet 
e tjeneste til at gøre midlertidig tjeneste ved Rederitjenesten på 

Nu skulle stillingen imidlertid helt officielt opslås ledig efter gældende aftaler. Der var 
samme lønramme, som 

Der viste sig hurtigt at være mange ansøgere til stillingen primært fra folk, der allerede 
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Min store fordel var, at det ret nøje var en beskrivelse af min hidtidige stilling, der var 
blevet brugt i opslaget for stillingen. Rent faktisk var det mig, der allerede sad i 
stillingen, og at det egentlig også var mig, som Rederidivisionen ville have til at 
fortsætte i min hidtidige stilling. 
 
Sammen med rigtig mange andre søgte jeg stillingen, og Rederidivisionen gav mig de 
allerfineste anbefalinger, så jeg fik stillingen og blev udnævnt til skibsfører i rederidivi-
sionen med virkning fra 01.06.1986.Se bilag F. 
 
Lige fra starten til søs som salondreng om bord på Tessa Dan havde jeg vidst, at såfremt 
jeg skulle have en fremtid til søs, så skulle det være som navigatør. Endemålet var 
dengang naturligvis at blive skibsfører i et af de større danske rederier.Det havde taget 
temmelig lang tid, men nu var målet nået og jeg var blevet udnævnt til skibsfører i DSB. 

Stillingsbeskrivelse for souschef i Nautisk afdeling. 
 
I min nye stillingsbeskrivelse som souschef i Maritim Sektion nævnes følgende 
hovedpunkter: 
 

· Aflaster skibsinspektøren i tungere ad hoc opgaver. 
· Tilrettelægger i samarbejde med skibsinspektøren det daglige arbejde i 

afdelingen. 
· Foretager undersøgelser og tjenstlige afhøringer ved større uheld. 
· Rederiinspektion herunder operationel kontrol. 
· Projektarbejde. 
· Søretssager. 
· Bemandingssager. 
· Arbejdsmiljø. 
· Sikkerhedskoordinator. 
· Farligt gods. 

 
Som det fremgår af foranstående havde jeg i tiden inden min udnævnelse været 
beskæftiget med en hel del af de arbejder, der var nævnt i min stillingsbeskrivelse. 
 
Stillingsbeskrivelse se bilag H 

 
Mit nye visitkort som skibsfører. Jeg synes, at logoet på visitkortet er næsten lige så pænt som ”fluen”. 
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Søretssager. 
 
Det vakte naturligvis altid bekymring og uro i rederiet, når der indtraf ulykker, hvor en 
af vore færger var involveret. Spørgsmålene rejste sig straks. Var der kommet passagerer 
eller personale til skade i forbindelse med ulykken. Skulle der rekvireres hjælp udefra 
eller skulle der ydes psykologhjælp til det involverede personale. 
 
Rederiet rettede hurtigst muligt henvendelse til Søfartsstyrelsen, med en midlertidig 
melding om, hvad der var sket og med tilsagn om hurtigst muligt at fremsende en mere 
udførlig rapport om ulykken. 
 
Pressen var altid meget hurtigt på pletten og ville have svar på mange spørgsmål. Hvor-
dan kunne det dog ske. Hvis var skylden. Hvad har man gjort, og hvad vil man gøre for 
at undgå gentagelser. Spørgsmålene haglede ned over os, og de blev ofte stillet længe, 
inden man i rederiet selv havde skaffet sig overblik over, hvad der egentlig var sket. 
 
Når der skete alvorlige uheld med en eller flere af vore færger, var jeg ofte en af de 
første fra rederiet, der mødte frem på den involverede færge for at være til hjælp og 
støtte for skibsføreren med hele den proces af en papirmølle, der automatisk blev sat i 
gang med underretning til relevante myndigheder som Søfartsstyrelse, Politi og presse. 
 
For skibsføreren var det altid for de tilfælde, som jeg kender til, første gang, han havde 
været involveret i alvorligere uheld, hvorfor han generelt ikke var inde i de forpligtelser 
og krav, der stilles til ham i den situation. 
 
Jeg kunne ofte mærke, at det nærmest var en befrielse for ham, når jeg, som kollega og 
som ham, der var godt inde i procedurerne, mødte op klar til at hjælpe ham med at 
igangsætte de nødvendige tiltag. 
 
Til Søfartsstyrelsen og rederiet skulle der udfærdiges en rapport om uheldet. Denne 
skulle danne baggrund for afgørelsen af, om Søfartsstyrelsen ville rejse en søretssag i 
anledning af uheldet. 
 
Skibsføreren skulle også være klar til at blive afhørt af politiet. 
 
Når der i tiden efter var faldet lidt ro over sagen, blev han og de øvrige implicerede 
besætningsmedlemmer ofte indkaldt til en tjenstlig afhøring.  
 
Denne blev for det meste foretaget af mig, når det drejede sig om medlemmer af 
dæksbesætningen. I den situation havde den afhørte ret til en bisidder, som ofte kom fra 
den afhørtes faglige organisation. 
 
Når afhøringen var afsluttet, blev rapporten renskrevet og underskrevet af den afhørte og 
af mig. Herefter indgik den i sagen, og blev brugt af DSB´s advokat i det videre forløb. 
 
Rederiet brugte altid firmaet Advokaterne Bredgade. Her havde man en dygtig sørets-
advokat ved navn Ulf Andersen. 
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Inden retsmødet blev der altid afholdt et eller mange formøder mellem mig, rederiets 
advokat og eventuelt skibsføreren afhængigt af sagens kompleksitet. 
 
Advokaten tog mange notater undervejs, og han havde en forfærdelig klo af en 
håndskriftskrift, der gjorde, at den var meget svær at læse, og at der kun kunne stå 
forholdsvis få ord på hvert ark papir. Advokaten havde altid en assistent med sig. Det 
var en nyuddannet jurist, som mildest talt ikke blev behandlet ret pænt. 
 
Papirerne med notater faldt nærmest ud af hånden på advokaten efterhånden, som han 
havde brugt et ark, og han blev meget vrissen, når assistenten ikke på stedet kunne 
række ham et bestemt stykke papir, som han havde smidt fra sig for ti minutter siden. 
 
