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Forord
Denne bog er blevet til, fordi jeg gennem tiderne har underholdt mange mennesker både til søs 
og ikke mindst på landjorden med beretninger, eller sørøverhistorier om man vil, om min tid til 
søs og de oplevelser, jeg har haft.

De fleste har sagt, at jeg burde skrive det ned, mens jeg stadig kan huske det med alle detal-
jerne. Sådan var det i mange år, uden jeg tog mig sammen. 

Willy Brorson, som har lavet ”Snesejlersiderne” på nettet, er nok den person, som jeg kan 
takke for, at jeg fik sat gang i mit skriveri. Willy efterlyste på et tidspunkt, og det gør han vel 
stadig, gamle smalfilm, som ØK folkene optog i rå mængder i tidernes morgen. Min ven Mogens 
Kjær, som havde sejlet i ØK i mange år, var i besiddelse af en hel del film, som Willy kunne få lov 
til at låne og overspille til digital DVD-skive.

Disse super 8 film hentede Willy hos mig i mit sommerhus. Her fik vi en snak om ØK og min 
tid i ”Kambodia” i 1962. Det skulle jeg skrive om, sagde Willy. Det lovede jeg. Men det blev først 
til noget efter adskillige rykkere fra Willy’s side. Efter indlægget om ”Kambodia” var sat på sne-
sejlersiderne, pressede Willy på for at få historien om min tid i gænget og den sidste tur med ”Si-
naloa” på Vestafrika. Det fik han. Willy lavede senere sammen med Thomas Olesen fra Nautilus 
Forlag bogen Snesejler. Man havde plukket 16 indslag ud fra Snesejlersiderne. Mit indlæg var et 
af de 16. Det gav blod på tanden, og jeg gik i gang med skriveriet om mine 38 år til søs. Om jeg 
skulle have gjort det eller ej, må stå som et åbent spørgsmål.

Det er ikke småting, som er dukket op fra baghovedet. Episoder, som jeg egentlig for længst 
havde glemt stod pludselig klart i hukommelsen.

Jeg har aldrig skrevet dagbog. Det, jeg har fået skrevet, er, hvad jeg har kunnet huske ved 
hjælp af maskinmestrenes kalender, hvor jeg hver dag har skrevet, hvor i verden jeg befandt 
mig. Om det var Lemvig, Singapore, Buenos Aires eller søen. Ud fra datoen og stedet har jeg så 
kunnet stykke noget sammen efter hukommelsen. Desuden har jeg haft hjælp af nogle gamle 
”Banditlis ter”, eller om man vil besætningslister, hvor jeg kunne se, hvem jeg havde været sam-
men med på de forskellige skibe og tidspunkter. Jeg har forsøgt at komme så tæt på som muligt. 
Der kan være erindringsforskydninger, men det er lidt, tror jeg.

Jeg har forsøgt at skrive, som tingene var. Uanset om det har været negativt eller positivt. 
Hvis det ikke er ærligt, er det ikke noget værd og uden betydning. Jeg har ikke ønsket at lave en 
skønhedsfortælling, men i stedet give læserne en ærlig historie på ondt og godt.

Jeg har heller ikke haft ønsker om at hænge nogen ud, men blot belyst de mange personlighe-
der, jeg har mødt i mit liv til søs. Nogle ganske få kunne man godt have undværet, og det samme 
synes de sikkert om mig. Men som helhed har jeg mødt en utrolig masse dejlige mennesker, som 
jeg har haft virkelig gode stunder med. De har været med til at bygge mit liv med det væld af ople-
velser, vi har haft sammen. Jeg vil ikke have været det foruden. At nævne alle vil være umuligt, 
men dem, der kender mig, ved, at når jeg siger tak skal I have, så mener jeg det.

Tiden er gået, og der er gjort status. Jeg ville ikke have byttet mit liv til søs med et 7 til 16 job 
i land.

En stor tak til min hustru Birgitta for den tålmodighed, hun har udvist gennem den tid, dette 
projekt har stået på.

En tak til Sys og Ole Wagner samt Karen Lybye for hjælp med at læse korrektur på de forskel-
lige afsnit.

Desuden en stor tak til Maskinmestrenes Forening, Lauritzen Fonden, Velux Fonden, min 
ven og kollega Mogens Kjær samt en anonym giver, som velvilligt har bidraget med penge til 
projektet. Det har medført, at projektet har kunnet føres ud i livet og billiggjort bogens salgspris.

Mogens Damsgaard Sørensen
Göteborg, februar 2012 
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12. 3. 1962 til 14.2. 1972

Det Østasiatiske Kompagni

Havet blegner – Hvorfor?

Livet er egentlig et stort spørgsmålstegn. Noget får man svar på, andet står ubesvaret hele 
livet. Et spørgsmål er, hvorfor man egentlig står til søs? Det kan der være mange årsager til. 

Der kan være en mening med det. Man kan have valgt en livsbane. Er man fra en sømandsslægt, 
er det i mange tilfælde en naturlig ting, en tradition, at man følger i farens fodspor, som han fulg-
te sin far. Dermed bliver det den naturligste ting i verden, at man skal være på søen, hvilket dog 
ikke altid er tilfældet. Mange havner der af ren og skær tilfældighed. Så er der også de såkaldte 
”familiens sorte får”, som blev sendt til søs. Så var problemerne løst på hjemmefronten for en tid, 
mente man. Men i mange tilfælde kom problemerne med ud på skibet, og ingenting var løst. En 
anden kategori var drenge, som simpelthen var blevet skoletrætte. 

For mit vedkommende blev det skolen, som sendte mig til søs. Jeg gik på Hadsund Realskole, 
som ikke just var kendt for at have lærere med de bedste pædagogiske evner. Når man engang 
imellem lavede noget, som var godt, var svaret altid, at det her er udmærket og til mg+, men du 
får godt minus, som du plejer. Det er virkelig noget, som fremmer lysten til at fortsætte! Det skal 
dog siges, at ikke alle lærere var af den støbning. En anden ting, som også har været udslags-
givende for mit valg af livsbane, var nok, at jeg voksede op ved Mariager Fjord og havde min 
daglige gang på trafikhavnen. Her lå konstant en stak galeaser og skonnerter, som enten lossede 
i Hadsund eller ventede på at komme op til cementfabrikken på Dania for at laste. Jeg husker ty-
deligt, at skibene/skuderne ikke var i samme stand. Nogle var enormt velholdte, andre trængte 
til en kærlig hånd. Forholdene for de drenge, som var forhyret, var absolut ikke ens, og overens-
komst var der ikke noget af. Højst en på skrinet i ny og næ. Kosten var også tvivlsom indimellem 
og i hvert fald ensformig. Til de skibe, som var hjemmehørende i Hadsund, kom konerne ned 
med færdiglavet mad til turen. Så kunne den ”franske kok og jungmand” varme det. Det var jo 
sjældent, at de var væk i mere en uge ad gangen, så maden kunne nok holde sig, selv om der ikke 
fandtes køleskab. Jeg ved ikke, om nogle skibe var udstyret med et skab med en stang is.

Det korte af det lange var, at man fik en del røverhistorier fra fjerne pladser som Gilleleje, og 
når det gik helt vildt til, Nakskov. Jeg gik i skole med en, hvis onkel havde en skonnert, og han 
var med ham i en sommerferie, hvor de var helt i Stralsund efter briketter. Han var ikke til at 
skyde igennem, da han kom i skole igen efter ferien. Alt i alt gav det blod på tanden og udlængsel 
efter fjerne horisonter (her tænkes ikke på Kerteminde eller Gilleleje).

En del af mine skolekammerater stak til søs med de ovennævnte skonnerter på Mariager 
Fjord. Det bedste var at få hyre på cementfabrikkens skibe. De havde tre skonnerter, en tre-
master, som hed ”Harald”, og to tomastere, som hed ”Alexander” og ”Linnea”. På sidstnævnte 
havde jeg en kammerat, som var forhyret der. Foruden træskibene havde de også et stålskib på 
120 tons, som hed ”Rørdal”. Det var for os knægte et stort skib. Skipperen hed Kallesen og var 
fra Hadsund. Generelt var de folk, som sejlede for cementen, bedre betalt end andre. Her var vist 
en fast hyre, og ikke noget med 150 kr. pr. måned samt 5-10 kroner pr. last. I hvert fald kan jeg 
huske, at min kammerat Poul fra Hotellet fik 460 kr. pr. måned i stillingen som ”fransk kok og 
jungmand”. Han blev senere mønstret op til ”letmatros” og fik den fyrstelige gage af ca. 1100 
kr. pr. måned. Det var mange penge for en knægt på den alder. Jeg fandt senere ud af, hvad en 
maskinassistent i ØK fik, nemlig 1300-1400 kr. Dertil kom vist noget overtid oveni. Foruden 
skonnerterne kom der også store skibe på fjorden. Cementen havde et stort cementtankskib ved 
navn ”Portland”, som var bygget i England i 1951 og var på 1200 TDW. Maskinen var på 1660 
HK. Det havde for øvrigt vendt bunden i vejret ude omkring Anholt et af de første år, det sejlede 
i cementfarten. Hvor mange, der gik til, kan jeg ikke huske, men der kom i hvert fald ekstra fast 
ballast (beton) i skibet med deraf mindre lasteevne. Der var noget særligt ved sådan et stort 
skib, når man stod inde på kajen og så det sejle forbi og kunne høre maskintelegrafens klemten 
i maskinen, når de manøvrerede. Den lyd fascinerede mig en del. Den skulle så senere komme 
til at hænge mig ud af halsen, når der blev slået manøvre så hurtigt, at man ikke kunne nå at få 
omkastet motoren. Hvad fanden tænker de mennesker/herrer navigatører på broen egentlig på, 
blev vi altid enige om. Nogle gange løb motoren blot 2 omdrejninger, før der blev slået stop. De 
få omdrejninger kan ikke have hjulpet meget. Og diskussionen om de få omdrejninger og deres 
virkning, har jeg haft med de herrer navigatører hele mit liv til søs. Det blev dog noget nemmere, 
når man var i skibe med vridbar propel, i hvert fald med hensyn til startluftforbrug. Diskussio-
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ner kom vi aldrig ud over. Og det er vel også godt nok.
Der kom også store stålskibe op med kul til cementfabrikken. Husker mest en gul englænder 

fra et London-rederi, ”Prosperity”, tror jeg, den hed.
Desuden var der et skib fra Bremen, som hed ”Marianne”. Det viste sig senere hen, at det var 

et rigtigt smuglerskib. Toldvæsenet havde haft det i kikkerten i længere tid, inden de slog til. Da 
det skete, var der en del, som kom galt af sted langs fjorden. I hvert fald var der ikke så mange, 
som røg amerikanske cigaretter og drak udenlandsk spiritus mere efter afsløringen. 

Endelig kom Hans Svenningsens ”Teddy” på fjorden, som regel med gips til cementen. ”Ted-
dy” endte sine dage på havets bund, nærmere bestemt i Køge Bugt. Her var en af matroserne fra 
Hadsund, og var en af de få, som overlevede dette forlis. Der skulle gå hen ved 10 år, inden hava-
rikommissionen kom med en konklusion om forliset. Skibet var ramt af en forkert sø, sagde de.

For mit vedkommende var det skoletræthed grundet den måde, nogle af lærerne behandlede 
mig på, samt de ovennævnte indtryk, jeg fik ved at sidde og høre på de drenge, som var forhyret 
på småskibene. Ud over ovennævnte fik jeg også andre impulser, som fik udlængslen til at blom-
stre i mig. Der var en ung mand på sydsiden af fjorden, som hed Hans Kvist. Han sejlede på et 
tidspunkt med DFDS’ ”Columbia” på Sydamerika som matros. Jeg talte en del med hans søster, 
og hun fortalte om alt det, Hans oplevede på de fjerne breddegrader, hvilket også bar ved til bå-
let. Jeg må indrømme, at de sørøverhistorier, man fik nede i lukaferne på diverse skonnerter, gav 
en lyst til at komme ud og se, hvad der var bag de fjerne horisonter. For mit vedkommende var 
det ikke nok med indenrigsfart og hvad der var ude ved trekosten ved indsejlingen til Mariager 
Fjord. Jeg ville ud og pisse i rigtig dybt vand. Alt i alt blev summen af ovennævnte det, der gav 
udslaget til min beslutning om at stå til søs og dermed starten til en karriere, som skulle blive 
til 38 år på havet. Om man skal være lavet af et specielt stof for at have udstået 38 år på havet, 
må andre bedømme. Mange har da både haft 40 og 50 år derude, så helt galt kan det ikke have 
været at vælge den levevej.

Da jeg var under 18 år, skulle jeg have min mors underskrift på, at jeg måtte få udstedt en 
søfartsbog. Den fik jeg, da hun vel ikke havde regnet med, at det blev til noget med sejleriet og 
al den omtale af samme. Bogen fik jeg nede ved tolder Larsen i Jernbanegade. Derefter blev det 
til en tur rundt om doktor Jensen, som undersøgte mig og satte en streg under egnet til skibs-
tjeneste. Et pas blev udstedt på politikontoret. Dermed var vejen ved at være klar til eventyret. 
Dog skulle der lige indkøbes en køjesæk samt en sømandstrøje hos skibshandler Mogensen. Man 
skulle jo gerne ligne en rigtig sømand.

Som tidligere nævnt var indenrigsfart ikke nok for mig. Der måtte som bekendt være noget 
mere eksotisk ude bag horisonten. Derfor sendte jeg nogle ansøgninger til diverse rederier for 
at høre om muligheden for at få en hyre som messedreng. En af ansøgningerne sendte jeg til 
DFDS, og i min naivitet spurgte jeg, om jeg kunne komme med ”Columbia”. Dette med tanke 
på hvad Hans Kvist, ifølge søsterens oplysninger, havde oplevet. Men det var åbenbart ikke et 
tag-selv-bord, for svaret kom ret hurtigt, og i utvetydige vendinger blev jeg oplyst om, at ville 
jeg ud og sejle, kunne jeg stille mig i køen og vente, til der blev en hyre, underforstået at det blev 
indenrigsfart eller gamle ”Vistula” til Finland. Proceduren var, at man gik ned i forhyringskæl-
deren ved Kvæsthusbroen. Det var ikke et særlig hyggeligt lokale. På terrazzogulvet var der sat 
nogle træbænke, altså ikke den helt vilde komfort. Her kunne havets kommende helte så vente 
på, at der blev en hyre ledig. Normalt sad der et hav af knægte iført cowboybukser, såkaldte 
dungareebukser, og med søfartsbogen stikkende op af baglommen for at vise, at man ikke var 
hvem som helst. Havde man samtidig en amerikansk armykasket med lille skygge, som helst 
skulle vende opad, var man på toppen. Det så i hvert fald sådan ud. De mest rapkæftede var de 
oversmarte københavnerdrenge med anderumpefrisure. De kunne det hele i forhold til os fra 
provinsen. Vi var mere tavse. Her kunne de så sidde i dage- eller ugevis og vente, samtidig med at 
de fleste kunne underholde førstegangssejlerne med drabelige historier om, hvad de havde ud-
rettet. Det var åbenbart ikke småting, man oplevede ved at vaske tallerkner mellem København 
og Ålborg eller Århus. Desuden så det jo også professionelt ud at rende rundt nede i Nyhavn med 
søfartsbogen stikkende op af baglommen. Når den sad der, var der ingen, som kunne se, at der 
måske kun var en enkelt udmønstring i bogen, eller slet ingen. Generelt ville alle, som sad nede 
i DFDS-kælderen, på langfart, men de fleste havnede i indenrigsfarten. Jeg tror, at det krævede 
nogle indenrigsture, inden der blev åbnet for godteposen til langfarten.

Jeg sendte også en ansøgning til ØK. Svaret fra ØK var, at de ikke antog nogen, før man havde 
været inden om forhyringskontoret. Der var så kun en ting at gøre, nemlig at tage rutebåden 
”Jens Bang” til København. 