Under selve retssagen var jeg altid sammen med hans assistent til rådighed for 
advokaten til afklaring af særlige problemstillinger, der måtte opstå undervejs. Selv om 
advokaten var ekspert i søret, så var han ikke sømand og kunne undervejs få brug for 
tekniske forklaringer fra en uddannet sømand som mig. 
 
Følgende sager var til behandling i søretten, mens jeg var tjenestegørende i rederiets 
hovedkontor: 
 

· 27. maj 1986: Kollision mellem Sprogø og Romsø 
· 9.februar 1989: Kollision mellem Dronning Ingrid og Superflex Charlie  
· 20.december 1989: Kollision mellem Heimdal og Kraka 
· 6. november 1991 Tycho Brahe løber hårdt ind i lejet 
· 14. marts 1991 Kollision mellem Dronning Margrethe II og m/s Bore 

  Britannica 
· 14. september 1993 Romsø sejler ind i lavbroen på Storebælt. 

 
Min egen oplevelse ved at være så tæt på disse hændelser og ulykker var, at vi sejlede 
for et helt igennem redeligt og hæderligt rederi, der gjorde alt, hvad der var menneskeligt 
muligt for at stå ved siden af det berørte personale og yde den bedst mulige støtte og 
bistand i den forbindelse. 
 
Man kunne få indtryk af, at man måske i andre rederier hurtigt drog konsekvensen og 
fyrede skibsføreren, så havde man da, set gennem pressens briller, i rederiet udvist 
fornøden handlekraft, og skibsføreren måtte så med bistand fra sin faglige organisation 
klare sig selv i det videre forløb. 
 
Navigatørerne i DSB oprettede på et tidspunkt en fond, der skulle anvendes til 
advokathjælp, hvis der var optræk til, at en eller flere af kollegaerne så ud til at ville 
komme i klemme i sådanne sager. 
 
Pengene kom aldrig til anvendelse til deres oprindelige formål, men er efter 
tjenestemændenes afgang fra DSB blevet brugt til afholdelse af gode frokoster for 
navigatørerne og deres koner. 
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Overstyrmænd som assistance. 
 
I forbindelse med min udnævnelse, så fik jeg nu et væsentligt større kontor, beliggende 
ovre på den anden side af gangen med et dejligt udsyn over mod Kongens Have. 
 
Til kontoret hørte et ret stort forkontor, og inde på mit eget kontor var der ud over mit 
store skrivebord blevet plads til et mødebord med fire stole, så jeg kunne holde mindre 
møder og foretage tjenstlige afhøringer på kontoret. 
 
Som det fremgår af min stillingsbeskrivelse, så var mit ansvarsområde efterhånden 
blevet meget stort, og jeg kunne ikke bestride det uden assistance. Som min chef Anton 
Langer meget venligt formulerede det, så søger arbejdsopgaverne hen, hvor de bliver 
løst. 
 
Om dette nu også var helt rigtigt, ved jeg ikke, men at jeg aldrig var i tvivl om, hvad jeg 
skulle lave var i hvert fald rigtigt. 
 
For at aflaste mig blev der oprettet først én og senere to overstyrmandsstillinger i 
afdelingen. Det var midlertidige stillinger, som overstyrmænd fra færgerne kunne søge 
med det formål, for en periode på op til to år, at få et indblik i det arbejde, der foregik i 
administrationen inde centralt i rederiet. Et sådant kendskab kunne blive nyttigt i 
forbindelse med senere udnævnelse til skibsfører. 

Fornyelse af sønæringsbevis. 
 
Hidtil havde det været sådan, at når man en gang i sine unge dage havde erhvervet sig et 
sønæringsbevis som skibsfører, så var dette bevis stort set gældende for resten af ens 
tilværelse. 
 
Efterhånden som skibsfarten på verdensplan udviklede sig med stor tilgang af nye og 
meget større skibe blev følgen meget tættere trafik. Læg hertil, at også teknikken om 
bord, som i det øvrige samfund, udviklede sig med ekspresfart. På den baggrund blev det 
af Søfartsstyrelsen krævet, at alle sønæringsbeviser skulle fornyes. 
 
For at kunne generhverve sit sønæringsbevis krævedes det, at man i et nærmere defineret 
tidsrum havde været beskæftiget på et niveau, der var i overensstemmelse med det 
sønæringsbevis, som man hidtil havde været i besiddelse af. 
 
Det var på forhånd stillet mig i udsigt, at jeg i min stilling i rederiet selvfølgelig på alle 
måder opfyldte betingelserne for at få mine certifikater fornyet, men jeg skulle som all 
andre sende en ansøgning herom til Direktoratet for Statens Skibstilsyn om at få mine 
certifikater fornyet. 
 
For min del udfærdigede rederiet en skrivelse, hvor mit arbejde og mine ansvarsområder 
i rederiet blev beskrevet. 
 
Bilag H.:Stillingsbeskrivelse for souschef i maritim sektion. 
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Svaret fra Søfartsstyrelsen lod vente på sig, men jeg opnåede som lovet at få mit 
certifikat som skibsfører fornyet. 

Black Box. 
 
I mange år havde det været et krav til fly, at alle vigtige oplysninger om flyet skulle 
gemmes i flyets Black Boks, som i øvrigt altid har været malet orange. 
 
Nu var tiden så kommet til os om bord i færgerne. I forbindelse med uheld var der 
undertiden tvivl om, præcis, hvor skibene befandt sig, og hvad der var sket i tiden 
umiddelbart før og efter en given hændelse. 
 
Fra rederiet fik de første færger leveret med KaMeWa skruer var alle oplysninger om 
skruernes indstilling blevet gemt på lange baner af papir. Det var tiden nu løbet fra, og 
nu stod systemet for en forbedring gennem indførelse af ny teknologi. 
 
Alle de registrerede oplysninger om tid, sted, position, fart og kurs blev i syledis-
systemet gemt en gang hvert 30. sekund. Alle oplysninger om skibets manøvresystemer 
som ror, skruer og bovpropeller blev på tilsvarende måde registreret og gemt i 
computeren. 
 
Der var herefter muligt for nogle af os i det centrale rederi, der var i besiddelse af en 
særlig kode, at trække oplysningerne ud på en diskette og tage den med hjem på 
rederikontoret for en nøjere gennemgang og analyse. 
 
Selv ved fejlbetjening fra disse personers side ville oplysningerne stadig befinde sig på 
den PC, der befandt sig om bord på færgen. 
 
Denne nye type digitale Black Box havde en meget begrænset kapacitet med hensyn til 
mængden af data, der kunne gemmes. Man kunne således ikke gemme radarbilledet, og 
det var dengang endnu ikke muligt at digitalisere menneskelig tale. På trods af disse 
mangler var vi blandt de første danske rederier, der indførte brugen af en måske nok lidt 
primitiv Black Box. 
 
Den første type Black Box, der således gemte sine data på en harddisk med ikke særlig 
stor kapacitet, blev installeret om bord på færgen Dronning Ingrid. Kapaciteten kunne 
dække behovet for nogle få timers sejlads, hvorefter systemet overskrev de gemte 
oplysninger med de seneste nye. 
 
Som alle ved, så gik og går udviklingen på det elektroniske område meget meget stærkt 
og allerede de næste udgaver af Black Box, der blev installeret om bord på færgerne 
Ask, Urd og Tycho Brahe kunne lagre såvel radarbilledet som radiosamtaler ført med 
andre skibe. 
 
I dag er det simpelthen et krav, at relevante oplysninger, som er nøje specificerede, 
gemmes i skibets Black Box efter retningslinjer, der ligner dem, som man kender fra fly. 
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Træning i aftapning af Black Box systemet. 
 
Da det sædvanligvis var mig, der som den første kom ud om bord på en færge efter et 
uheld, så var det også mig, der som den første fra rederiet skulle lære at kopiere de 
oplysninger, der lå i Black Boxens hukommelse. Det skete ved at overføre oplysningerne 
til en ”floppy disk”. En lille skive på ca. 10 cm i diameter indsat i et omslag af plastic og 
med en stærkt begrænset kapacitet. 
 
På mit skrivebord blev opstillet en PC, og jeg blev instrueret om, hvorledes selve 
aftapningen og senere afspilningen af de lagrede oplysninger skulle ske. 
 
Med PC èn fulgte også et tekstbehandlingsprogram, som jeg ikke umiddelbart syntes, at 
jeg havde så meget brug for. Jeg syntes, at det fungerede ganske godt med vores lille 
sekretariat, hvor jeg kunne aflevere de koncepter, som jeg havde siddet og skrevet i toget 
om morgenen, og om eftermiddagen kunne jeg så hente de færdige breve til underskrift. 
 
Forkontorets skrivemaskine var oven i købet elektrisk, med slettebånd og med en 
hukommelse på op mod en halv snes sider, men det var ganske vanskeligt at finde rundt 
i et større dokument, for man kunne kun se ganske få ord ad gangen gennem en lille 
rude. 
 

 
 
Billedet: En Floppy Disk. 

 
Lidt nysgerrig var jeg dog alligevel og om eftermiddagen, hvor jeg ikke ville begynde på 
en ny større opgave, så gav jeg mig i lag med at udforske tekstbehandlingsprogrammet, 
som var udarbejdet af Dansk Signal Industri i daglig tale DSI. 
 
Som tiden gik, og efterhånden som jeg kom bedre ind i systemet, blev jeg også mere 
glad for at bruge det. Jeg kunne selv lagre mine breve og hurtigt finde dem frem igen, 
når jeg fik brug for det. Det viste sig langt mere anvendeligt i mit daglige arbejde end det 
DEC – 20 system, som jeg først lærte at kende, men aldrig fik brug for i praksis. 
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Da vi senere gik over til at bruge Windows systemer, så kom der helt andre boller på 
suppen, idet dette system var langt mere brugervenligt og sammen med de tre Windows 
programmer Word, Excel og Access fulgte en instruktionsbog på størrelse med en 
mursten til hvert af disse programmer, så nu kunne jeg gå i dybden med at lære at bruge 
dem i hverdagen. 
 
Det var heldigt, for i vores forkontor var der sket en udveksling af den ene af vore 
dygtige sekretærer, og vi havde fået en dame, der gik meget mere op i at belære os om, 
hvad hun ikke skulle lave end i at passe sit arbejde for os på kontorerne. 
 
Vi var ikke glade for hende, og det mærkede hun nok, for hun søgte forholdsvis hurtigt 
videre til andet arbejde. For at slippe af med hende gav chefen hende den allerfineste 
anbefaling. Måske endnu bedre end den hun havde fået, da hun kom over til os. Der var 
måske allerede på det tidspunkt et andet kontor, der havde fået nok af hende. 

Dan Rail Consult. 
 
Dan Rail Consult var oprindeligt startet 1983 med deltagelse af dansk industris største 
virksomheder. Som tiden var gået, havde flere af virksomhederne skilt sig ud fra 
gruppen og tilbage var nu kun COWI consult, Carl Bro Gruppen og DSB. 
 
Karakteristiske opgaver for gruppen var, at påtage sig udførelsen af meget store 
anlægsprojekter typisk i østafrikanske og fjernøstlige lande under ledelse af udsendte 
medarbejdere fra de tre deltagende firmaer. Opgaverne var mangeartede og kunne 
involvere såvel jernbane som færgeprojekter. 
 
For at bliv udtaget til at indgå i organisationens personalestab skulle man opfylde 
følgende krav: 
 

· Besidde høje faglige kvalifikationer. 
· Have en god all round viden. 
· Have gode samarbejdsevner. 
· Være selvstændig. 
· Være i besiddelse af en god sproglig ballast. 

 
For mit vedkommende blev jeg indstillet af rederiledelsen, der gerne så, at vi viste 
rederiflaget ude i den store verden. 
 
Jeg deltog sammen med ca. 20 andre DSB medarbejdere i et seminar, der skulle fortælle 
os om projektet, og om hvilke typer af opgaver, vi kunne komme ud for at skulle løse. 
 