Vel ankommen til hovedstaden gik jeg op gennem Nyhavn. Ved Kgs. Nytorv mødte jeg en be-
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tjent, som jeg venligt spurgte om vej til ØK. Jo, det var lige rundt om Det kongelige Teater og lige 
frem. Og ganske rigtig, der lå det Det Østasiatiske Kompagnis store og imponerende kontorbyg-
ning. Jeg gik frejdigt ind og kom et godt stykke inden for døren, inden der kom en mandsperson 
farende og spurgte, hvad jeg ønskede og ikke mindst, hvad jeg lavede derinde. Jeg gav som svar, 
at jeg skulle søge hyre som restaurationsdreng i et af kompagniets skibe. Mandspersonen skif-
tede kulør som en kamæleon, og havde han haft en dekoratørsaks, var jeg sikkert blevet båret 
ud ad bagdøren. Han fik dog fremstammet, at mit ærinde var på kontoret på hjørnet af Sankt 
Annæ Plads og Lille Strandstræde. Jeg takkede pænt for oplysningen og sagde farvel. Jeg fandt 
det, jeg søgte, og kom op på første eller anden sal (oven over et vekselererfirma). Her blev man 
mødt af en korpulent herre med vest og urkæde, som spurgte, hvad han kunne være til tjeneste 
med. Jeg fik fremstammet, at jeg havde sendt en ansøgning om at komme ud at sejle som restau-
rationsdreng, og havde fået brev om at møde op på kontoret. Herefter skete der ikke mere end, 
at han kiggede lidt på mig og sagde: ”De skal høre nærmere, når der bliver noget”. ”Audiensen” 
var slut, og jeg kunne tage ”Jens Bang” hjem igen, dog først efter at have slået et smut inden om 
kælderen på Kvæsthusbroen for at få lidt nye impulser og høre lidt om, hvad der var på ”hyre-
markedet”, og hvad de erfarne havde udrettet, siden jeg sidst var omkring kælderen. Der blev 
også lige tid til et besøg på Kgs. Nytorv nr. 8 – A.P. Møller. I bemandingsafdelingen spurgte de 
efter min søfartsbog. Den havde jeg ikke med, sagde jeg. Jeg skulle ikke have sagt, at den lå nede 
hos ØK. Vedkommende, som stod ved disken, så lidt misfornøjet ud og sagde, at mit besøg uden 
søfartsbog var som at stige på et tog uden billet. Ved nærmere eftertanke var det vist godt nok, at 
jeg ikke fik billet til det tog. Jeg har i hvert fald aldrig fortrudt, at jeg ikke fik en hyre i A. P. Møller. 
Jeg tænker især på udmønstringstiderne i de første mange år, jeg sejlede. Her var Mærskfolkene 
ude meget længere tid ad gangen, end jeg nogensinde har prøvet.

Et par dage efter jeg var kommet hjem fra København, kom der brev fra ØK. Jeg skulle sende 
dem en udtalelse fra skolen. Det var jeg ikke meget for, men jeg måtte ned til skoleinspektøren 
for at få ham til at skrive en sådan. Den stoppede jeg i en kuvert og sendte den til ØK. Efter et par 
dage kom der svar fra ØK. De skrev: ”Vi bekræfter hermed modtagelsen af Deres mindre pæne 
anbefaling. De vil høre nærmere. Med Højagtelse”. Efter en uges tid kom der brev fra ØK’s for-
hyringskontor, at jeg skulle kontakte dem telefonisk. De kunne meddele, at jeg skulle møde ude 
i Frihavnen ved Orientkajen/ØK’s inspektion og gå om bord i M/S ”Kambodia”, skibets rejse nr. 
31 (marts 1962). På det her tidspunkt gik det vist op for min mor, at der var ved at være lidt alvor 
bag. Om jeg nu troede, jeg kunne klare det job, spurgte hun. ”Det vil tiden vise”, sagde jeg. Jeg 
tror heller ikke, at det var gået op for hende, at en tur på Østen kunne rende op i ca. 6 måneder. 
Og det var jo ikke noget i forhold til, hvis jeg havde fået en hyre hos A.P. Møller. Der var udmøn-
stringen mere end dobbelt så lang. Men der blev i hvert fald købt en enkeltbillet fra Ålborg til 
København med ”Jens Bang”.

Jeg fulgtes med en matros fra Hadsund (Peter Jensen fra Østergade). Han skulle over og søge 
hyre. Det var vist noget med stempler, og den der havde flest fik hyren, som kom på lystavlen på 
forbundskontoret. Han skulle se lidt efter mig, havde han fået at vide af min mor. Han var sam-
men med et par andre kollegaer, som havde samme ærinde i København. Da fortøjningerne var 
gået, og ”Goliath” havde tørnet damperen rundt, så snuden vente østover, og der blev slået frem 
i maskinen, var det slut med at ”se efter”. Der blev i hvert fald hentet et par øl, derefter fulgte så 
diverse ”staldtips” for førstegangssejlende. Der var ikke nogen håndbog, alle oplysninger var 
bygget på erfaring.

Vel ankommen til København, fandt jeg ud i Frihavnen, hvor ”Kambodia” lå ved Orientkajen. 
For mig var det et enormt stort skib. Det var bygget på B&W i 1947 og var på 12.400 TDW, og 
havde efter datiden et enormt stort maskineri bestående af to 10-cylindrede B&W hovedmoto-
rer på sammenlagt 14.000 HK. De gav ”Kambodia” en fart, der lå over andre stykgodsskibes 
formåen. Det med farten gik der mange skrøner om. Men jeg mener, vi dengang løb ca. 18-19 
knob, eller hvad chiefen nu gav den af omdrejninger. Det var egentlig Hamburg-Amerika Linien, 
som havde kontraheret skibet hos B&W. Men skibet blev overtaget af besættelsesmagten. Skibet 
blev søsat i 1943 som ”Brandenburg”, og var bestemt til at være moderskib for ubådene. Derfor 
var alting stort. Selv drengekamrene var store i forhold til andre skibe. Proviantrummene var 
ligeledes enorme.

Vel ankommen om bord henvendte jeg mig til skibets hovmester. Jeg vidste ikke, hvad han 
hed, men han blev kaldt for ”Sølvkaninen”. Han meddelte, at jeg skulle gå ned og tale med kok-
ken. Ham fandt jeg hurtigt nede i kabyssen. Han hed Henrik Skånstrøm, og var ærkekøbenhav-
ner. Det viste sig, at jeg skulle arbejde om bord i ca. 3 uger, inden vi skulle sejle. Da kunne man 
ikke bo om bord, så jeg var henvist til at bo hos min faster ude i Valby Langgade. Jeg kunne tage 
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S-toget derfra til Nordhavn station og spadsere gennem Århusgades toldkontrol. Her blev man 
stoppet, hver gang man skulle ud. Det var dengang, DFDS sejlede på Sydamerika og kom hjem 
med kaffe fra Brasilien. Husker en dag vi skulle ud efter fyraften. På samme tid kom en havne-
arbejder på knallert med to saddeltasker på bagagebæreren. Tolderen spurgte venligt, hvad han 
havde i taskerne. Jo, det var korn, han havde fejet sammen til hans duer derhjemme. Må jeg se, 
sagde tolderen. Jo det måtte han godt. ”Det er jo ikke korn, De har i taskerne, det er jo kaffe”, 
sagte tolderen. ”Nå”, sagde havnearbejderen, ”så må de sgu nøjes med det i dag”. Han fik lov til 
at køre igennem.

Foruden mig kom der en dreng til, som hed Torsten. Han kom fra Hjørring. Vi kom til at dele 
kammer de efterfølgende 6 måneder. Vi havde et rigtig godt forhold til hinanden. Det havde ikke 
været godt, hvis vi skulle skændes hver eller hver anden dag i et halvt år. Det var ikke ligefrem 
den store luksus. Kammeret var stort med en dobbeltkøje, en bænk langs skottet ud mod side-
gangen samt et lille bord og en stol. Vi havde et klædeskab hver og en skuffe under den nederste 
køje. Dørken var malet rød (oven på cementen), der var ikke noget med tæpper, som nu om dage. 
Men det var nemt at holde rent. Foruden at vaske dørken skulle vi også pudse messingskinnen 
på dørtrinet. Jo, der var sgu noget at se til. 

Desuden var vi 10 mand om to toiletter, to håndvaske og 2 brusenicher. I baderummet var 

Manøvrepladsen på ”Kambodia” med de to hovedmaskiner. (Arkiv Nautilus Forlag)

Broen på Kambodia. (Museet for søfart)



13

der monteret en steamventil, som vi brugte, når vi vaskede tøj. Tøjet kom ned i en zinkpøs med 
noget brun sæbe, og så steam på. Så kunne det stå og snurre nogle timer, inden man skyllede 
sæben ud, eller forsøgte. Da vi kom ud at sejle, så jeg mange gange, at matroserne skyllede tøjet 
ved at binde et reb i tøjet og lod det slæbe efter skibet. Arbejdet i frihavnen bestod i rengøring af 
kabys og proviantrum. Der skulle vaskes ned og males under ledelse af kokken, som skulle med 
på turen. Som tidligere nævnt kunne man ikke bo om bord, og der var heller ingen kost, mens vi 
lå i Frihavnen. Man skulle selv have madpakke med på arbejde. Ind imellem blev en af os sendt 
op i Århusgade efter smørrebrød til Sølvkaninen. Hvad han egentlig lavede om bord, ud over 
at sidde oppe på kammeret og spise smørrebrød, ved jeg ikke. Vi så ham ikke i kabyssen eller i 
provianten, hvor vi gik og vaskede ned og malede. Kokken var heller ikke oppe og tale med ham. 
Sådan skulle det nok være.

Midt i det hele blev vi også jaget ind i Bredgade til Kompagniets læge, jeg tror han hed Rydga-
ard. Turen ind til Bredgade foregik for mit vedkommende på kokkens knallert, hvilket ikke var 
særlig let, da man skulle tage højde for sporvogne midt i gaden, jeg var ikke vant til den slags fra 
provinsen. I Hadsund holdt privatbanens skinnebusser sig fra vejen. Jeg kom da både frem og 
tilbage med livet i behold og uden skade på Skånstrøms knallert. Hos Rydgaard fik vi en sprøjte 
så stor, at armen var ubrugelig i flere dage, men det var ikke noget at tage sig af, mente kokken. 
Vi kunne vel godt arbejde alligevel.

Foruden arbejdet i Frihavnen blev der også tid til nogle besøg i Nyhavn. Dengang var der 
ikke noget med fine spiserestauranter, nej det var sømandsknejper med harmonikamusik og øl 
i stride strømme. Der var en vis charme ved at komme der dengang. Man kunne let få et par på 
skrinet, men holdt man lav profil, slap man for det. I de rigtig slemme tilfælde røg folk i kanalen. 
Jeg mødte en pige fra min hjemby, som arbejdede i miljøet. Hun var noget ældre end mig, så vi 
havde ikke så meget at snakke om, og for øvrigt havde jeg heller ikke penge nok. 

En aften var jeg kommet ind på Nyhavn 17, stod i indgangsdøren og fik pludselig et ordentlig 
klap på skulderen, så jeg tænkte: nu ryger du ud på gaden. Så galt gik det dog ikke, det var en af 
mine kammerater fra Hadsund, som lå i havnen med cementfabrikkens skonnert ”Linnea”. Han 
var på det tidspunkt blevet mønstret op til letmatros og havde dermed lommen fuld af penge. Vi 
kom ikke til at tørste den aften. Vi sad sammen med et par damer, som var en del ældre end os. 
Da vi havde fyldt nogle Guld-Tuborg på de damer, mente jeg tiden var inde til at tage lidt om den 
ene, og mærke efter, om der var smøring på hovedlejet. Det skulle jeg ikke have gjort. Hun blev 
ret sur og sagde, at jeg ikke skulle tro, jeg var noget, blot fordi jeg var kommet ind med 4-toget 
fra Jylland. Så lærte man det. Men bajerne ville de damer gerne modtage. Efter den episode skred 
Poul og jeg til et andet etablissement.

Der kom en del svenske piger, som man altid kunne få med ind på Cap Horn eller Skipper-
kroen, hvor der var jazzmusik, det var ret hyggeligt, uden at der kom meget mere ud af det. Tiden 

Maskintoppen på ”Kambodia”. Det var synet af de maskiner, der gav mig gnisten til at blive 
maskinmester. (Arkiv Nautilus Forlag)
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i Frihavnen fløj af sted. Og jo nærmere vi kom afsejlingsdagen, jo flere folk dukkede der op.
Arbejdet i maskinrummet, som jeg på det tidspunkt ikke havde en pind forstand på, gik for 

fulde omdrejninger. De havde stempler oppe, kan jeg huske, hvilket de også havde de næste 6 
måneder i en lind strøm. Cylinderolien var åbenbart ikke særlig effektiv dengang. Jeg mener, at 
assistenterne talte noget om 1500-2000 timer mellem trækkene. Det ser jo noget anderledes ud 
i dag med drifttimer på diverse komponenter.

Vi skulle være 5 drenge på turen. De sidste tre kom nogle dage før afgang. Foruden Torsten 
Petersen kom Poul Kim Frandsen, som havde haft en tur med ”Morelia” til Australien, og derfor 
var en erfaren mand. Kurt Mattsson var ærkekøbenhavner fra Christianshavn og havde ikke 
prøvet at sejle før. Men var ekspert i alt andet, vi talte om. Hans stående bemærkning var altid 
sådan noget som: husk på jeg har stået i lære som det og det (tjener-bager-slagter osv.). Lagde 
vi det hele sammen, ville han have været omkring 47 år. Så langt regnede Kurt sgu ikke, han 
vedblev at være ekspert. Kurt stillede for øvrigt med en kuffert med et vattæppe. Han havde fore-
stillet sig, at man selv skulle have køjetøj med. Det tog han med hjem igen til fyraften. Vi fulgtes 
ad ud af toldvagten ved Århusgade, og da vi nærmede os udgangen, sagde Kurt ret højlydt: ”Nu 
håber jeg ikke, at de opdager alle cigaretterne.” Resultatet udeblev ikke, vi blev straks hevet ind 
i toldbygningen. ”Hvad har De i den kuffert? Venligst luk den op!” Det gjorde Kurt. Tolderen 
gloede og udbrød: ”Det er sgu da bare et vattæppe!” ”Ja,” svarede Kurt og tilføjede: ”Pis, pis, blev 
De våd?” Så skred vi med kuffert og vattæppe.

Den sidste, som dukkede op, kan jeg ikke huske navnet på. Jeg tror ikke han havde forestillet 
sig, at han skulle arbejde/vaske tallerkner m.m. Det gik noget trægt for ham. Jeg mener, at han 
holdt til Hamburg, hvor hans forældre kom kørende med en afløser og tog poden med hjem til 
mere beskyttede omgivelser. De var indehavere af en Skjold Burne vinhandel, her skulle poden 
nok ikke vaske så mange tallerkner og fade af. Hvis han havde vidst, hvad han gik glip af, havde 
han nok stået distancen og taget det sure job med bakstørnen. Det var synd for ham, at han ikke 
oplevede det, som vi gjorde. Men man bestemmer jo selv. Den nye hed Finn Hansen og havde 
været en tur med DFDS’ ”Equador” på Sydamerika. Han havde ifølge eget udsagn en del erfaring 
i jobbet, og vi andre havde en del at lære, inden vi var på niveau med ham. Når han skrev en bon 
til høkeren på en kasse sodavand, eller hvad det måtte være, blev den underskrevet med Finn og 
”Chief Boy”. Jo, der manglede ikke noget. Han blev for øvrigt ret flink, efter han havde fået en på 
lampen af mig. Det skete i Antwerpen. Der skulle slæbes proviant. Alle vi drenge var tørnet til 
med at slæbe kasser op ad gangvejen og ned i provianten. Den eneste, som ikke deltog, var Chief 
Boy Finn, som sad på 4-lugen med en kop kaffe og så på. Da jeg havde været oppe og nede tre 
gange, bad jeg ham om at give en hånd med. Det gad han ikke (det var nok ikke værdigt arbejde 
for en chief boy). Så stak jeg ham en, og det udviklede sig til lidt håndgemæng. Han drønede efter 
mig op gennem maskingangen i SB side, og var ret tæt på, da vi passerede maskinrummets dør, 
og jeg trak den op, så han rendte lige ind i jerndøren. Han fik en ordentlig bule i panden. Hele 

Spisesalonen på ”Kambodia”. (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg)
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sceneriet blev overværet af et par maskinassistenter, som syntes, at det var vældig festligt. Der 
var ingen af dem, der havde noget imod, at jeg stak Finn et par på skrinet. Efter en times tid kom 
Finn ind til mig på kammeret og stak mig en undskyldning, fordi han havde nægtet at hjælpe 
med at slæbe proviant. Vi var de fineste venner på resten af turen. 