Underviseren var ingeniør Jesper Rasmussen fra Carl Bro International, som senere blev 
en del af vores rederiledelse. Han fortalte og viste billeder fra de opgaver, som han selv 
havde været ude på, herunder viste han sigende billeder fra arbejdssituationer, der var 
gået helt i fisk. Afrikanerne, som han mest havde skullet lede, havde en helt anden 
opfattelse af arbejdskultur og –disciplin end vi kendte fra Danmark. 
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Hvor lød det dog alt sammen velkendt fra min tid i Rederiet A P Møller, hvor jeg sejlede 
på Vestafrikas kyst. Hans beskrivelser var helt i overensstemmelse med de oplevelser 
jeg selv havde haft. 
 
Minderne dukkede lyslevende op i min erindring omkring en komisk oplevelse, som jeg 
selv havde haft om bord på Leise Mærsk. En mindre trækasse på vel en meter gange en 
meter gange en meter fyldt med pedaler, skulle losses. Under handlingen med håndkraft 
blev den under losningen smidt et par meter ned fra den ene sektion til den næste, hvor 
nettet, som den skulle hejses i land med, var bredt ud. 
 
Kassen splintredes. En tilkaldt tømrer reparerede i løbet af en god dags tid nødtørftigt 
kassen, hvorefter havnearbejderne igen smed den et par meter ned, fordi nabosektionen i 
mellemtiden var blevet den laveste og med samme resultat som sidst. 
 
Hvordan vi endte med at komme af med de mange, mange tunge pedaler husker jeg ikke 
i enkeltheder, for nu var den efterhånden kommet helt ned i bunden af skibet, hvor den 
meget, meget skrøbelige kasse netop med største forsigtighed kunne vippes ind på nettet 
og hejses ud af skibet uden at gå i stykker. 
 
Som en del af seminaret og til senere brug for organisationens personalefortegnelse 
skulle vi hver især besvare en lang række af spørgsmål om vores tidligere beskæftigelse, 
hvor jeg scorede højt, fordi jeg i min tid til søs havde været vidt omkring i verden, havde 
ledererfaring, var god til engelsk og havde et godt kendskab til administration. 
 
Jeg tror, vi var inddelt i tre grupper i klassen, og på et tidspunkt skulle vi blandt alle 
tilstedeværende vælge lederen til løsningen på en opgave, der bl.a. indebar lægning af en 
længere strækning med jernbanespor. 
 
Det hele endte med, at jeg blev udpeget til at skulle lede projektet alene på baggrund af 
de oplysninger, vi netop havde meldt ind. På holdet kendte vi i øvrigt slet ikke hinanden 
i forvejen. 
 
Det pudsige ved den historie var, at der i forsamlingen var en baneingeniør, der havde 
mange års erfaring med netop at udlægge og vedligeholde jernbanespor. Han blev 
virkeligt fornærmet over, at valget som leder af den opgave faldt på mig og ikke på ham. 
 
Senere, når jeg en gang imellem mødte ham i kantinen nede i kælderen, så så han 
konsekvent den anden vej. 
 
På et tidspunkt fik jeg besked om, at det kunne blive aktuelt at sende mig til Bangladesh, 
som var et land i Sydasien. Grænserne var Indien mod vest og nord og Myanmar mod 
øst. Mod syd lå Det Indiske Ocean. 
 
Opgaven var, at jeg skulle deltage i et projekt til etablering af en færgeforbindelse over 
en af landets store floder. Nærmere detaljer nåede jeg aldrig at få at vide. 
 
Forud for udsendelsen skulle jeg gennemgå et større vaccinationsprogram på Statens 
Serum Institut i København. 
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Billedet: Jeg nåede dog lige netop at få udstedt et visitkort til opgaven i Bangladesh. 

 
Da jeg var halvvejs igennem vaccinationssprogrammet blev hele projektet imidlertid 
aflyst, fordi der opstod så alvorlige uroligheder i området, at man anså det for farligt at 
sende mig derud. 

Curriculum Vitae. 
 
For alle eventualiteters skyld ville man gerne, at jeg udarbejdede et Curriculum Vitae på 
dansk og på engelsk til opbevaring i organisations personalearkiv. Den danske version 
har jeg stadig liggende i mine personlige papirer. (Bilag I). 
 
Det var så, hvad der blev ud af det eventyr. 

Mercandia færger. 
 
På trods af et efterhånden stærk stigende pres i form af stor tilstrømning af især lastbiler 
til overførsel på Halsskov – Knudshoved overfarten, så var denne overfart ikke blevet 
tilført ny kapacitet siden indsættelsen af tredækkerfærgen Romsø i 1973. 
 

 
 
Billedet: Mercandia Governor som nybygning. 

 
Med udsigten til en Storebæltsbro åndeligt talt hængende i horisonten var tiden ikke til 
at gå i gang med et større nybygningsprogram. Valget faldt i stedet for på, at rederiet 
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skulle indchartre to Mercandia skibe nemlig Mercandian President (Lodbrog) og 
Mercandia Governor (Kraka) for ombygning til formålet. 
 
Skibene var chartret for en periode på ni år til en pris på 15 mio. kr. pr. år. DSB skulle 
stå for vedligeholdelsen. Bemandingen var også for DSB´s regning. 
 
Skibene blev oprindeligt bygget som ordinære Ro – Ro skibe på Frederikshavn værft i 
1982. Skibene var 132 meter lange, 19,50 meter brede og tonnagen var på 9.986 BRT.  
Skibene havde kun én hovedmaskine, der ydede små 5.000 HK. Servicefarten før 
ombygning var 15 knob. Skibene var bygget med én vendbar skrue, ét højeffektivt ror og 
én bovpropel. 
 
Skibene skulle ombygges til ordinære dobbeltdækkerfærger med plads til 500 passagerer 
og op mod 300 personbiler. En helt særlig ting i forhold til de gamle to- og tredækker-
færger var, at disse ombyggede færger skulle kunne transportere lastbiler på begge dæk.  
 
En hårdt tiltrængt forbedring af forholdene for vore store lastbilkunder. Færgerne skulle 
som en selvfølge indrettes til at transportere alle former for farligt gods. 
 
Der skulle etableres saloner til passagererne på to dæk og, der skulle etableres til- og 
frakørselsforhold fra begge bildæk. 
 