De øvrige i restaurationsafdelingen/kabyssen var følgende: Hovmesteren hed Andersen og 
var fra Randers. Han var ret omgængelig, i hvert fald over for mig. Da jeg fik jobbet som kælder-
dreng, havde jeg en del med ham at gøre. Jeg hjalp med alt det kolde til salonen om middagen. 
Det varme fik de om aftenen. Med besætningen var det omvendt. Her var det varmt om midda-
gen og pålægsbakker om aftenen. Ellers gik jeg til hånde i kabyssen og hjalp med så og sige alt. 

Som tidligere nævnt hed kokken Henrik Skånstrøm, og var en livlig herre. Hans kammer 
lå lige over for kabyssen i BB side. Her havde han en grammofon klodset op på en pude for at 
tage vibrationerne fra maskinen. Den kørte konstant, altså grammofonen. På den måde fik jeg 
smag for The Shadows. Om Hank Marvin havde regnet med, at hans musik skulle bruges som 
underholdning ved bakstørnen og kartoffelskrælningen i kabyssen, ved jeg ikke. Men arbejdet 
skred nemmere med hans musik. Jeg tror ikke, at Skånstrøm var udlært kok på det tidspunkt. I 
hvert fald var han og høkeren ikke altid enige om, hvordan tingene hang sammen og skulle la-
ves. Husker engang chiefen kom ned med en stegt rødspætte og på en høflig, men bestemt måde 
forespurgte, om det var muligt, at mere end paneringen kunne blive stegt. Om spætten fik to 
minutter mere på hver side efter den opfordring, husker jeg ikke. Men chiefen skred i hvert fald 
med sin tallerken. Jeg tror ikke, han så særlig tilfreds ud, da han gik. 

Koksmaten hed Jørgen Hansen og kom fra Esbjerg. Han talte gerne tit og ofte om englands-
bådene (”Kronprins Frederik” og ”Kronprinsesse Ingrid”), hvor han havde haft en del oplevelser 
med stewardesserne, som vi andre aldrig havde hørt om. Om det var hans charme eller åreknu-
der på benene, som gjorde ham populær på de englandsbåde, fik vi aldrig svar på.

Bageren hed Erling Andersen og var fra Svendborg. Han bagte noget godt brød og lavede fine 
desserter (dette var dog mest til salonen). Det var herligt at sidde ude på 4-lugen om morgenen 
med en kop kaffe og et rundstykke eller wienerbrød, når det lige var kommet ud af ovnen, og 
høre maskinernes herlige dunken. Det var livet. Jeg tror aldrig, bager Andersen kom rigtigt til 
køjs, det forekom mig, at han sov på ”fuldebriksen” konstant. Han stod for ølsalget og var an-
svarlig over for hovmesteren med regnskabet. Folk gik ind på hans kammer og hentede nøglen 
til melrummet, hvor øllet var sat på køl. Når nøglen blev afleveret, spurgte han søvnigt fra brik-
sen, hvor mange der var taget. De opgivne tal må have været forkerte, for da regnskabet blev 
gjort op, manglede der ca. 1000 øl. Bager Andersen stod altid og klunsede med hovmesteren 
nede i forrummet om formiddagen, når der blev lavet fade til salonen, det var ikke småting, de fik 
op. Også om eftermiddagen, når der skulle laves pålægsbakker til officersmessen, assistentmes-
sen samt matros- og motormandsmesserne, stod han og klunsede med hovmesteren. Jeg mener 
at vinderen for det meste var hovmester Andersen. Jeg blev sendt hen i melrummet efter øllet. 
Til at starte med spurgte hovmesteren altid: ” Vil du have en vand, Peter?” Jeg sagde tak. Men 
vi kom ikke langt hen på sæsonen, før han blot sagde: ”Hent 3 bajere, Peter!” Bare det spil kan 
jo også have noget med underskuddet at gøre. Bageren havde vel glemt at skrive øllet af til sig 
selv. Desuden sad bageren og hovmesteren så at sige hver aften oppe på hovmesterens kammer 
og kævede den. Her har hovmesteren nok også taget røven på bageren. Deraf underskuddet. Det 
var ikke noget at tage så tungt, sagde bageren, på et tidligere skib havde underskuddet været på 
1400, og det havde været på en noget kortere rejse (3 måneder). Han kunne godt have brugt de 
tabte penge på en bedre måde. Han havde nogle ualmindeligt dårlige tænder, som godt kunne 
trænge til en overhaling. Det kunne han have brugt pengene til. Men sådan er man jo så for-
skellige. For øvrigt var det ikke bager Andersen, som brugte skibets sæbe til tøjvask. Bukserne 
og forstykke var noget jamset. Lidt ulækkert at se på. Men det tog man åbenbart ikke så tungt.

Vi havde 12 passagerer med så at sige konstant, derfor var der tjener om bord. Han hed Leif 
Petersen og kom fra Randers, han var vist udlært på Hotel Randers. Han stod for serveringen 
i salonen. Han var ret korpulent og havde en næse, som så ud til at have set de fleste spiritus-
mærker. Han gik altid i bad, når han var sikker på, at vi drenge ikke var på trapperne. Han var 
åbenbart lidt genert over at være udstyret med et meget lille organ. 

Leif Petersens højre hånd var en ungtjener, som hed Bjarne (Christensen tror jeg). Han havde 
haft en fortid som ”kaffemand” på Orange-linien, der gik fra Kalkbrænderihavnen til Malmø. 
Hvad han var rendt fra derhjemme, ved jeg ikke, men en dag stod Kaptajn Agge nede ved kabys-
sen og skulle have fat i ungtjeneren. Agge sagde med høj stemme, at man ikke kunne løbe fra 
alt ved blot at stikke til søs. Det var vist noget med betalinger. Ungtjeneren tog sig af de løbende 
forretninger fra proviant/kabys til salonen med fadene, og dem var der mange af. Der blev godt 



16

nok disket op for passagererne samt kaptajn, maskinchef og overstyrmand. Øvrige officerer spi-
ste i officersmessen. 

Og sidst, men ikke mindst, var der en stewardesse ved navn Vibeke Madsen. I daglig tale fru 
Madsen. Hun var også et kapitel for sig. Men hun tog sig nu en del af os drenge. Blandt andet 
syede hun knapper i ens skjorte, hvis de skulle være revet af. Og ellers fik vi altid at vide, at vi 
ikke var andet end nogle snothvalpe, og for øvrigt skulle vi opføre os ordentligt. Jeg mødte senere 
fru Madsen på ”Morelia”, da jeg kom som juniormester. Hun lignede sig selv og kæftede op som 
sædvanligt. Hvilket hun nok har gjort, til de lukkede låget. 

Der blev serveret mange steder. Foruden salonen og officersmessen havde maskinassisten-
terne deres egen messe. Matroserne havde deres. Bådsmanden samt tømmermanden sad i en 
lille messe for sig selv. Fyrbøderne havde deres egen messe. Og endelig havde restaurationen 
egen messe, hvor også de to styrmandsaspiranter spiste. De var blevet jaget ud af matrosmessen.

Kaptajnen hed Niels Agge. Det var ikke ham, vi havde mest med at gøre, ham så vi kun, når 
der var et eller andet galt. Det var der heldigvis sjældent. Overstyrmanden hed vistnok Christi-
ansen og var fra Marstal. 1. styrmanden hed Sørensen og var en meget behagelig person, kan 
jeg huske. 2. styrmanden var en Abildgård. En lang ranglet mand altid iført nypresset kakitøj. 
Han gik 8-12 vagten. Vi drenge gik tit op på broen om aftenen og hørte lidt om navigation m.m. 
samt fik lov til styre engang imellem. Han påstod godt nok, at det var for dyrt at lade os styre, da 
skibet snoede sig som en ål på en stegepande. Vi havde generelt ikke noget med de høje herrer 
at gøre i det daglige, ud over at kammerdrengen gjorde rent deroppe. Telegrafisten hed Peter 
Hauke. Han blev mig bekendt på ”Kambodia” i nogle år. Ud over styrmændene var der to styr-
mandselever. Den ene hed Frederik Grøntved, og den anden var Ernst Åge Hendrich. De to havde 
det ikke for godt, da styrmandsordningen ikke passede matroserne. De kunne for eksempel ikke 
spise i matrosmessen, men var henvist til restaurationsmessen sammen med os drenge. Vi tjente 
så en skilling ved at lave deres bakstørn. Et par tallerkner fra eller til betød ikke noget.

I maskinen var der følgende: På toppen sad maskinchefen H.C. Dwinge. Ham fik jeg senere 
et godt forhold til. Dog først efter et raserianfald og en general-skideballe, som skyldtes, at jeg 
fik vasket hans beskidte dørk med kaustisk soda (jeg vidste ikke, hvad jeg havde fået fat i), men 
linoleumsdørken krøllede helt sammen. Resultatet blev, at Kompagniet måtte lægge noget nyt 
på, og så var Dwinge sådan set tilfreds igen. Han blev helt medgørlig, da han fandt ud af, at jeg 
havde en vis interesse i, hvad der foregik nede i ”hullet”, og luftede noget om, at jeg ville være 
maskinmester. Efter jeg kom i lære som maskinarbejder, var jeg nogle gange i Århus sammen 
med en kammerat for at se ”Kambodia”s store maskineri. Der blev banket pænt på oppe ved 
Dwinge og forespurgt, om man måtte gå ned og se på maskinrummet. Svaret var altid: ”Ja, men 
De må ikke pille ved noget”.

Chiefens højre hånd var 1. mester Folmer Jensen (kaldet Folmer Fedtekoger, i hvert fald af as-
sistenterne). Han var ikke sådan at komme rundt om hjørnerne med. Jeg tror, at han var dygtig 
til sit job, men han kunne eksplodere i 7 afdelinger, hvis messepeter Torsten stod og fløjtede eller 
sang i pantryet, når Folmer spiste i messen. Han behøvede blot at stikke hovedet ud ad døren, så 
ophørte al musikalsk underholdning. Med hensyn til køle- og fryserummene vogtede han over 
disse som en høg. Vi skulle lige prøve at glemme at slukke for lyset i boksene, når vi havde været 
inde. Så var den mere end gal. Det var svært at forstå ham dengang, og vi betragtede ham som 
en kværulant. Men efter at jeg selv har sejlet som maskinmester i 38 år, kan jeg godt sætte mig 
ind i hans evindelige problemer med det tekniske. 

2. mestereren kan jeg ikke huske, hvad hed, men de kaldte ham for ”Bandholmskipperens 
søn”. Han var en meget buttet og i den grad hyggelig og glad mand. Han gik i lighed med 1. 
mesteren i hvid kedeldragt og gav ordrer til højre og venstre, hvilket jeg syntes var tiltalende, 
så jeg godt kunne tænke mig det job. Det skulle senere hen i livet vise sig, at det at give ordrer og 
uddelegere arbejde blev til en selv. Det med mange folk i maskinen er blevet reduceret med jævne 
mellemrum i min tid til søs, hvilket har besværliggjort vedligeholdet. Det hjælper jo ikke noget, 
at man krydser arbejdslisterne af uden at have udført arbejdet, hvilket desværre praktiseres en 
del nu om dage, da ingen kan nå at udføre arbejdet, når alt det overadministrerede papirnusseri 
skal passes og har overtaget en vigtig del af det daglige arbejde. Det er ikke sært, at de, der er 
tilbage på havet, er ved at miste lysten til jobbet. Man er kommet for langt væk fra virkeligheden 
og fra det, som det drejer sig om, nemlig at få det hele til at køre, og på den mest rationelle og 
økonomiske måde.

3. mesteren hed Jørgensen og var vistnok fra Horsens. Han gik stille og rolig med tingene. 
Elektrikeren var Poul Bach Andersen. Hans familie boede i Hadsund, hvor jeg kom fra. Han 
kendte min mor, og havde fået instrukser om at se efter mig, når vi kom ud i den store vide ver-
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den. Det opsyn ophørte efter vi havde forladt København, og havnelodsen var gået fra borde. 
Men lidt ”staldfiduser” kunne jeg da få i ny og næ.

”Kambodia” var som nævnt udstyret med to 10-cylindrede hovedmotorer, så sammen med 
alt det andet maskinelle var der brug for mange hænder. Derfor var der 7 maskinassistenter om 
bord. Og det, den ene ikke kunne finde ud af, eller finde på, kunne de andre. Det var ikke kedeligt 
at komme inden for døren til deres messe. Dem lærte jeg meget af på den tur.

Der var en, som hed Jensen, derefter Knud Skafte, som altid brugte ordene ”jeg skal navnlig 
til dit og dat,” Mogens Hansen, Hans Mikkelsen, Alex Jørgensen, som for øvrigt ikke havde kedet 
sig på turen; ved afmønstring i København var afregningen vist kun lige til en sporvogn hjem. 
Der var også en, de kaldte Bøwle, hans borgerlige navn blev aldrig nævnt. Den sidste hed Hein-
rich. ”Bøwle” havde altid en del vagter, når skibet lå på interessante pladser, da havde de andre 
ikke tid til den slags pjat som vagt. Men generelt knoklede de for at holde sammen på tingene. De 
menige i maskinen bestod af en donkeymand, som var sjakbajs for de tre motormænd. Donkey-
manden hed Viggo et eller andet. Han havde for vane at rende nede i provianten og forrummet 
for at få nogle godbidder fra de riges bord i salonen. Et af hans store numre var at gå ned i forrum-
met efter at alle fadene var kommet retur fra salonen og gafle lidt af hvert, især de finere oste. En 
dag da jeg så, at han fes ned i middagspausen, gik der en jævel i mig, så jeg smækkede ståltrem-
medøren i, satte hængelåsen på og lukkede den store trædør til gangen ved kabyssen. Så kunne 
han stå der og brøle, og ingen kunne høre ham. Han var meget olm, da jeg kom og lukkede op 
ved 15.30 tiden, hvor jeg skulle ned og skære pålæg til mandskabet. Han hylede og skreg, at jeg 
jo godt vidste, at han var dernede. Jeg kunne kun benægte, og for øvrigt spurgte jeg, hvad han 
lavede dernede, hvilket jeg ikke fik noget svar på. Men gal var han. Motormændene var der 3 af. 
Den ene hed Tommy og var fra Århus, en farverig person, noget af et kapitel for sig. Den ældste 
hed Phil, en kuglerund mand, der havde svært ved at komme op og især ned i maskinen til tiden. 
Den sidste var nordmand, han boede, eller havde boet i New York.

På dækssiden var der bådsmanden, som hed Johannes Nielsen. Han styrede de øvrige med 
hård hånd. Det var en bomstærk mand med et stille og roligt gemyt. Og han kunne sit hånd-
værk.

Tømmermanden hed Andersen og var en virkelig sjov mand med mange evner. Efter han var 
blevet udlært tømrer, var han stukket til søs. På den her tur vil jeg tro, at han var omkring de 60 
år. Han yndede at fortælle, at han havde haft 8 skibe i sin tid til søs. Det var ikke en mand, der 
rendte fra pladsen i utide (hvis det var sandt). Tømreren havde også et ekstra knæk ved at klippe 
folk. Det kostede vist nogle pakker cigaretter for en klipning. Frisuren blev ikke bedre af, om det 
var med filter eller ikke. De to herrer gik rigtigt og hyggede sig sammen, kan jeg huske. Desuden 
havde de deres egen messe, for at det ikke skulle være løgn.

Matroserne var der vist nok en 10 stykker af, foruden en letmatros samt to ungmænd og 
en dæksdreng. I alt 14 mand. Der var rigeligt arbejde til dem. Skibet var udstyret med et hav 
af bomme, og sværvægtere, hvor der vist var to af sidstnævnte. Wirer skulle smøres. Blokke 
overhales. For ikke at tale om, når der skulle gøres klar til lastning og losning. Det var et tungt 
arbejde at få 3 lag presenninger af, hvorefter de store lugedæksler blev løftet af og sat ud til siden. 
Så var der alt vedligeholdelsesarbejdet med at banke rust og male.

Noget af det malerarbejde blev dog lavet af folk fra land i Bangkok, Hong Kong og måske i 
Singapore. Det vrimlede i hvert fald med folk, når vi lå under land.

Foruden vedligeholdelsesarbejdet skulle der bruges dæksfolk til at styre og holde udkik på 
bakken. Det foregik med en time på bakken og en time ved roret, altså to mand på hver vagt 
ad gangen. Der var ikke noget, som hed selvstyre. Alt i alt mandskabskrævende. Matroserne 
husker jeg kun nogle få af. Der var en, som hed Svend og var fra Svendborg. Han talte meget 
med ”kringlevrideren”, som også kom fra det pastorat. En hed Hans Jeppesen. En anden blev 
kaldt ”Skrighans”. Ham, jeg husker bedst, var nok Ebbe Stoffregen. Ham mødte jeg 9 år senere i 
Korsør på cafe Pubben. Han var blevet tolder. For at det ikke skulle være løgn, var bartenderen 
på bemeldte cafe såmænd kokken Henrik Skånstrøm. Sjovt sammentræf. Men vi fik da vendt 
nogle minder. 

Letmatrosen hed John. De to jungmænd ”Jumboer” var begge fra Lolland. Den ene hed Poul 
Andersen, og han delte kammer med dæksdrengen Jørgen Agger, som var en gæv vestjyde fra 
omegnen af Thyborøn. Jeg kom en del sammen med dæksdrengen Jørgen. Jeg mener, at jung-
mand Andersen senere blev styrmand i Kompagniet. Den anden jungmand husker jeg ikke 
navnet på. Han var en lille firskåren person, som altid kæftede op og gik med en amerikansk 
army-kasket med skyggen vendt opad. Gad vide om han havde set det nede i DFDS’s hyrekælder, 
at man skulle gå med kasketten sådan. Jeg tror, han selv syntes, han var smart. På de kolde 
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himmelstrøg gik han i Wrangler dungaree bukser med bredt opslag og scooterstøvler. Og så 
selvfølgelig et par wirehandsker stikkende op af baglommen. 

Da tiden nærmede sig afsejling fra København, var alle oppe i salonen og blive forhyret den 
6/4 1962. Det var folk fra mønstringskontoret i København, som foretog det arbejde. Ifølge side 
3 i min afregningsbog var mønstringen underskrevet/stemplet Eisdorf Jensen, mønstringsbe-
styrer. Så hang man på den. Med hensyn til side 3 i ovennævnte bog, var den stående bemærk-
ning i mange år: ”Er du utilfreds med lugten i bageriet, eller er der mere vrøvl med dig, kan du 
skride op og skrive på side 3”. Dermed forstået at man sagde op og mønstrede af. De sidste mange 
år, jeg sejlede, var der ingen, som vidste, hvad side 3 var. I bogen var også indført hyrens stør-
relse, som var meget lille på den tid. Hyre 131 kr. Dyrtidstillæg 173 kr. Andet tillæg 20 kr. I alt 
det fyrstelige beløb af 324 kr. pr. måned.

Så vidt jeg husker, sejlede vi ud af Frihavnen en søndag formiddag (ifølge optegnelser den 8/4 
1962 – ”Kambodia”s rejse nr. 31). Ved middagstid passerede vi Kronborg om bagbord. Søndags-
middagen blev serveret: flæskesteg med rødkål. Jeg havde aldrig i min opvækst spist nogen form 
for kål. Vi knægte stod i kø i kabyssen for at få lidt smidt på tallerkenen, hvilket koksmaten stod 
for. Jeg var noget genert ved at skulle sige, at jeg ikke brød mig om rødkål, så det røg på tallerk-
nen. Det røg også ned, da jeg ikke ville være bekendt over for de andre drenge at sige, at jeg ikke 
kunne lide rødkål. Og siden har jeg spist alle former for kål. Det var åbenbart det, der skulle til. 
Kom ikke og sig, at det er dårligt at stå til søs.

Det var en fin tur op gennem Øresund og videre op gennem Kattegat. Det klarede man uden 
søsyge. Første havn var Göteborg. Her gik Torsten og jeg i land for, at se på seværdighederne. Vi 
lå ovre på nordsiden af elven, Lundbyhavnen tror jeg det hed. Kajen lå i hvert fald mellem Göta-
verken og Lindholmen. For at komme over til sydsiden tog vi en gammel dampdreven (kulfyret) 
færge over til Masthuggskajen (nuværende Stenaterminal). Her var der ikke langt til Jerntorvet 
og de små langgader op langs Linnéstaden. Her mødte vi et par svenske skønheder, som vi kom 
i snak med. Det blev da til et par Coca-Cola på en cafe og lidt holden i hånden. Man var jo blevet 
sømand, og for mit vedkommende havde jeg indkøbt cowboybukser og -jakke af mærket Wrang-
ler i Nyhavn, så nu skulle den være hjemme. Torsten var derimod iført knickers og sportsstrøm-
per. Det morede de unge damer sig en del over. Dog ikke mere end at vi så dem dagen efter. 
Aftenen trak ud, og den sidste dampfærge var gået. Vi havde heller ingen penge til sporvognen. 
Sporvognsføreren, som var udstyret med svensk skråhue, bød på turen over til Hissingen via 
Göta elvbroen. Vi takkede pænt for turen, flink mand blev vi enige om.

Hver gang vi tørnede kajen, strøg vi drenge i land efter endt arbejdstid. Der var utroligt meget 
at se på for en, som ikke havde været ude i den store verden før.

Næste stop blev Middlesbrough. Inden vi kom så langt, havde jeg dog smagt søsygens kvaler. 
Men der var ikke noget med at gå til køjs og have ondt af sig selv. Høkeren kunne meddele, at 
den bedste medicin var arbejde, og helst hårdt arbejde. Og hvis det ikke hjalp, kunne man gå ud 
i sidegangen og se ud over havet og horisonten, så gik søsygen over. Det gjorde den også, man 
kunne jo ikke stå og glo i sidegangen hele dagen. Det var ret fascinerende med pubberne i Eng-
land, og billigt var det også dengang. Så det brugte vi da et par dage på. Engelskmændene var 
hyggelige og snakkesalige. Jeg tror også, vi var ude at danse lidt med de unge engelske damer. 
Der var i hvert fald levende musik mange steder. Jeg husker ikke, om det var i matrosmessen el-
ler assistentmessen, vi fik oplysningen om, at de engelske kvinder havde ry for at dele gavmildt 
ud af de gaver, som de var født med, hvilket vi dog ikke mærkede så meget til. 

Antwerpen, kan jeg huske, var en spændende by. Der var et hav af restauranter og værts-
huse. En tur op i sømandskirken nåede vi da også. Vi knægte var vældigt imponerede over, at 
man kunne få Guld-Tuborg så langt fra hjemmet, men det var vel den mest solgte på det tids-
punkt. Jeg husker, at der var enormt mange danskere i Antwerpen på det tidspunkt. Jeg tror, 
at mange mønstrede ud herfra, både danskere, nordmænd og svenskere. Husker en aften, vi 
var havnet inde på et værtshus, hvor flertallet var nordmænd. Deres største fornøjelse var at 
stoppe belgiske francs i jukeboxen og spille en melodi, som hed Norman. Den var ret populær på 
det tidspunkt. Det nummer var dårligt blevet færdigt, før den kværnede igen. Da vi havde hørt 
den 20-30 gange i rap, udbrød en af vores matroser, at nu kunne det være nok med det fjeldabe-
musik. Han sprang over til jukeboxen og ruskede i den, så låget røg op, og pladerne røg ud på 
gulvet. ”Så er vi fri for at høre mere på den melodi”, sagde han. Det var vi jo også, for vi røg ud af 
lokalet med et brag. Vi var åbenbart ikke særlig heldige med vores ophold i Antwerpen. Efter at 
være blevet smidt ud af før omtalte værtshus, havnede vi på et andet. Her havde de et stort flot 
akvarium med guldfisk stående i gangen ud til toiletterne, der var også en rød løber på gulvet. 
Alt i alt fine omgivelser for guldfisk. Her fiskede Finn en guldfisk op og skyllede den ud i toilettet. 
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Finn mente åbenbart, at fisken skulle have sin frihed. Den havde nok haft det bedre i akvariet. 
Da to fisk havde fået deres ”frihed” kom værten, han var ikke helt tilfreds med os som frihedsak-
tivister. Vi røg ud med fynd og klem, dog ikke gennem toiletsystemet.

Derefter bestemte vi os for at gå om bord. Festen var slut for den dag. En ting havde vi dog 
lært, at man skulle holde sin kæft og ikke tale for højt og kommentere personer i ens nærhed, 
især ikke de kvindelige. Vi havde nogle kommentarer til et par damer, som stod og hang op ad en 
bar. Efter en kort stund vendte en af dem sig om, og på pæredansk fortalte hun os, at vi burde gå 
hjem og blive nogle år ældre, inden vi udtalte os om det ene og andet. Det var en flok knægte med 
krøllede ører, som hastigt forlod etablissementet. Men noget havde vi da lært. Man skal kende 
sine begrænsninger og have situationsfornemmelse, så kommer man længst.

Turen gik videre til Bremerhaven for lastning. Her lå vi sammen med ØK’s ”Boma”, som var 
et noget nyere skib end ”Kambodia”. Her mødte vi nogle af vores kolleger fra ”Boma” på en be-
værtning, hvor det blev til nogle øl. Kurt og jeg blev inviteret om bord for, som de sagde, at se et 
nyt skib. ”Boma” var bygget i 1957. De boede også to og to på drengekamrene, og jeg skal hilse og 
sige, at der ikke var for meget plads i forhold til vores pauluner; skulle de skifte mening skulle de 
ud på gangen. Trods pladsen, eller manglen på samme, havde en af gutterne en flaske gin, som 
han egentlig skulle have med hjem, når de kom til København. Det opnåede han ikke, da vi vist-
nok fik tømt det meste af indholdet. Med det resultat, at man faldt i søvn (på fuldebriksen eller 
på dørken), og sov helt godt, indtil høkeren på ”Boma” kom ned for at få liv i sine knægte. Hvem 
fanden er de to, som ligger der, skreg han. Hvilket han nok ikke fik noget fyldestgørende svar 
på. De stod for at skulle sejle. Var han ikke kommet, var vi røget med til København, og man må 
bestemt formode, at ens videre karriere havde været slut i Kompagniet, eller stærkt krakeleret. 
Kurt og jeg blev smidt ned på kajen, de lod gå for og agter og stævnede hjemover.

Vi sad nu på en pullert og sundede os en rum tid. Der var uhyggelig langt over til den kaj, 
”Kambodia” lå ved. Helt klart så man heller ikke. Husker noget med, at vi kravlede under nogle 
godsvogne fyldt med kul og bananer, dog ikke i samme vogn. Vi var kommet godt op af formid-
dagen, da vi nåede frem til ”Kambodia”, og forsøgte efter bedste evne at kravle op ad gangvejen 
(som sikkert lignede scenen fra Martha). Hvilket var et yndigt syn, ifølge modtagelseskomiteen, 
som bestod af 3-4 mand. Deriblandt elektrikeren Bach Andersen og sandsynligvis hovmesteren. 
De andre husker jeg ikke. Men Kurt fik straks en på skallen af elektrikeren. Hvilket nok skyldtes, 
at Kurt var maskinkammerdreng og åbenbart lidt bag ud med rengøring af kamrene. Og så var 
han måske også lidt fræk. Efter den episode tror jeg, vi skred til køjs. Men for Kurts vedkommen-
de varede det ikke længe, trikkeren kom ind på kammeret og tog ham i hoved og røv, hev ham 
ud af køjen. Her fik han så et par mere på skrinet, inden han fandt pøs og kost og kom i gang. 

Jeg mener ikke, hovmesteren havde fat i mig. Mindes dog svagt, at høkeren, overstyrmanden 
og et par andre var inde og inspicere situationen, som ikke så for lys ud. Gad vide, om det ikke 
var overstyrmanden, der udtalte sig om, at det fandme var godt, det ikke var ham, som skulle 
vågne op i den brandert og med det hoved. Næste dag var vi friske (omstændighederne taget i 
betragtning), og der blev ikke uddelt skideballe efter gårdagens episode. Der blev heller aldrig 
nævnt noget om episoden senere på turen. Det var åbenbart legalt med en brandert. Ifølge Kurt 
har han ikke rørt gin siden.

Efter Bremerhaven skulle vi til Hamburg. Men det blev lavet om. Vi røg tilbage til Antwerpen 
efter mere gods. Den omrokering må åbenbart være gået de herrer motormænds ører forbi, de 
havde slæbt et par damer om bord og arrangeret, at de skulle med til Hamburg. Vi opdagede 
damernes tilstedeværelse ved, at en af motormændene kom ud i kabyssen og hentede mad til de 
to ”medsejlende”. Høkeren måtte ikke få noget at vide, så det kom de høje herrer for ører, at der 
var ekstra passagerer med. Det korte af det lange var, at de blev smidt i land i slusen op til Ant-
werpen. Hvordan de kom hjem, var der vist ingen, som vidste noget om eller tog sig af. Jeg synes, 
det var lidt tarveligt gjort af motormændene.

I Hamburg var det Reeperbahn og sømandskirken, vi aflagde et besøg. Det blev dog også til et 
besøg bag plankeværket i den lukkede gade. Her sad damerne i udstillingsvinduer og ventede på 
kunder. Det så ud til, at der var ”husarer” nok at gøre forretning med. Men jeg skal hilse og sige, 
at det ikke var alle damerne, som så lige kønne ud, langtfra.

I Rotterdam lå vi på Thomsons kaj i Katendrecht. Her skulle vi også op og se på seværdig-
hederne, til bal på restaurant Valhalla og på besøg hos Marie og Anni på restaurant Ocean. 
Desuden var der en del damer, som fordrev tiden hængende op ad gadedøren i venten på kunder. 
Efter sigende kostede et ”skjorteærme” 10-15 gylden. Billigt, men måske en høj minutpris. Da 
aftenen var ved at være omme, endte vi inde hos en tatovør. Torsten og jeg var de eneste, som 
ikke fik en nål i armen. Det skyldes vel, at jeg havde talt med styrmandsaspiranten Frederik 
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Grøntved, som havde haft en fortid inden for søværnet. Han havde været en tur på Grønland 
med fregatten ”Thetis”, og efter hjemkomst til København var de en tur i Nyhavn, og her havde 
han fået en tatovering (et anker med gult snoet tovværk), men den gule farve havde givet betæn-
delse i armen med det resultat, at det hele var endt som et stort ar. De tre andre knægte fik lavet 
roser og navne. Kurt fik i hvert fald en svale på overarmen. Det blev til nogle stykker mere for de 
herrer, inden vi var tilbage i København.