Fra kun at skulle anløbe havn måske få gange på en måned, så skulle skibene i deres nye 
anvendelse som færger anløbe havn 20 gange i døgnet. For at kunne opnå dette, var det 
nødvendigt at forøge servicefarten til ca. 17 knob imod de hidtidige 15 knob. 
 
På turen mod Knudshoved skulle færgen ikke svaje, mens den på turen tilbage mod 
Halsskov skulle svaje to gange og begge gangene skulle svajemanøvren udføres i selve 
havnebassinet, fordi disse færger ikke havde noget forror, som alle andre DSB færger 
ellers havde. 
 
Det manglende forror gjorde sejlads over agterenden over længere stræk nærmest 
umuligt.Af den grund var det nødvendigt at gøre færgen langt mere manøvredygtig, end 
den hidtil havde været. 
 

 
 
Billedet: Den store KaMeWa hovedskrue og den ene af de to mindre azimuthskruer, der kunne dreje hele 
horisonten rundt. 
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Det skete dels ved at indbygge en ekstra bovpropel i forskibet på 800 hk og dels ved at 
indbygge to stk. azimuththrustere, en i hver side agter ydende hver 1.500 Hk. 
(Azimuththruster  betyder, en skrue, der kunne dreje hele horisonten rundt). 
 
Samtidig med at give færgen betydeligt bedre manøvreegenskaber så medvirkede de 
også til, at færgen kunne sejle de nødvendige ca. to knob hurtigere. 
 
På maskinsiden skulle der indbygges tre ekstra hjælpemaskiner til brug for de elektrisk 
drevne azimuththrustere og til den ekstra bovpropel. Skibet skulle for fremtiden 
anvendes til passagerskib, og derfor skulle der indbygges ekstra vandtætte skotter og 
døre i det tidligere lastrum. 

Organisation. 
 
For os i rederiet var ombygningsopgaven meget forskellig fra, hvad vi hidtil havde 
kendt, idet det var Mercandiarederiet, der foretog ombygningen, men det skete selv-
følgelig i et meget nært samarbejde med os, der jo skulle være de daglige brugere af 
færgerne. 
 
Der var således ikke brug for en egentlig projektorganisation. Alle udførte ændringer på 
færgerne skulle udføres af Mercandia rederierne og godkendes af DSB rederi. 
 
Det skete ved de tilsynsførende skibsførere, skibsmaskinchefer, overstyrmænd og  
1. maskinmestre ude på værfterne i nært samarbejde med de samme personer inde i 
rederiet med de samme ansvarsopgaver, som da vi byggede Trekroner om. 
 
Personerne var: 
 

· Skibsbygningsingeniør C Kruuse udlånt fra Dwinger Marine Consult 
· Skibsmaskinchef P Povelsen, Rederitjenesten 
· Skibsfører Erling Østergård. Rederitjenesten 

 
De overordnede relationer mellem de to rederier og de større uenigheder blev naturligvis 
foretaget af rederichefen og teknisk chef. 

Færgelejer. 
 
Færgerne var bredere end DSB´s øvrige færger. Derfor måtte der ændres på et færgeleje 
på hver side af Storebælt. Det skete ved ombygning af de gamle lejer til færger med kun 
et dæk. Ud over at forøge bredden i lejet skulle der også bygges ramper til øverste dæk. 

Bemandingsfastsættelse. 
 
Da vi chartrede færgerne, var det ikke os men Mercandiarederiet, der skulle udarbejde 
bemandingsforslag. Mercandia skulle ikke forhandle med DSB´s personale-
organisationer og alle de forsamlinger og udvalg, som vi skulle have vores forslag 
igennem. 
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Her kunne det hele ordnes på lidt over en måned, og færgerne fik en driftsbesætning på 
12 mand og en sikkerhedsbesætning på 10 mand. 
 
I daglig drift var denne sikkerhedsbesætning ikke nær stor nok til at betjene 
passagererne, når der var de tilladte 500 passagerer om bord, derfor opereredes med 
overtalligt personale på sikkerhedskortene. 

Redningsudstyr. 
 
Skibene var som mange andre stykgodsskibe på den tid bygget med plads til 12 
passagerer.Som ombyggede passagerfærger skulle dette antal nu rettes op til 500 
passagerer, hvilket betød at alt oprindeligt redningsudstyr skulle erstattes med helt nyt 
bestående af: 
 

1. 2 stk. motorredningsbåde med plads til 80 passagerer i hver. 
2. 15 stk. nedfirbare redningsflåder med plads til 25 personer i hver. 
3. 1 stk. hurtigtgående MOB båd (Man Over Board). 

 
Ad pkt. 1. 
 

Som det kan ses på alle billeder af disse færger, så var redningsbådene anbragt 
meget højt oppe, og de var fysisk meget store for at kunne rumme 80 personer. 
De var også meget tunge. Under besætningernes øvelser med bådene kunne man 
næsten høre wirerne synge, når bådene skulle fires ned på vandet, udløses og 
derefter hejses på plads igen. Af samme grund blev bådene behandlet med 
behørig respekt. 

 
Ad pkt. 2. 
 

De nedfirbare redningsflåder var anbragt på i alt fire karruseller med fire flåder 
på hver. Karrusellen stod lodret under en kran, der skulle løfte flåden op og ud 
over skibssiden, hvor den blev udløst og pumpet op. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Billedet: Til venstre karrusellen med de fire flåder og kranen yderst til venstre. 
 Til højre MOB båden. 

 
Når dette var sket, kunne de 25 passagerer gå om bord sammen med et 
besætningsmedlem, der efter nedfiring på vandet havde til opgave at frigøre 
løftekrogen, så den kunne hives op på dækket og gøres klar til den næste flåde. 
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Ad pkt. 3. 
 

MOB båden var en meget hurtigtgående gummimotorbåd bemandet med et par 
besætningsmedlemmer. Båden kunne fires af mens færgen stadig gjorde fart og 
den kunne således anvendes til opsamling af overbordfaldne passagerer. Under 
evakuering kunne båden anvendes til bugsering af fyldte flåder bort fra færgen. 

Sejladssimulering. 
 
At skulle manøvrere med de ombyggede Mercandiafærger ville blive meget forskelligt 
fra alt, hvad DSB´s navigatører hidtil havde været ude for, og derfor blev det besluttet, at 
ca. 40 af Storebæltsoverfartens navigatører skulle gennemgå et simulatorkursus af tre 
dages varighed på Skibsteknisk Laboratorium i Lyngby. 
 
Kursusprogrammet blev tilrettelagt af mig, og det var også mig, der skulle være 
instruktør på kursus. Alene at opbygge simulatoren med alle de manøvrehåndtag, der var 
brug for var en udfordring i sig selv. 
 
Følgende manøvrehåndtag skulle være i simulatoren: 
 

· Manøvrehåndtag for hovedmaskine med glidende overgang fra fuld kraft frem til 
fuld kraft bak, som på andre KaMeWa færger. Det var uændret fra før 
ombygning. 
 

· Et drejeligt håndtag i vandret plan for de to sammenkoblede bovpropeller. Det 
var uændret fra før ombygning. 

· På hver side af håndtaget til hovedmaskinen anbragtes et nyt håndtag til 
betjening af hver af de to nymonterede azimuththrustere. 
 
Håndtaget kunne bevæges fra lodret stilling, hvor kraften fra skruen var nul og til 
at være trykket helt i bund, hvor skruen ydede fuld kraft. Samtidig kunne de 
samme håndtag bevæges hele horisonten rundt, så navigatøren kunne bestemme, 
hvilken retning kraften skulle bevæges i. 
 

· Det sidste der skulle betjenes var det oprindelige ror agter. Agterroret blev 
betjent af en traditionel rorgænger  

 
Generelt havde man et indtryk af, at man nærmest skulle være en ottearmet blæksprutte 
for at kunne sejle med disse færger. 
 
Øvelserne var i høj grad bygget op omkring svajemanøvrer i Halsskov, fordi færgen i 
forbindelse med anløb af lejet skulle foretage et svaj inde i havnebassinet, før den 
bakkede ind i færgelejet. 
 
Der blev selvfølgelig også indøvet afgang fra Knudshoved, hvor færgen skulle bakke ud 
af lejet og foretage et svaj inde i havnebassinet, inden kursen blev sat ud mellem 
havnemolerne. 
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Øvelserne med disse færger handlede ikke så meget om strømsætning ved havnemolerne 
specielt ved Knudshoved som ved andre simuleringer men mere om at indøve svaje-
teknikken. 
 
Øvelserne blev først gennemført i helt stille vejr for derefter at forøge vanskelighederne 
med stigende vindstyrker, udfald af en azimuththruster eller af en bovpropel, mv. 
 
Til kursus blev indkaldt seks mand ad gangen. Under hver øvelse var der to mand i gang 
ved manøvregrejet. Den ene var skibsfører og den anden var rorgænger. Resten var 
tilskuere. 
 

 
 
Billedet: Anton Langer, Ingvar Skøtt, Jørgen Foldby og jeg selv under simulatortræning. 

 
Under afvikling af øvelsen kunne skibsføreren på sin skærm hele tiden se et omrids af 
færgen i forhold til havnemoler og kajanlæg. 
 
Dette billede dannede senere baggrund for det navigationssystem, som vi i samme 
periode fik installeret i vore færger, og de første, der fik glæde af systemet var netop de 
ombyggede Mercandiafærger. Se om Syledis på side 272. 
 
Når øvelsen var slut, blev der udskrevet et print over forløbet, som så dannede 
grundlaget for en efterfølgende debat om gode og mindre gode tiltag undervejs i øvelsen. 
 
Under hver øvelse var det også muligt for mig at fryse en speciel interessant 
problemstilling, netop som de sejlende havde påbegyndt en manøvre. Man kunne så 
bede de sejlende forklare, hvad de ville opnå med netop denne manøvre, og de andre 
kunne give deres besyv med. Når situationen herefter blev sluppet fri igen, så var det jo 
tydeligt at se, om de sejlende opnåede, hvad de ville eller om en anden disposition 
måske havde været bedre. 
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Man kunne lære rigtig mange ting vedrørende de skibe man simulerede med, men 
følelsen af at være om bord i et rigtigt skib fik man ikke rigtigt med. Det kunne være 
lyden fra maskinerne, og rystelserne fra skruerne eller støjen fra bovthrusterne. 
 
Derfor har jeg altid betragtet sidemandsoplæring, hvor man står om bord på et rigtigt 
skib med en erfaren navigatør ved siden af som en langt bedre metode til oplæring af nyt 
mandskab end en simulator. 
 
Men i situationer, hvor færgen er meget anderledes udstyret en hidtil kendt, og hvor den 
endnu kun eksisterer i form af en masse tegninger og nogle rustne stålplader på et 
skibsværft, så er brug af simulatoren en overordentlig god forberedelse, før mønstringen 
om bord på det rigtige skib. 
 

 
 
Billedet: Manøvreudstyret og skærmbilledet, der viser placeringen af moler, færgelejer og kurslinie. 

 
Skibe og færger er overordentligt dyre, og når de først er bygget, så skal der helst ikke 
bruges mere tid end strengt nødvendigt på træningen af besætningen. De skal hurtigst 
muligt ud og tjene deres udgifter hjem til rederiet. 
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Navngivning af Kraka. 
 
Navngivning af den første af ombygningerne blev foretaget af trafikministerens kone 
Jonna Christensen den 30. marts 1988. Hun blev flankeret af den kommende general-
direktør Peter Langager. 
 

 
 
Billedet: Mercandia Governor efter ombygning og navngivet Kraka. 
 

Fragtskibet Mercandian Governor var nu blevet til bilfærgen Kraka. 
 
Se bilag J visende en eksploderet skitsetegning af færgen efter ombygningen. 

Sagnet om navnet Kraka. 
 
Kraka var Regner Lodbrogs anden hustru. Hun var opvokset i Norge, hvor Regners 
mænd mødte hende og blev distraheret af hendes skønhed. Ifølge sagnet befalede Regner 
Lodbrog, at hun skulle komme til ham, hverken påklædt eller nøgen, hverken mæt eller 
fastende og hverken ene eller sammen med andre. 