Turen ud fra Rotterdam og til åbent hav var noget anderledes end i dag. Der var så at sige tu-
lipanmarker hele vejen fra Wiltonværftet og ud. Om det virkelig var tulipaner det hele, var svært 
at se, men grønt var det. I dag er der jo industri, tankanlæg, bulk og containerkajer overalt, så 
langt øjet rækker.

Jeg tror, at sidste havn, før vi gik østover, var Genua. Her fæstede jeg mig ved, at man kunne 
købe springknive i rå mængder, et udvalg som sagde spar to til, hvad man kunne købe hos ci-
garhandler Hvims i Hadsund. Desuden husker jeg, at sko var enormt billige og smarte. Det var 
for øvrigt hyggeligt at gå rundt oppe den gamle bydel. Mange år senere tænkte jeg på Genua og 
forstod egentlig ikke, hvorfor vi ikke købte os en pizza. Det var jo ikke noget, man så så meget af 
i Danmark på den tid. Langs waterfronten var der en del værtshuse med ret spag belysning. Her 
foregik der jo også en hel del, som ikke krævede meget lys. Under opholdet i Genua lå vi sammen 
med et par andre ØK-både. Jeg husker, at der kom et par drenge om bord hos os, for at spørge 
om nogle af os ville bytte skib, da de godt ville tage en tur mere på Østen. Der var ingen af os, 
som ville bytte skib. Og efter jeg selv havde været rundt derude, forstod jeg da godt, at de kunne 
tænke sig en rundtur mere.

Det var faktisk kun os drenge, som strøg i land i tide og utide. Vi var enige om, at det var nogle 
tørvetrillere hele banden i matrosmessen, da de sad og spillede ludo eller kort hele vejen rundt i 
Europa. Men det ændrede sig radikalt, da vi først havde passeret Malakkastrædet, da fik piben 
en helt anden lyd. Da vi kom ned i Middelhavet, monterede elektriker Bach Andersen vifter på 
kamrene. Der var ikke noget, der hed aircondition. Selv med viften var det til tider umuligt at 
sove på kammeret. Madrassen blev smidt ud på 4-lugen, så sov man der under åben himmel. 
Det var fint, når der var tørvejr, knap så fint, når der kom et tropisk regnskyl, da var det om at få 
pakket sammen og komme indendørs. Det lykkedes ikke altid, så havde man en våd skumgum-
mimadras, som ikke var særlig morsom at sove på.

Turen gennem Suezkanalen var jo en oplevelse i sig selv (det skulle senere hen i livet blive en 
pestilens og hænge en ud af halsen at sejle igennem den kanal). Der kom jo et hav af handels-
folk om bord. De hed vidst alle sammen Moses og solgte det samme skrammel: marokkopuder, 
kamelskamler, album, tegnebøger, sko med papsåler, læderkameler i plastik, vandpiber m.m. 
Det med sko og papsåler var noget, folk fandt ud af, når de vadede rundt i f.eks. Singapore og der 
kom et tropisk regnskyl, så fik man hurtigt våde fødder, når sålerne gik i opløsning. Handels-
folkene skulle man på ingen måde have inden for døren, da de stjal med arme og ben. Foruden 
handelsfolkene med det ovennævnte skrammel var der barberer, som rendte rundt efter en og 
ville klippe håret af en, for, som de sagde, næsten ingen penge. En tryllekunstner var sandelig 
også repræsenteret, han hed eller kaldte sig for Galli Galli. Ham så jeg sidste gang i 1992, da jeg 
gik igennem med et af JL’s køleskibe. Repertoiret var det sammen som i 1962. Han tryllede stadig 
med kyllinger og overklippede snore, som pludseligt blev hele, og metalskiver som skiftede hæn-
der mellem to personer. Jo, han kunne godt have optrådt på Dyrehavsbakken i et eller andet telt.

Jeg tror, vi lå i bøjer i Port Said, inden vi startede turen gennem kanalen. Kanalen var jo ikke 
særlig bred dengang, så enten lå man i vigekanalen, eller også blev der ankret op på Great Bitter 
Lake. Der var et hold bådfolk med gennem hele kanalen. Bådene blev hevet om bord med bom-
mene og sat på dækket. I tilfælde af sandstorm skulle bådene i vandet, og trosserne skulle sejles 
ind til bredden og fastgøres. I de fleste tilfælde sejlede de blot med den ene og den anden vej uden 
at foretage sig noget ud over at handle med deres skrammel. Der var også en chief electrician 
med gennem kanalen. Han skulle passe Suez-projektøren. I hele mit liv har jeg aldrig set nogen 
af de herrer chief electrians lave noget, udover at bomme glødelamper, eller hvad de fandt på. 
Alt hvad de fik tag i, blev solgt når de kom i land. Men igennem kom vi da uden skylleluftbrand. 
Der var vist en skylleluftbrand på vej gennem Rødehavet. Den må ikke have været alvorlig, for 
vi kom hurtig op i fart igen. 

Turen gennem Rødehavet var enormt varm. Vi passerede skibet ”Falstria”, som lå for små 
omdrejninger på grund af skylleluftsbrand. Det skete jævnt tit med den øse, sagde maskinas-
sistenterne, og så måtte det jo passe.

Næste stop var Aden for bunkring. Her var der også et hav af handelsfolk som solgte ”pistøf-
ler” T-shirts, undertøj, og meget andet skrammel. Man kunne også købe radioer, som ikke var 
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Bunkring i Aden. En vigtig bunkerplads på daværende tids-
punkt.(MDS)

Poopen på ”Kambodia” med kamre i underetagen og rygesalon 
øverst. Fra venstre: Poul, Kurt og Mogens. (MDS arkiv)

Torsten, Poul, Kurt og Finn. (MDS arkiv)
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meget større end en æske husholdningstændstikker. En del entrede skibet ved at kravle op ad 
skibssiden ved hjælp af et stykke tovværk. Her kunne man more sig med at smide mønter i van-
det, som ungerne dykkede efter. Det lykkedes dem da at få en del af pengene. Dykningen var vel 
ikke uden fare, da der var hajer i farvandet. Det med at entre skibet op ad et stykke tovværk, var 
der åbenbart en, der havde anvendt som metode til at komme ind på et af matroskamrene agter. 
Det blev opdaget, idet matrosen efter 10-kaffen gik tilbage til kammeret. Her så han en araber-
unge på vej ud ad koøjet. Han fik tag i benene og viklede tovværk og en krog rundt om benene og 
lod ham falde. Der blev en vis travlhed med at fiske knægten op. Opfindsomheden på de kanter 
har aldrig manglet noget, når det drejede sig om tyveri. 

Turen over det indiske ocean gik fint uden dårligt vejr. Næste stop blev Singapore. Her foregik 
lastning og losning på reden til specielle pramme. Skulle man i land, blev vi transporteret ind 
med motorbåd. Jeg mener, at ØK havde deres egne både til dette formål. De udgik fra Clifford Pier, 
hvor der var et folkeliv uden lige. Nu om dage er det mere eller mindre dødt. De fleste forretnin-
ger er lukket ned. Beer Garden er lukket. Området har mistet sin sjæl, i lighed med mange andre 
steder i Singapore. I dag ligner alle storbyer efterhånden hinanden. Singapore var jo en spæn-

Mogens på 4-lugen i 1962. (MDS arkiv)

Chinatown Singapore før det blev jævnet med jorden. (MDS arkiv)
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dende by på det tidspunkt (det var før de fik jævnet Chinatown med jorden). Højhuse var der 
ikke mange af. Men et rigt forretningsliv. Vi susede rundt med cykeltaxa/rickshaw, det kostede 
ikke en formue. Vi var inde i en engelsk sømandsklub, hvor der var levende musik og dans, man 
skulle dog have slips på for at få adgang. Der var ingen af os, som var udstyret med slips, men det 
problem blev hurtigt løst, for de havde en skotøjsæske med nogle fedtede slips med færdigbun-
det knude, så var det problem løst. Dog ikke for de Mærskfolk, vi var sammen med. De påstod 
hårdnakket, at man ikke kunne tillade sig at bruge slips, når man var Mærsksejler. De blev så 
udenfor, mens vi andre morede os. Der var for øvrigt også et pragtfuldt svømmebassin på den 
klub, vi kunne benytte. Det var virkelig dejligt. Der blev da også tid til en tur op i Bugis Street, 
tror jeg det hed. Her var de berømte transvestitter, Billi Boys, som de blev kaldt. Det var virkelig 
en turistattraktion i stor målestok. Hele området blev senere jævnet med jorden sammen med 
andre sømandsvenlige steder (Anson Road ved Keppel). Det med transvestitterne fik de pustet 
nyt liv i på et senere tidspunkt (for turistomsætningens skyld). Kokken Henrik og tjeneren Leif 
havde sat sig på en restaurant med udendørs servering. Der blev serveret nudelsuppe. Midt i det 
hele kom et tropisk regnskyl, hvilket virkelig vasker sig på de breddegrader. Kloakkerne kunne 
dårligt tage fra. Alle kinesere sprang i ly for regnen, men de to herrer blev siddende pisvåde og 
med en suppe, som efterhånden var noget fortyndet. Kineserne lignede et stort spørgsmålstegn. 
For at pynte på anstændigheden havde man vedtaget en lov om, at der ikke måtte forefindes 
prostituerede på restauranterne/værtshusene. Den lov var let at omgå. Damerne blev udstyret 
med skråhue, så var de servitricer. Dem blev der pludselig mange af. Prisen var den samme, 
betalingen foregik ved kassen.

Næste havn, vi anløb, var Bangkok. Mindst 14 dage før ankomst begyndte hovmesteren at 
holde moralprædiken for os knægte om, hvad man skulle og ikke mindst, hvad man ikke skulle 
gøre. Man kunne let rende ind i alverdens ulykker. Vi havde ellers fået udleveret en blikæske 
af overstyrmanden. Æsken blev benævnt af matroserne som ”pikbestik”. Æsken indeholdt vat-
pinde, salve samt noget lapis i en lille flaske. Meningen var, at man skulle bruge æskens indhold, 
såfremt man havde haft et nærmere bekendtskab med en dame. De fleste matroser hældte ind-
holdet ud og brugte metalæsken til at have cigaretter i. Så blev de, altså cigaretterne, ikke skadet 
under arbejde. At de selv kunne rende ind i en skade, tænkte man ikke så meget over. Jeg tror, at 
vi allerede ved 19-tiden stod med ”søndagstøjet” på, og ankomsttiden var vel ikke før omkring 
23.00 tiden. Det med ”kusselejderen” fandt jeg først ud af, da vi kom tilbage til Bangkok. 

Skibet blev lagt til kaj helt oppe ved pakhus 1 eller 2, så der var ikke langt over til Moskito 
og Venus Room. Der foregik en del oppe på første sal, som man ikke var vant til at se i en dansk 
provinsby. Jeg tror, vi endte oppe på Venus Room. Her var der masser af flotte piger, dog ikke lige 
kønne alle sammen. Der var navne som Daw, Udt, Nout, Gråspurven, og ikke mindst Bornholm. 
Sidstnævnte kunne, når man sagde hej Bornholm, på næsten klingende bornholmsk sige: ”Skal 
du med til Rønne?”, hvilket kunne betyde en tur i kanen. Eller også kom der en melding om, at 
en baghyler kostede 50 bath, og man fik 25 bath tilbage, hvis den ikke hylede. Kedeligt var det 
sgu ikke. Man kunne ikke bare gå op og vælge og vrage, og skride med en ”larve”, nej de skulle 
købes fri, hvad det kostede, kan jeg ikke huske. Men 100 bath stod i 33 kr. Man skulle gå ud ad 

Den berømte swimmingpool i Singapore (sømandsklubben). (MD arkiv)
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bagdøren, her holdt der en taxa, som mod en erkendtlighed kørte hen til ”Svelle Allé”, der var 
for øvrigt ikke særlig langt. Derefter foregik det på gåben hen over jernbanesporerne og ned i 
”Sumpen” til pælehytterne, hvor ”skønhederne” boede.

Man kan ikke sige, at hytterne var luksuøs indrettet, der var en madras midt på gulvet, og 
hvad skulle man med mere. Det var jo nok til at holde forretningen i gang. Hytterne stod også 
så tæt, at man tydeligt kunne høre, hvad der foregik i de nærmeste hytter. Uden at overdrive for 
meget kan man vel sige, at det var ret socialt, at man kom hinanden så meget ved. En anden ting 
var, at det var mærkeligt, at ingen kom galt af sted ved at rende rundt dernede på de skrå bræd-
der i mørke og med en halvbrandert på. Her fandtes jo alt muligt kryb og slanger af forskellige 
farlighedsgrader. 

Alt i alt var det jo sjovt nok at have prøvet det hele dernede. Den første man mødte på de skrå 
brædder nede i sumpen næste morgen var såmænd høkeren. ”God morgen Andersen, har man 
sovet godt?” Derefter blev der aldrig talt om, hvad der var farligt eller ikke farligt.

Mariners Club, som lå bag de før omtalte etablissementer, var et pragtfuldt fristed. Dejlig 
svømmepøl, billard, læsesal, restaurant, jo der var det hele. Og så kostede det ikke så meget som 
på Moskito og Venus. Med hensyn til de unge damer var der flere, som fik træksedler fra forskel-
lige mandlige bekendte. Problemet opstod så, når to eller tre personer med trækseddel til samme 
dame kom til Bangkok på samme tid. Derved opstod der tit et prioriteringsspørgsmål fra den 
unge dames side, som i visse tilfælde endte i slagsmål startet af den eller dem, der blev vraget. 
Det skete for øvrigt også, at nogle af damerne havde flere kunder på samme tid. Hun kunne så 
rende i pendulfart mellem et par hytter hele natten. Foruden motionen gav det jo unægtelig en 
ekstra indtjening. Selv om folk vidste, hvad der foregik, var der ingen, som sagde noget til den 
trafik. En anden ting var, at man godt kunne få kredit ved de unge damer, hvis man holdt sig til 
en bestemt. Man skulle blot love at betale, når skibet igen kom til Bangkok. Der var ingen, som 
forsøgte at snyde. De var for øvrigt godt orienteret om, hvornår de forskellige skibe kom og gik. 
Hvis man sprang fra den ene til den anden, blev man kaldt for en butterfly. Og var dermed ilde 
ude. Man kunne risikere, at ingen af skønhederne ville have noget med en at gøre. De holdt mere 
sammen end nogen fagforening.

Med hensyn til kønssygdomme var det egentlig forbavsende så få, som rendte ind i det, med 
tanke på, hvor meget der var gang i de dybe knæbøjninger. Det var jo heller ikke ligefrem noget 
folk skiltede med. En sprøjte, så var det ovre. I dag ser den slags mere alvorligt ud, noget er jo 
næsten ikke til at banke ned. Uhyggelige perspektiver.

Ville man vide, hvem der var rendt ind i en ”dårlig”, skulle man blot konsultere matrosmes-
sen, da de var velinformerede. Ungtjeneren havde gået med en gonorré for længe, så det havde 
sat sig i testiklerne. Ifølge matrosernes diagnose havde han fået sandklodser. Han blev derefter 
kaldt for” Klods Hans”.

Det var ikke sådan, at slagsmål ligefrem var en hverdagsbegivenhed, selv om der røg noget 
lokal whisky ned, det vi kaldte ”Monkey shine”. Ifølge Henrik Skånstrøm var drikkens navn 
Hong Thong. Et festligt islæt var, at ØK-folkene og Mærskfolkene ikke sad ved samme bord på de 
ovennævnte etablissementer. Man havde sin egen skorsten (stor konservesdåse, gryde, eller en 
mælkejunge med aftapningshane), som var malet i skorstensfarven: ØK’s gul, og Mærsks sort 
og blå med hvid stjerne. Hver mand, som satte sig ved bordet, hældte en flaske monkey shine og 

Mosquito Bar i Bangkok, i daglig tale også kaldet ”Myggen”. 
(Willy Brorsons arkiv)
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3 cola i ”dunken”. Derefter en halv spand isterninger og det hele blev så rørt rundt med enten 
en pistøffel eller en wirehandske. Jeg har fra garvede Bangkok-sejlere hørt, at det forekom, at 
nogen hældte nudelsuppe i skorstenen. Det er også sket, at man har fundet nogle brugte trusser 
på bunden af skorstenen, når den var ved at være tom. Det gav en vis flavour. Så var det bare at 
gå i gang, og resultatet udeblev da heller ikke. 