 
Billedet: Regnar Lodbrogs kone Kraka. 
 

Hun kom med sit lange hår udslået og svøbt i et fiskenet, hun havde bidt i et løg og var 
ledsaget af en hund. Kraka blev mor til mange sønner. Lodbrogsønnerne, der blev 
berømte som vikingekrigere. 
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Tilkørselsforhold. 
 
Tilkørselsforholdene var meget forskellige fra, hvad vi kendte fra vores hidtidige 
bilfærger. Såvel den oprindelige meget store rampe agter, den nye rampe for til nederste 
bildæk og de nye ramper til øverste bildæk skulle alle betjenes af færgens egen 
besætning  
 
Som altid ved indsættelsen af nye færger havde vi en del indkøringsvanskeligheder. Der 
var især tekniske udfald både om bord på færgerne men også på anlæggene i land. 
 
Simuleringer havde vist, at færgerne måtte forventes at få problemer ved vindstyrker 
over 17 meter/sekund. Erfaringerne viste efterhånden, at disse færger i det store og hele 
kunne sejle under de samme vejrforhold som de gamle bilfærger. 
 
Med indsættelsen af de to ”Nye” færger Kraka og Lodbrog fik vi overfartens største og 
smukkeste saloner med en fantastisk udsigt og et fantastisk lysindfald takket være 
rederiets dygtige arkitekter. 

Syledis. 
 
Under alle simuleringsforløb udført på Skibsteknisk Laboratorium havde vi altid været 
vant til at kunne betragte vores egen færge i fugleperspektiv. Dette havde været en 
meget stor fordel, som vi meget gerne ville have med os hjem om bord på færgen. 
 
Det havde således i lang tid været et stort ønske fra rederiets sejlende navigatører at få et 
bedre navigationssystem til, specielt under nedsat sigtbarhed, at navigere under den 
sidste del af anløbet af færgelejerne, hvor vores Deccasystem ikke var nøjagtigt nok. 
 
Til at finde færgelejerne havde vi alene vores efterhånden meget fine havneradarer. Men 
billedet viste ingen fysisk udstrækning af færgen, hverken hvad angik dens længde eller 
dens bredde. 
 
Billedet af selve færgelejet på selv de bedste af vores havneradarer var stadig ikke ret 
stort, og det var, som det var generelt for alle radartyper, påvirket af krap sø, af kraftig 
regn og det værste af stærkt snefald. 
 
Som tidligere beskrevet så prøvede vi på skibsfører P Bagers hold om bord på færgen 
Asa Thor at løse problemet ved hjælp af vores Deccamodtager, men måtte give op. Vi 
konstaterede ved selvsyn, at radiobølgerne som følge af nateffekt flyttede sig så meget, 
morgen og aften, at vi måtte opgive projektet. 
 
Nu var det imidlertid blevet muligt at få lov til at bruge signalerne fra et nyt amerikansk 
navigeringssystem, som ellers hidtil kun måtte anvendes af militæret. Systemet var 
baseret på satellitnavigation og hed Syledis. 
 
Systemet var forløberen for det nu om dage meget kendte og anvendte GPS navigerings-
system og opererede med en meget stor nøjagtighed. 
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Systemet bestod af en Syledismodtager og en PC. Syledismodtageren beregnede en ny 
position hvert 0,3 sekund. Disse mange og meget nøjagtige positioner blev kombineret 
med oplysninger fra PC én om, hvordan havnene så ud med meget nøjagtige tegninger af 
færgelejerne, af dybdeforholdene, mm. 
 
Indlagt på PC èn var endvidere også den aktuelle færge og dens ydre mål. Ved hjælp af 
oplysninger fra gyrokompasset kunne man nu lægge færgen ind på billedet, så man 
tydeligt kunne se færgens omrids i forhold til placeringen i havnen og færgelejerne. 
 
Systemet kunne alene vise faste elementer indlagt i systemet på forhånd, og det kunne 
således ikke vise andre elementer som f.eks. andre færger og skibe. Til gengæld var 
billedet altid under alle vejrforhold aldeles knivskarpt. Den trafikale situation i området 
skulle således fortsat findes ved iagttagelse af radarbilledet. 
 
Under sejladsen kunne man variere størrelsesforholdet fra 1:1000 til 1:500.000, og man 
kunne placere sig på skærmen, som man selv ønskede. Når betjeneren ønskede sig 
ændringer i præsentationen blev disse udført i løbet af blot 0,3 sekund. 
 
Samtidig med billedet på en forholdsvis stor skærm blev der stillet følgende oplysninger 
til rådighed for navigatøren: 
 

· Færgens position i længde og bredde 
· Gyrokursen 
· Kurs over grunden 
· Fart over grunden  
· Målestoksforhold 

 
Mulighederne i systemet var rigtig mange. Derfor var det nødvendigt at begrænse ønsker 
og krav for at bevare enkelthederne og overskueligheden. 
 

 
 
Billedet: Syledismodtager. 
 

Billedd elen med relations-id rId403 blev ikke fundet i filen.
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Beklager billedets meget dårlige kvalitet, men man ser, hvordan færgen tager sig ud i 
forhold til omgivelserne. Her kunne et andet målestoksforhold have været valgt, så 
færgen havde været væsentligt større og tydeligere på skærmen. 
Systemet udviklede sig hurtigt og på side 32 i bind 4 ses en senere og noget tydeligere 
fremstilling af skærmbilledet. 
 
Igen, så var jeg langt fra nogen dygtig EDB mand, men det havde vi et eksternt dygtigt 
énmands firma ved navn Anker Boysen, der var, men han var ikke navigatør. 
 
Det var derfor os i nautisk afdeling, der opstillede kravene til systemet, og det var os, der 
på baggrund af mine skitser tegnede og udformede betjeningspanelet. Det skulle være 
nemt og overskueligt at betjene under udførelsen af undertiden vanskelige havne-
manøvrer i al slags vejr både nat og dag. 
 

 
 
Billedet: Tastatur for Syledis navigationssystem. 
 