En aften kom vi op på Venus Room, her sad 8-10 mand fra ”Leise Mærsk” omkring deres 
skorsten og drak i et svært tempo. Vi forhalede til Moskito/Myggebaren i nogle timer og så på 
floorshow, som altid var interessant. Efter nogle timer daskede vi op på Venus igen. Da var halv-
delen af Mærskfolkene gledet med nogle af damerne. Og dem, der var tilbage, var enten faldet i 
søvn eller lå stangdrukne under bord og bænk. Nå, ja hvad gjorde vi? Vi stjal deres ”skorsten” 
og hev den med ned på vores damper. Der drak vi resten af sprutten, og gemte skorstenen nede i 
maskinen, før vi gik til køjs …

Næste dag stod der 4 granvoksne Mærsk-matroser (med diverse tatoveringer) og forlangte 
at få deres skorsten udleveret. Det fik de, men vi andre fik et godt grin, for den vagthavende 
maskin assistent Alex havde sgu malet den i ØK-farver (den gule farve) og skrevet ”Kambodia” 
på den. Det udløste en gevaldig diskussion, som dog ikke udartede til mere. Men festligt var det.

Dæks og MDS og munk i Bangkok. (MDS arkiv)

Agterskibet på Kambodia. (MDS arkiv)
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Det var ikke nede i havnene, det hele foregik. Der blev da også tid til en tur op i Bangkok. 
Dæksdrengen og jeg skulle en tur op i byen, og vi fik fat i en taxa, det vil sige en af de trehjulede 
scootere, som det vrimlede med. Dæks fik så fremstammet noget i retning af: ”How much ska´ 
do ha’ for at kjørewos to Bangkok?” Om taxaføreren forstod, hvad han sagde, vides ikke, men vi 
kom både frem og tilbage. Så helt uden evner i sprogets kunst har dæks nok ikke været. 

Det med post/breve hjemmefra var ikke hverdagskost. Torsten fik brev fra sin mor, som 
spurgte, hvad han brugte alle sine penge til. Poden svarede, at han købte ”skjorteærmer” for 
dem. I næste brev spurgte moderen: ”Hvorfor købte du ikke hele skjorten?” Torstens far var 
skrædder, så ordmæssigt var det jo lidt inden for faget, men i virkeligheden langt fra. Man skal 
nok have sejlet for at kunne forstå den sande mening af sprogbrugen.

Efter Bangkok var det Saigon. Her var vi ikke mere end en dag eller halvanden, inden turen 
gik til Hong Kong. Jeg husker dog sejladsen op ad floden til Saigon. Den var noget kringlet, da 
floden snoede sig som en ål. Det var grønt og sumpet hele vejen op til Saigon. Det var før, ameri-
kanerne fik det hele brændt af eller sprøjtet til med kemikalier.

I Saigon kunne man købe en del fine souvenir, blandt andet var der et hav af fine silketryk 
med Østenmotiver, de var virkelig pæne og kostede ikke så meget. Man kunne få en øl på en 
restaurant for et stykke håndsæbe, men det skulle være LUX, ikke noget med Rexona. Husker, at 
damerne reklamerede en del for sig selv. De påstod, at kønssygdomme var mere udbredt i Bang-
kok end i Saigon. Det var jo svært at modbevise, da jeg ikke havde noget erfaringsgrundlag for 
en videre diskussion. Det blev ved det.

I Hong Kong blev der lige tid nok til et besøg hos ”Skrædder Thomsen” for lidt ekvipering af 
kakibukser og skjorter. Han tog lige hurtigt tre mål, og så passede tøjet. Jeg mødte ham sidste 
gang i 1985, og det var stadig kun de 3 mål, han tog, og tøjet passede. Jeg spurgte ham engang, 
hvorfor han ikke tog flere mål. Han svarede blot: ”Passer tøjet ikke?” ”Joh, det gør det.” ”Hvorfor 
skulle jeg så tage flere mål?”, sagde Thomsen. Han havde jo ret. Blandt alle de kinesiske reklame-
skilte på husene, var det sjovt at se Thomsens, hvor der på dansk stod: Thomsen og Co. broderier 
og habitter. Man kunne godt besøge Thomsen på første sal uden at købe noget. Man kunne, 
under påskud af at se på stof til en skjorte frekventere hans køleskab. Det var altid stopfyldt med 

View ind mod Hongkong med djunke på redden. (MDS arkiv)

kold øl. Han sagde aldrig noget til, at man tog nogle stykker, til trods for at man ikke købte så 
meget som en knap, inden man skred ned på den røde løve. 

Der var stadig øl i skabet, da jeg besøgte ham i 1985, og proceduren var den samme som 
første gang, jeg var der. 

Henderson blev også beæret af et besøg under vores ophold i Hong Kong. En kamfertræskiste 
blev indkøbt, hvilket var i den dyre ende, da hyren kun var på 324 kr./måned.

En ting, som Hong Kong også var kendt for, var den såkaldte ”Søndagsskole”. Det var en båd 
fyldt op med damer (som regel ældre modeller, som åbenbart havde svært ved at drive forretnin-
gen i land), som under påskud af, at de solgte sodavand, kom om bord. De kunne så gøre en han-
del med de stakler, som havde vagt og ikke kunne komme op på den Røde Løve/Red Lion. Man 
lå jo altid fortøjet til en bøje på reden. Her kom djunkerne med alt godset, som skulle om bord, 
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eller returnerede med gods til land. Det var et farverigt syn med alle de djunker og sampaner. 
Der var jo en vis omkostning ved at rende rundt oppe i byen. Det var mest på Kowloonsiden, vi 
færdedes, og mest i den Røde Løve. Det krævede lidt opfindsomhed at skaffe ekstra penge til den 
slags eskapader. Den evne havde kokken. 

Efter fyraften spurgte han mig, om jeg ville med i land. Jo det ville jeg godt. Fint, du går lige ud 
i BB sidegang og ser, om høkeren står og trykker lønning. Det gjorde han ikke. Derefter gik turen 
rundt provianten, hvor der blev ”indhandlet” en kvart dybfrossen gris, som røg ud over siden 
og ned i en djunke. Jeg troede, den var røget igennem bunden af djunken, men den holdt (altså 
djunken). Det var en bagfjerding, så det var mærkeligt, at halen ikke rettede sig ud, da den ramte 
bunden af djunken. Vi firede en pøs ned og trak de aftalte HK dollar op. Det blev en fin aften.

Næste stop var Filippinerne. Først Manila, der forekom som en møgbeskidt by og ikke særlig 
interessant. Jeg nåede aldrig op på sømandsklubben, hvor alle de fastboende matroser holdt til. 
Jeg mener, at allerede dengang skulle man passe på med at færdes alene. Jeg husker, at Torsten 
og jeg blev antastet af en flok, som ville have fat i vores ure. Vi slap dog med skrækken. Nej, Ma-
nila var ikke et hit. 

Derimod fik kokken Henrik Skånstrøm en hel del oplevelser, som han kunne takke sin far for. 
Hans far var i mange år bartender på Norske Amerika Liniens ”Bergensfjord”. Han havde derfor 
en stor vifte af bekendte og venner, deriblandt nogle rige filippinere, som havde været med ”Ber-
gensfjord” flere gange. Henriks far havde sendt besked til disse mennesker, at hans håbefulde 
søn kom til Manila den og den dag. Da vi ankom, troppede de op for at invitere ham med på tur. 
Men han kunne jo ikke bare gå. Han måtte lige op omkring hovmester Andersen for at spørge, 
om han kunne få en fridag. Det kunne han ikke, hvilket han gik ned og fortalte det fine selskab. 
Den tog de ikke for gode varer, så selskabets mandlige overhoved gik op til kaptajn Agge for at 
forelægge ham sagen. Agge mente, at det var hovmesteren, der bestemte, om nogen skulle have 
fri eller ej. Og da Andersen havde sagt nej, var sagen jo afgjort, mente Agge. Der havde han dog 
forregnet sig, for de gav sig ikke. Nu kom der trusler om, at arbejdet med lastning og losning ville 
blive stoppet. Derved fik sagen en anden vinkel. Hovmesteren blev underrettet, Skånstrøm fik 
halvanden dag fri. Ifølge Skånstrøm måtte hans fars fine bekendte have noget med underverde-
nen at gøre, siden de havde den power. Det skulle senere vise sig, at der var noget om det. Mens 
de sad på en fin restaurant og spiste, blev der pludselig skyderi i lokalet, så de måtte søge ly under 
bordet. Om det var Skånstrøms værter, som var skyld i balladen, fandt han aldrig ud af. Ellers 
fik de en fin behandling, hvor end de kom. Halvanden dag senere blev Skånstrøm afleveret igen 
efter en del fine oplevelser. Han kunne så gå i gang med arbejdet igen. Det havde høkeren samt 
koksmaten og jeg stået for. Lidt ekstra arbejde var der da, men ikke overvældende. Derimod var 
hovmester Andersen sur i nogle dage derefter. Det var vel heller ikke særlig sjovt at en filippinsk 
mafiaboss satte en dansk hovmester på plads. 

Illoilo var på det tidspunkt en lille flække. Vi lå på reden og lastede/lossede. Al transport til 
land foregik ved hjælp af kanoer med udriggerbambus for at holde balancen. Det var forholdsvis 
billigt at komme ind, men den anden vej/ud til skibet var en noget anden pris. Og de var ikke lette 
at bide skeer med. Men vi kom da frem og tilbage med livet i behold. Det var der andre, som ikke 
gjorde. Husker noget med, at en amerikaner blev stukket ned, mens vi lå der. 

Af forlystelsessteder var der to, som hed henholdsvis S/S Birdland og The Pink Lady. Det lidt 
mærkelige navn på et værtshus, S/S Birdland, havde sin forklaring. Det havde oprindeligt hed-
det noget andet, og lå helt nede ved vandkanten/waterfronten. Her var der kommet en engelsk 
damper ved navn ”Birdland”. De var for fuld fart tørnet lige op i værtshuset og havde smadret 
det hele. Etablissementet var blevet genopbygget og blev nu opkaldt efter den damper, som havde 
ryddet det første. 

Fælles for disse lidt tvivlsomme steder var, at de lå på første sal. Vinduer var der ikke nogen 
af, men der var monteret nogle bastmåtter for hullerne i vægen. Gulvbrædderne havde mellem-
rum, så man kunne se ned til grisene, som boede nedunder, hvilket gav en ret speciel odeur. Lo-
kalet var udstyret med en såkaldt musicbox og et køleskab til cola. Sprutten var det, man kaldte 
Manila-rom, som holdt 70-80 procent, hvilket var noget strong stuff, som man ikke blev særlig 
klog af. Toiletforholdene var også af tvivlsom karakter. Det hele bestod af et bassin, som var 
muret op i et af hjørnerne i lokalet (hvor belysningen var svagest). Man havde så banket et par 
mursten ud af væggen, det var afløbet. Men et eller andet geni havde stoppet en skjorte i hullet 
med det resultat, at der var high level i karret, og det stank mildest talt af pis, for nu at kalde en 
spade for en spade. For øvrigt var der en gæst, som på et tidspunkt af aftenen mistede balancen 
og røg i baljen. Ham var der ingen, som gad sidde ved siden af resten af den aften.

Lokalet var også godt repræsenteret af de såkaldte ”Billi Boys”/ transvestitter. Det var ret svært 
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at se forskel på dem og de ægte varer i den belysning, som etablissementet var udstyret med. Der 
var et par af matroserne, som havde en måde, hvorpå man kunne finde ud af, hvem der var hvad, 
og den virkede. Jeg vil dog godt indrømme, at det var ubehageligt at få tag i et ”klokkespil”.

Efter Iloilo havnede vi i Cebu. Herfra husker jeg ikke så meget. Der blev lastet på reden. Der 
blev arrangeret en badetur med motorbåden. Det blev vel kaldt en bådøvelse, og så var den af-
prøvet. Det kunne skrives i tilsynsbogen.

Kokken hyrede en udriggerkano, så han kunne komme frem og tilbage, når han skulle i 
land. Der blev ikke betalt med kontanter, men med en kasse dåsefløde og 2½ kg marmelade. 
Endnu engang måtte ØK betale. ”Vi får også for lidt i hyre, så det kan Kompagniet godt betale,” 
mente Skånstrøm.

Turen gik videre til Japan, Yokohama og Kobe. Udover, at det var anderledes end det, vi indtil 
nu havde set, var der ikke så meget at skrive hjem om. I Yokohama var vi i China Town samt i 
sømandskirken. Husker dog, at jungmand Andersen var ved at blive agterudsejlet i Yokohama. 
Kaptajn Agge havde fået skibet et godt stykke ud i havnebassinet, da jungmanden dukkede op 
på kajen. Han så noget slukøret ud. Men situationen blev reddet, da Agge bad en af slæbebådene 
om at sejle ind og tage jungmanden med ud til ”Kambodia”. Ovennævnte udløste vist en min-
dre skideballe, mere kom der ikke ud af den historie. Den stående bemærkning til ”jumbo” var: 
”Hvorfor komme til tiden, når man kan tage en slæbebåd”. 

Derimod var opholdet i Otaru på Hokkaido lidt af en oplevelse. En af passagererne, en en-
gelskmand, havde nogle forbindelser, som gjorde, at vi kom på en heldagstur rundt på øen. Vi 
var oppe og se nogle kratere/vulkaner, som stank af svovl som bar fanden. Desuden var vi ude i 
et reservat, hvor de rendte rundt med brunbjørne i en snor. Efter sigende skulle de stamme fra de 
første mennesker, som var kommet ovre fra fastlandet. Der var ikke mange fra matrosmessen, 
som deltog i turen af den simple grund, at der var jordbær til dessert den søndag middag. Der var 
åbenbart mange måder at prioritere på.

Vi havde lavet madpakker til turen, en pakke til hver deltager, som indeholdt almindelige 
klemmer. Kokken havde dog fabrikeret et par specialpakker til os selv. De var så anderledes, at 
hr. Skånstrøm mente, vi nok var nødt til at spise dem lidt afsides fra de andre på turen. Der var jo 
på skibet en vis forskel på føden i salonen og den nede hos os andre. Hele turen var en oplevelse i 
sig selv. Og lidt ud over det sædvanlige, idet meget af øen blev afspærret af myndighederne. Den 
omtalte engelskmand var vist noget ved diplomatiet.

For øvrigt var der et gevaldigt party om bord, mens vi lå i Otaru. Der var rigtig rigget til i sa-
lonen. Alle kom i fin stil. De fleste af kvinderne var i nationaldragt med pude på ryggen og tøfler. 
Hvad der skete længere oppe i salonen, ved jeg ikke, men det endte med et slagsmål, så glas og 
sprut flød på dørken. Det må siges, at det fine var gået af selskabet. Det blev et større oprydnings-
arbejde, inden det så hæderligt ud igen. 

I Korea var det kun Pusan, vi anløb. Der var heller ikke så meget at se udover en hel del 
amerikansk millitærgrej. Militærbiler overalt samt kanonstillinger på havnemolerne. Det var jo 
heller ikke mere end 9 år siden, at våbenhvilen var trådt i kraft. Ballade har der jo været siden.

Motorskibet ”Kambodia” i Otaru i Japan. (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg)
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Efter Korea kom vi til Shanghai. Her mødte myndighederne os langt ude til søs. Jeg tror 
ikke, at man kunne se land. Der kom i hvert fald en masse mennesker om bord, deraf et hav af 
pistolbevæbnede mænd. Sidstnævnte var vel militærpersonel eller en afart af kommunistpar-
tiet. Det er jo med at holde orden i tingene. Og det gjorde man vel bedst med den slags midler 
på de kanter på den tid.

Da skibet først var ”bundet fast” til kajen, kom der yderligere folk fra forskellige myndigheder 
om bord, og jeg skal hilse og sige, at der var mange. De okkuperede hele salonen, hvor de sad på 
en lang række. Foruden de ovennævnte kom der flere soldater, som stod vagt ved gangway’en og 
flere strategiske steder på skibet. Vi blev alle samlet i BB sidegang på salondækket. Her stod vi vel 
et par timer, mens de rodede rundt på kamrene og åbnede alt i skuffer og skabe. Jeg tror ikke, de 
fandt noget. Derefter kom vi en efter en ind foran de høje herrer med vinkler og stjerner på. Jeg 
tror, de var en halv snes stykker. Alle papirer blev tjekket adskillige gange af forskellige personer 
med forskellig charge, samtidig sad de og gloede på en mange gange, før man kunne gå ud igen. 
Hvad de var bange for, havde jeg som 16-årig svært ved at se.

Der opstod vistnok kun ét problem under ”forestillingen”. Nordmandens pas (motormand)
var der noget i vejen med, eller det manglede. Det endte med, at han blev sat ind på sit kammer 
med en bevæbnet vagt uden for døren samt en uden for koøjet. Man skulle jo nødig løbe nogen ri-
siko. Men at han skulle være en trussel for nationen, var svært at få øje på. Men det havde måske 
noget at gøre med, at han boede eller havde boet i USA. Det er så rart, når der er orden i tingene, 
og man holder unægteligt en masse mennesker beskæftiget med ingenting, hvilket stadig prak-
tiseres mange steder på de kanter og ellers rundt i den vide verden. I løbet af en halv dags tid var 
det hele overstået, og man kunne begynde arbejdet med lastning/losning. 

I Shanghai var Torsten og jeg ude og køre i cykelrickshaw. Det var en grå og trist by, hvor der 
var langt mellem gadebelysningen. Der var stadig skudhuller i husvæggene fra dengang, Mao 
indtog byen i 1949, og ”Kambodia” evakuerede folk fra byen, inden maoisterne kom vrimlende 
ind. Højhuse var der ikke mange af, kun lidt i nærheden af den internationale sømandsklub. I 
Shanghai lå også den berømte ”verdens længste bar”. Den var man jo noget benovet over. Har 
dog set den siden, hvor begejstringen var på et langt lavere niveau. Det var absolut ikke nogen 
fornøjelse at drikke deres øl, det smagte forfærdeligt. Kvaliteten af øllet var blevet noget bedre, 
sidste gang jeg var der (1986), end dengang i 1962. Det kunne jo dårligt være gået den anden vej.

Torsten og jeg havde en stak cigaretter med i land, som vi solgte til kineseren, der var in-
dehaver af cykelrickshawen. Det foregik på den måde, at vi kørte ned i en mørk sidegade, hvor 
cigaretterne blev lagt ned i et rum under hynderne, som vi sad på. Derefter blev der afregnet. Vi 
fik en masse kinesiske spændeskiver, som vi kaldte pengene.

På sømandsklubben kunne man læse Maos tanker/den lille røde. Den fandtes på alle sprog. 
Men det var også det eneste, de havde på hylderne. Et billardbord og bordtennis fandtes også. 
Man kunne købe souvenir i klubben, men der var ikke noget med at tage tingene med sig, nej, 

Fra udflugten på øen Hokeido. En af de tamme bjørne. (MDS arkiv)
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det købte skulle først tjekkes, og ting ældre end 50 år måtte ikke udføres. Dette til trods for, at 
malingen på den indkøbte junke ikke var tør endnu. Ikke nok med, at tingene skulle tjekkes for 
alder, så blev der også ført regnskab med de penge, vi havde med i land, og de beløb, vi købte for 
på sømandsklubben. Restbeløbet skulle passe med det, vi gik i land med, og det, der var købt for. 
Vi havde efterhånden forregnet os, da pengebeløbet var vokset en del grundet salg af cigaretter. 
Der var nu to muligheder, enten at smide de overskydende penge i rendestenen, og håbe på, at 
en sulten kineser kom forbi og fandt dem, eller finde en eller anden måde at få dem fyret af på. Vi 
valgte den sidste, nemlig at købe is for dem. Det blev ikke registreret. Jeg har aldrig spist så meget 
is på én gang hverken før eller siden.

I Shanghai blev der lastet en del, blandt andet T-shirts/undertrøjer af fin kvalitet (havde vi 
hørt). Efter afgang blev der afholdt møde, hvor man bestemte sig for at se lidt på grejerne. Der var 
nem adgang til lasten gennem en lille luge på agterkanten af 4-lugen. Det var blot at hive pre-
senningen af og krybe ned. Det første, ungtjeneren kom op med, var cykeldæk eller -slanger. Så 
han måtte ned igen for at finde de rigtige kasser. Det lykkedes. Jeg skal love for, at der kom pakker 
op, vi havde næsten for lidt skabskapacitet på kamrene. Jeg husker, at vi hver især fik så mange 
T-shirts, at vi nu var fri for at vaske. De røg bare ud over siden efter endt brug. Der var dækslast 
på 4-lugen. Det hele var fyldt op med grønne tomater, som skulle til Hong Kong. Næste morgen 
efter vores inspektion kom jeg ned i provianten og fandt adskillige kasser tomater. Jeg spurgte 
høkeren, hvor de var kommet fra, jeg syntes, de lignede dem, som havde stået på dækket. Det 
skulle jeg ikke blande mig i, men for øvrigt måtte man godt snuppe lidt af det, der stod på dækket, 
og vi kunne bare se at få dem syltet. Ved nærmere eftertanke kunne jeg nu bedre forstå, at det 
Carlsberg-øl, vi havde med fra København til Østen, altid blev anbragt i de nederste lastrum. Det 
samme gjaldt elektronisk udstyr.

Hvad der gik galt under lasteoperationen ved jeg ikke, men der røg en wire på SB bom ved 
forkanten af bygningen. Den ramte lønningen og dækket med et ordentligt brag og blev enormt 
skæv. Heldigvis kom ingen til skade. Den måtte i land for at blive rettet op.

På vejen ned fra Shanghai havde kokken og tjeneren holdt en mindre animeret abefest inde 
på kokkekammeret. Kolde bajere var der jo nok af. Især når ”Kringlevrideren” havde lavet ice-
cream. Det foregik i en stor træbalje med knust is og salt eller kemikalier. Her snurrede alumini-
umsbeholderen med fløden rundt, trukket af en fladrem fra røremaskinen. Når isen var færdig, 
røg den ned i fryseboksen. Her blev der så låst, for at der ikke skulle komme slikmunde forbi. Det 
var jo spild at smide råisen ud. Derfor blev der hældt en kasse øl op i karret. Det må åbenbart 
have været rigeligt, for festen udartede sig. Kokken havde en kulsyrepistol, som kunne lades 
med 50 eller 100 hagl. Den blev åbenbart brugt flittigt ind imellem de saftige historier, som også 
blev fyret af i rå mængder. Kammeret så ikke for godt ud efter skyderiet. Det kostede da også en 
håndvask livet. Da skaderne blev gjort op næste morgen, lukkede hovmester Andersen for sprut-
ten og øllet for kokken. Derefter var der ingen, som ville klunse med Henrik mere. Han havde 
en kedelig tid derefter. Hvornår der blev åbnet igen for køb af de våde varer, kan jeg ikke huske.

Efter Shanghai var næste stop Hong Kong. Her hyrede kokken en rickshaw til at køre sig op 
i byen, han skulle ud og spise. Gad vide, om han mente, at maden var bedre i land end om bord. 
Pludselig fik han den ide, at de skulle bytte plads. Kineseren blev sat bag i vognen, og Skånstrøm 
trådte i pedalerne det bedste, han kunne. Det gik fint, indtil bakkerne blev stejle, så blev der atter 
byttet plads. Om kineseren var tilfreds, vides ikke.

Vi kom til Bangkok endnu en gang, inden kursen blev sat mod Europa. Her blev koksmaten 
Jørgen afmønstret. Hvad grunden var, husker jeg ikke, men jeg blev sat til at passe jobbet. Blev 
ikke ommønstret, men vi sejlede forkort, som det hedder. Det gav jo lidt mere på bogen. Arbejds-
mæssigt var det ikke den store forandring, da jeg som kælderdreng også gik til hånde i kabyssen. 
Jeg skulle også hver morgen gå rundt og samle tomme ølflasker sammen. Vi havde på det tids-
punkt almindelige langhalsede flasker med 50 stk. i trækasser ligesom i land. Stubbyflaskerne i 
papkarton med 24 var ikke opfundet dengang. Hovmesteren gik helt op i limningen, når han så 
en af matroserne smide en flaske ud over siden.

Jeg kom ualmindelig godt ud af det med kokken Henrik Skånstrøm. Han var gennemgående 
en fin fyr. Men det synspunkt havde hovmester Andersen (den røde) ikke. For at sige det mildt, 
jagtede han kokken i tide og især utide. Der var ikke meget, som blev lavet rigtigt efter hans 
mening. I stedet for hans chikane af Henrik, skulle han have bakket ham op og hjulpet ham. 
Kokken var jo ikke særlig gammel i gårde, og vel også på dispensation. Selvfølgelig var der ting, 
som gik skævt. Engang skulle vi lave koldskål, og for at spare på æggene, blev der brugt gul 
frugtfarve (Kompagniets eget mærke), og i stedet for citroner blev der hældt noget eddikesyre i. 
Her knækkede filmen, idet jeg tabte flasken ned i mælkejungen. For ikke at få en skideballe, holdt 
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jeg bare kæft. Men den kom senere, idet al koldskålen kom retur fra messerne. Det rev jo noget i 
øjnene, da det blev hældt op på tallerknen.

En anden gang skulle de have nyreragout i salonen. Nyrerne var taget for sent ud af fryse-
ren. De skulle jo have været vandet ud et døgns tid, men det var der ikke tid til, så de røg op i en 
spidssigte og ind under steamventilen. Under tilberedningen lugtede det mærkeligt som på et 
offentligt pissoir. Hele herligheden/den kulinariske oplevelse kom også ret hurtigt ned igen efter 
at have været oppe og vende i salonen. Den episode gik heller ikke stille af sig med hensyn til 
meningerne om kokkens evner.

Engang lavede vi medisterpølse, da vi var udgået for den færdiglavede, vi havde med hjem-
mefra. Vi må have været uheldige, for det smagte skidegodt. Med det resultat, at de åd som små 
svin, og der måtte steges mere. Og da portionen, vi havde lavet, var brugt, måtte vi i gang igen. 
Opskriften var den samme, og vi var klar til at køre det gennem pølsehornet. ”Lige et øjeblik”, 
sagde kokken. Han gik ned i grøntboksen og hentede en favnfuld hvidløg, som blev kværnet i 
farsen. Den blev uspiselig. Kokkens eneste kommentar var: ”Nu skal vi ikke lave mere af det”. 
Forholdet var ikke hjerteligt mellem høkeren og kokken. En morgen kom høkeren ned i kabys-
sen, hvor jeg stod og spejlede æg. ”Hvor er kokken?” spurgte han, ”Det ved jeg ikke,” sagde jeg. 
Han for ned i provianten og kom lige så hurtigt tilbage, og skreg ”Peter, Peter” (han kaldte mig 
altid for ”Peter”), ”kom her, så skal du se!”. Vi kom ned i forrummet, og her havde kokken slæbt 
sin madras ned, og lå så at sige i arm med en halv gris, som skulle tøs op. ”Jeg kan ikke se hvem 
der er svinet,” skreg Andersen. Vi gik op, og det samme gjorde kokken (han havde dog madras-
sen med op). Han var gået derned midt om natten, da det var umuligt at sove på kamrene grun-
det varmen. Vi havde jo kun en vifte på kamrene, ikke noget med aircondition. 

Efter episoden med grisen i forrummet, og vel også skyderiet på kokkekammeret, blev 
Skånstrøm hevet i søretten (jeg tror de kaldte det sådan). Her sad de høje herrer i salonen og 
så stramme ud i betrækket, da de skulle diskutere kokkens meriter. Man blev enige om, at han 
skulle lokkes for 7 dages hyre for de to episoder. Det blev lige trukket på afregningsbogen, og 
så var den sag slut.

De lokkede også matroser og fyrbødere, som brændte den af. Boden var vist altid 7 dages 
hyre. Om det var juridisk lovligt, ved jeg ikke, jeg tror det næppe.

Jeg har senere hen hørt, at når folk kom hjem og forelagde forbundet sagen, tabte rederiet 
altid. Om det er sandt, ved jeg ikke. Denne gang lå vi i ca. 16 dage. Den her gang blev der mere tid 
til at beskue byen med alle dens templer og pagoder samt det flydende marked.

Livet om aftenen på Moskito blev heller ikke forsømt. Den før omtalte ”kusselejder” fandt 
jeg ud af hvordan fungerede. Det var en lejder, som blev smidt ud over siden (modsat kajen). Alt 
imens der var travlhed med at fortøje skibet, kravlede damerne op og fordelte sig på kamrene. 
Mange gange boede de om bord i den tid, skibet lå langs kaj. Nogle hjalp med bakstørnen i messer 
og kabys. Og ellers gik de til ”hånde”, som man siger. Det var et rørigt liv, man skuede.

Jeg husker en morgen, hvor jeg kom ud på baderummet for at vaske mig samt børste tænder. 
Oppe i håndvasken sad en af skønhederne fra Moskito med ryggen op ad spejlet og vaskede de 
nedre dele med hånden. Det var lidt svært at børste tænder under de omstændigheder. Jeg har 
aldrig oplevet den situation siden. Om det så er godt eller dårligt, ved jeg ikke. 

Som tidligere nævnt var vi 10 mand om toilet- og baderumsfaciliteterne. Der kunne tit opstå 
kø. Om det skyldtes, at der kun var 2 toiletter, eller den stak ”tidsskrifter”, som altid lå på hvert 
toilet, ved jeg ikke. Men læsestof var der i hvert fald rå mængder af. Jeg sad en eftermiddag og 
”studerede i en af læsesalene”, da jeg hørte en fnisen i baderummet. I det hele taget var der ikke 
megen lydisolering nogen steder i det skib. Den grinen og fnisen kom fra en af ”skønhederne” fra 
Moskito eller Venus. Hun havde anbragt sig i den ene bruseniche med benene spændt op mod 
skillevæggene mellem nicherne, og bukket kroppen bagud, så hele herligheden stod ligeud. Ba-
geren hang i bruserrøret og svingede frem og tilbage med vandet løbende, de så faktisk ud til at 
de havde det rigtigt godt. ”Hej kringle, hygger du dig?” sagde jeg, mens jeg skred ud af baderum-
met. Han gik næsten i stå. Episoden blev aldrig nævnt for nogen.

Den norske motormand, vi havde, boede eller havde boet i New York. Det skulle vise sig at 
blive en fordel for os. Amerikanerne havde på det tidspunkt travlt med at sende soldater ind i 
Vietnam via Thailand og Laos. Derfor var der masser af soldater i Bangkok. De hang på værts-
husene uden for gaten, samt til tider på Mariners Club. En af soldaterne kendte nordmanden og 
besøgte ham om bord med jævne mellemrum. Derfor stod der ret tit en militærjeep ved vores 
gangway. Og dermed havde vi gratis kørsel fra pakhus 16 til gaten. Det var en nem og behagelig 
måde at komme rundt på.