Tastaturet skulle erstatte et traditionelt EDB tastatur for overskuelighedens skyld. Som 
ovenfor beskrevet skulle det være nemt at betjene under vanskelige forhold ved ankomst 
og afgang i dårligt vejr. 
 
Der skulle kun være de nødvendige knapper i et overskueligt system. Knapperne havde 
underbelyst tekst og knappernes farver samt deres placering på panelet havde også deres 
egen betydning. 

 
Billedet:Med det nye datasystem til radionavigering ville DSB tage endnu et skridt væk fra tidligere 

tidersnavigeringsmetoder. 
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Systemet blev først installeret i Mercandia færgerne, fordi netop disse færger skulle 
foretage svaj inde i havnebassinerne. Dermed havde netop disse færger brug for at kunne 
se færgens omrids i forhold til omgivelserne. 
Under havnemanøvrerne var det selvsagt uhyre vigtigt at skibsføreren selv under de 
vanskeligste forhold kunne afgøre, om færgen holdt sig på tilstrækkeligt dybt vand og 
gik klar af moler, bøjer og andre faste ting i havnebassinet. 
 
Systemet viste sig i praksis, at være til uhyre stor hjælp for vore færger ved besejling af 
færgehavnene. Specielt under dårlige visuelle forhold, men egentlig også under helt 
sædvanlige vejrforhold. 
 
Forskellen på billederne var ikke så stor, som sammenligningen på denne og billedet på 
side 290 umiddelbart kunne give indtrykket af. Jeg har blot ikke kunnet finde et 
ordentligt farvefoto af de første udgaver af systemet. 

Ny generaldirektør. 
 
I 1988 blev Peter Langager udnævnt til generaldirektør og dermed chef for ikke mindre 
end 22.000 medarbejdere. Han afløste Ole Andreassen kaldet Fut Ole. Selv var Peter 
Langager kendt under navnet Peter Præcis, fordi han før sin udnævnelse havde været 
trafikchef og gjort en stor indsats for at få togene til at køre til tiden. 
 
Han var den sidste generaldirektør, der med sin realeksamen var kommet ind i DSB som 
trafikelev og havde gennemgået hele etatsuddannelsen og altså endt i etatens øverste 
stilling som generaldirektør. 
 
Da jeg sad i den forholdsvis lille arbejdsgruppe, som skulle forbedre DSB´s image 
vedrørende transport af farligt gods, der arbejdede under hans ledelse, fik jeg det 
allerbedste indtryk af en meget venlig, dygtig og målrettet chef. 

Afsked med Ole Rendbæk. 
 
Vi måtte 1. maj 1988 sige farvel til vores hidtidige, meget dygtige og meget afholdte 
rederichef Ole Rendbæk, som efter ca. fem år som rederichef fik nyt job som teknisk 
direktør i DSB. En stilling, som han aldrig nåede at tiltræde, fordi han i mellemtiden var 
blevet ansat som chef for Danyard værfterne i Aalborg og Frederikshavn. 
 
Hos os i teknisk funktion følte vi, at vi havde haft en øverste chef med interesse for og 
forstand på det arbejde, der foregik henne hos os med den tekniske baggrund, han selv 
havde. 
 
Af en eller anden grund så var der en tendens til at arbejdsopgaverne hobede sig op hos 
os på en sådan måde, at de skulle gøres færdige og sendes ud af kontoret fredag 
eftermiddag som afslutning på ugens arbejde, og det blev ofte til, at vi ikke var færdige, 
før det blev aften. 
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Når, vi så endeligt var blevet færdige, så kom Ole Rendbæk ofte hen til os i teknisk 
funktion, hvor han sammen med, Anton Langer, K E Skovgård og jeg ordnede 
verdenssituationen over en flaske rødvin eller to. Jo, ham ville vi virkelig komme til at 
savne. 

Afslutning på 3. del. 
 
Det har været lidt vanskeligt for mig at finde et naturligt sted at slutte denne 3.del af min 
beretning. Med den indbinding, som jeg har valgt bliver jeg rådet til, at hvert bind ikke 
bliver på ret meget mere end mellem 250 og 300 sider, hvis det ikke skulle gå ud over 
holdbarheden. 
 
Glæd dig til 4. og sidste del af min beretning om mit arbejdsliv. 
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Bilag: 
 

Bilag A: Medlem af Jernbaneforeningen. 
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Bilag B :Ansættelsesbrev som Styrmandsaspirant ved statsbanerne. 
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Bilag C :Ansættelsesbrev som Styrmand i 15. lønningsklasse ved DSB. 
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Bilag D.:Brev fra Farvandsdirektoratet. Jan 83 
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Bilag E.: Invitation til Traffic Day i den Østtyske ambassade. Juni 88 
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Bilag F.: Udnævnelse til skibsfører i 34 lrm.). Maj 86. 
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Bilag G: Fornyelse af sønæringsbevis. Jan. 87. 
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Bilag H: Stillingsbeskrivelse for souschef i maritim sektion (L.rm. 35). mar. 92 
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Bilag I: Curriculum Vitae. Dec 90 
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Bilag J:Færgen Krakas udseende efter ombygningen. Mar 88 
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A 

anduvning; 38 

B 

Borde; 28 
bovpropel; 26 
buffisten; 30 
bådekompas; 160 

D 

Deviation; 99 
dørken; 52 

E 

enheder; 23 
etat; 12 

F 

fluer; 19 

G 

grøn seddel; 110 
GTS system; 227 

H 

horn; 25 

I 

IMDG-koden; 157 
IMO; 203 

K 

KaMeWa; 63 
klassen; 136 

klys; 75 
konsol; 25 
kovs; 25 

L 

Litzerne; 43 
Lyngby Radio; 50 

O 

overe; 38 

P 

personkort; 218 
ppm; 213 

R 

RID; 115 

S 

SIUH sø; 190 
skrue; 35 
slæbelog; 162 
slække tanke; 92 
SOLAS; 146 
stangede; 36 
stores; 42 
svajepladsen; 29 
søvejsregler; 56 

U 

UFO; 142 

V 

varskoede; 32 
VIP saloner; 80 

 

 
 
 
 
 
 
 