Under opholdet blev motormand Phil gift med en af de lokale skønheder, hvilket udartede 
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sig til en ordentlig fest. De var først på konsulatet, hvor Phils kollega Tommy var forlover, og i 
dagens anledning ikke særlig ædru. Konsulen var ikke helt tilfreds med tingene. Derefter skulle 
brudeparret efter thailandsk skik ind i et tempel for yderligere ceremoni. Hovmesteren rullede 
sig ud og fremtryllede en fin frokost for de indbudte gæster fra andre skibe. Festen blev holdt i 
restaurationsmessen, da motormandsmessen ikke var særlig stor. Det vil være for besværligt at 
komme ind på alle detaljer i den fest. Men den var fugtig og absolut ikke kedelig. Nogen glæde af 
bryllupsnatten fik brudgommen ikke. Om andre gjorde, vides ikke. Men det var en køn samling, 
vi sorterede næste morgen. Jeg tror nok, det var et bryllup, som gik over i historien.

Under vores ophold anden gang i Bangkok skiftede vi kaj en gang fra pakhus No.16 helt ind 
til No. 1 eller 2, som lå næsten lå over for, eller på højde med Mosquito bar. Derved havde man 
nemt ved at gå over og pejle stemningen.

Motormændene gik lysvagt under land. Derved tjente de en ekstra skilling. En aften skridtede 
chiefen/Dwinge og 1. mester Folmer Fedtekoger fronten af ud for Moskito. Der sad en del men-
nesker udendørs på fortorvsafsnittet af etablissementet. Deriblandt også hr. Tommy, som egent-
lig skulle have været om bord for at passe lysvagten. Da chiefen og 1. mesteren havde passeret 
Tommy, stoppede de op så pludseligt, at asfalten rullede under fødderne på dem. ”Hvad laver De 
her?” Jo, Tommy havde da lysvagt. ”Så skal de jo være om bord!”, sagde chiefen. Tommy mente 
ikke, at det var et problem, han kunne jo sidde her på værtshuset og se, om lyset gik ud i skibet. 
Efter den episode røg motormændenes tjans med lysvagt. Og dermed reduktion af indtjeningen. 
Der blev en del mere til assistenterne efter den tid.

En aften var kokken og tjeneren gået i land iført sarong. Tjeneren Leif havde, for at sige det 
mildt, en meget stor mave. Dagen efter stoppede 1. styrmand Sørensen op ved kabyssen og spurg-
te kokken: ”Hvem var den gravide kvinde, du var sammen med i går?” ”Ja, det var altså tjeneren,” 
sagde Skånstrøm. Kokken var ikke altid lige kedelig. Der blev fundet på noget nyt konstant. 

En aften havde han og et par andre fået fat i jukeboxen, som stod ved fortovsafdelingen for 
Moskito Bar. Den trillede de hen ad gaden, men de blev stoppet af et par politibetjente. Situa-
tionen var absolut ikke munter. Men på en eller anden måde fik Skånstrøm lirket låget op og 
snoet en plade. Det var et af de største hits eller landeplager i østen på det tidspunkt. Den hed 
“The second spring/The Ding Dong” og i den lokale version Yao Ming. Den var på både engelsk 
og kinesisk og blev sunget af Suzie Wong. Henrik Skånstrøm har stadig pladen i sine gemmer.

I Bangkok lå der konstant 5-6 danske skibe fra ØK, Mærsk og engang imellem et fra Jepsen. 
Man manglede aldrig selskab, hvis man ønskede at se andre end dem, man sejlede med. Man 
mødte andre drenge oppe på Moskito, Venus bar eller på Mariners Club. Mange gange blev man 
inviteret om bord for at se, hvordan de boede. Husker specielt en knægt fra ”Falstria”, som ville 
vise mig sin arbejdsplads på skibet. Han var skyller. Det vil sige, at han vaskede op. Der var en 
del at se til, da skibet kunne tage 60 passagerer, og besætningen var vel også på omkring de 60. 
Man kunne blive helt træt ved tanken om alle de tallerkner og fade. Da vi kom ned i skylleriet, 
viste han rundt. Der var tremmer for koøjerne af den simple grund, at der var forsvundet for 
mange tallerkner. I stedet for at blive vasket op røg de ud af koøjet.

Det samme sagde man om DFDS’ indenrigsruter. Nogle påstod, at man kunne gå tørskoet fra 
Hals til Helsingør, så mange tallerkner lå der på bunden. Men ”Falstria” havde åbenbart en skyl-
ler, som var initiativrig og kreativ, eller hvad man nu kunne kalde ham. Han havde monteret en 
hammer i en stålkæde (det lignede en kæde fra et toilet med højskylning). Den hang for enden af 
bordet. Her demonstrerede han, hvordan man smadrede en tallerken og hev stumperne ud gen-
nem tremmerne. Jeg fik også indsigt, i hvordan en sovsekande blev flad, så den kunne komme 
gennem tremmerne. Det var en lærerig aften. Men ham gad jeg ikke besøge mere eller snakke 
med. Det var for dumt i mine øjne. 

Turen gik efter Singapore tilbage over det Indiske Ocean, hvor næste stop var Aden for bun-
kring. Der var åbenbart en stor bunkerplads på det tidspunkt. Derefter op i det varme Røde Hav. 
Den tur klarede vi vistnok uden stop og skylleluftbrand.

Ved ankomst Suez kom hele koret af bådfolk, chefelektrikere, andre handlende og selvføl-
gelig lodserne om bord. Det var så anden gang, jeg skulle igennem. Hvilket egentlig var nok. 
En af bådfolkene havde en hund med. Den ville jeg fodre med en rød pølse, men det gik ikke, 
og hunden måtte se langt efter pølsen på grund af hundeejeren, som råbte: ”Nej, nej, den må 
ikke få grisekød.” Hunden så skuffet ud, men han brystede sig af at have reddet hunden fra 
denne forfærdelige spise.

Mange af de medsejlende bådfolk fordrev tiden med at ryge vandpibe, hvilket bekom dem vel. 
Der var åbenbart andre, som skulle prøve at babbe i sådan et instrument, blandt andet vores 
bager. Jeg kom ned i provianten og fandt bemeldte herre rende rundt mere eller mindre baglæns 
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med fødderne vendt indad, samtidig med at han havde iført sig et meget fjoget smil, mens han 
grinede. Det syn var nok til, at jeg bestemte mig for aldrig at brænde moderne tobak. Jeg har ikke 
prøvet det endnu og kommer aldrig til det. 

Efter at være sluppet ud af kanalen, blev kursen sat mod Beirut i Libanon. Det var en fanta-
stisk flot by med brede boulevarder med palmer langs siderne. Flotte huse (uden skudhuller, de 
kom senere). Et rigt forretningsliv udfoldede sig med masser af butikker og restauranter. Det 
var vel ikke uden grund, at byen blev kaldt for Middelhavets Perle eller Middelhavets Paris. og 
var rigt besøgt af folk fra de stærkt muslimske lande, hvor moralen skulle være høj, og hvor der 
ikke skulle være spiritus til salg. Når de så kom herop, fik den på alle 27 kontakter, og alle hæm-
ninger var smidt over bord. Det er jo åbenbart nemt at være troende muslim, når blot man har 
penge nok. Dem uden penge kan lægge sig på bedemåtten og kede sig ihjel.

Shore pas til Beirut. (MDS arkiv)

Under losningen af 4-lasten kom det til en del råben fra havnearbejderne, sjakbajs og hvad 
ved jeg. Overstyrmanden blev hidkaldt, og en større diskussion gik i gang mellem ham og for-
manden for lossegænget. Det vidste sig, at nogle kasser med T-shirts fra Kina var faldet fra hin-
anden af en eller anden årsag. Den ene og den anden beskyldte hinanden for tyveri. Men det 
var i hvert fald ikke skibet, som var synderen, sagde overstyrmanden. Kokken og jeg stod inde i 
kabyssen og skuede ud gennem tremmerne og holdt lav profil. Da gemytterne havde lagt sig, gik 
vi ud til 3. styrmanden, der som sædvanlig stod i sit nypressede kakitøj og spurgte, hvad der var 
los. ”Jo”, sagde han, ”der er nogle kulier, som har stjålet nogle pakker med T-shirts.” Så tog kok-
ken fat i kraven på styrmand Abildgård: ”Hvad fanden, skal du kalde os for kulier?” Styrmanden 
trak på smilebåndet, og vi gik ind i kabyssen og passede vores arbejde. For øvrigt iført nydelige 
T-shirts af fin kvalitet (made in China).

En sen eftermiddag på vej tilbage med shorebåden fra land passerede vi et skib, hvor der sad 
et par mand på en malerstilling og kalkede på skibssiden. Hvilken nationalitet skibet havde, 
ved jeg ikke, men en af gutterne skvattede i vandet, da de ændrede på stillingen, og han kunne 
åbenbart ikke svømme. Vi sejlede lige forbi, da det skete, så kokken Henrik Skånstrøm sprang 
lige på hovedet i vandet, dykkede ned og fik tag i manden. Henrik sagde, at han havde været 
nede og få tag i ham på 3-4 meter vand, og op kom de begge. Der var blevet sat en lodslejder, 
som den våde sømand kunne kravle op ad. Skånstrøm kunne så sidde og dryppe lidt, af inden 
vi kom ud til ”Kambodia”.

Vi andre badede også i havnen den eftermiddag. Vandet var da nogenlunde rent. Det startede 
med, at vi gik ned ad gangvejen og hoppede i fra nederste trin. Det endte med, at vi gik højere og 
højere op ad gangvejen, for til sidst at stå på dækket. For at imponere de andre sprang jeg fra båd-
dækket (på benene), mens jeg var på vej ned og idet jeg ramte vandoverfladen tænkte jeg: ”Hvad 
fanden har du gang i, Mogens?” Jeg blev ved med at gå i dybden, og tænkte: ”Jeg må da snart 
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begynde at gå op ad igen”. Op kom jeg endelig, det var første og absolut sidste gang, jeg optrådte 
med det nummer. Om skibskammeraterne syntes, jeg var en helvedes karl eller en idiot, kan jeg 
ikke huske. Det var nok det sidste.

Under vores ophold var der svømmeprøve, vi skulle svømme 200 meter. For denne præsta-
tion fik vi udstedt et certifikat fra Handelsflådens Velfærdsråd. Torsten ville egentlig gerne del-
tage, men han kunne ikke svømme, sagde han. ”Gu’ kan du så!” sagde kokken, ”jeg skal nok 
hjælpe dig.” Det blev der også brug for. Torsten tog vel to-tre tag, inden han begyndte at synke. 
Kokken fik tag i ham og hevet ham op på gangway’en. Der blev intet certifikat til Torsten. Han 
må have lært det, for han dyrker da sejlsport i dag.

Turen gik videre vestud ad Middelhavet gennem Messinastrædet forbi Stromboli, som vi pas-
serede om aftenen. Her kunne man se lidt lys fra vulkanen. Næste stop blev Genua, hvor vi lå 
nogle dage. Her blev der tid til at se lidt på byen, stadig uden at vi spiste pizza. Måske var årsagen, 
at man ikke var kommet over det stade, som hed to røde med brød. Pizzeriaer dukkede vel først 
op noget senere på vores breddegrader.

Øvrige havne på hjemturen blev Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam og Bremerhaven. I 
Antwerpen var der langt ind til byen, det blev nødvendigt med taxa. Det var der penge til, i hvert 
fald den ene vej, men ikke retur, for vi havde forregnet os og brugt flere penge, end vi egentlig 
burde have gjort. Vi havde ikke belgiske francs nok til turen til pakhus nummer et eller andet. 
Vi prajede en taxa, han kørte os ud mod den del af havneområdet, hvor ”Kambodia” lå. Vi fik 
ham til at stoppe nogle pakhusnumre før, vi egentlig skulle af. Stak ham nogle sedler samt en 
ordentlig håndfuld småpenge, hvoraf de fleste var kinesiske mønter. De lignede mest af alt spæn-
deskiver fra en isenkræmmer og var ikke en skid værd. Da vi var sikre på, han var kørt, kunne vi 
dukke frem fra vores skjul og vade hjem til skibet. Der var sikkert en del mørke skyer i den vogn, 
inden han nåede tilbage til Antwerpen. Det var ikke særlig pænt gjort. Men så langt tænkte man 
nok ikke i den alder.

Da vi kom til Bremerhaven og skulle i land, rendte vi ind i et problem: Vi havde ingen tyske 
mark. Vi regnede med, at vi kunne vi klare os med cigaretter, sådan troede vi. Selvfølgelig blev vi 
stoppet af nogle toldere og skulle med ind på et kontor. På vejen derhen smed vi cigaretterne ind 
i en smøge, og så skulle den sådan set have været hjemme. Men det var den desværre ikke, for 

der havde gået en tolder bag os og samlet hele herligheden op. Det smed han så på bordet foran 
os, og spillet var tabt. Der blev ingen landgang, men en tur tilbage til ”Kambodia” for at hente 
penge til toldbøden ved telegrafist Hauke, eller også var det hos Agge. Han var i hvert fald sur på 
os dagen efter. Næste stop var Hamburg.

Da vi havde set den lukkede gade og de andre etablissementer, bestemte vi os for at gå op i sø-
mandskirken. Kokken og nogle andre gik den modsatte vej og havnede inde på et lille skummelt 
sted ved navn Star Club/Hans Teater, hvor der stod fire meget langhårede drenge og spillede, de 
var fra Liverpool. Jo, det var The Beatles i deres spæde start. Man kan godt ærgre sig lidt over, 

Toldbøden i Bremerhaven. (MDS arkiv)
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at vi gik til højre for at spille billedlotteri på sømandskirken. Sådan er livet så uretfærdigt, men 
man vinder ikke hver gang.

Efter Hamburg gik turen videre til Oslo, Göteborg, Århus og København. Uanset hvad og 
hvor man har været, er der ikke noget, som slår, og giver en så stor klump i halsen, som når man 
efter et halvt år ude og langt fra hjemmet passerer Kronborg om styrbord. Så er man hjemme 
igen. Det er en dejlig følelse. Selvom man ved, at længslen efter atter at komme ud vil melde sig. 
Sådan er det, når man har valgt et liv inden for søfart. Under hele turen havde kokken i tide og 
utide fortalt, at han altid havde givet sin koksmat 50 kr., når man mønstrede af. Det kan ikke 
have været mange koksmater, han havde nået at sejle sammen med ud over sig selv. Men uanset 
hvad gik jeg og så frem til de ekstra 50 kr. Da vi ankom til Frihavnen, kom kokkens forældre og 
hustru om bord for at hente ham. Jeg nåede lige at hilse på dem, så var hele familien med Henrik 
i spidsen forsvundet ned ad gangvejen. Det samme var de 50 kr., som var sat i udsigt. Da tænkte 
jeg godt nok: ”Sikke en skiderik.”

Mange år efter, da jeg var i Søværnet, lå vi med minelæggeren ”Møen” i Korsør. Det kan have 
været i efteråret 1970. Vi var nogle stykker, som gik i land og havnede på en cafe (Pubben tror 
jeg endda den hed) for at få et par pilsnere, sådan som det var meget brugt i søværnet. Vi havde 
siddet en stund i lokalet, og jeg havde studeret bartenderen. ”Hvis vi rykker skægget af tenderen, 
tror jeg, at jeg kender det fjæs,” sagde jeg til de andre i selskabet. Derefter gik jeg op og sagde daw 
Henrik, det er længe siden, og han gloede længe på mig. ”Kan du ikke kende mig?” spurgte jeg. 
Han hev brillerne af mig og råbte: ”Hvad fanden, det er jo Mogens!”. Stemningen var nu tøet så 
meget op, at jeg kunne fremføre mit krav på de før omtalte 50 kr. Om hvorfor jeg skulle have 
dem? ”Fik du dem ikke?” ”Nej, du skred inden ”muldvarpen” kom op af lommen.” Resolut snur-
rede Henrik rundt, kørte en tur med kasseapparatets håndtag og smed 200 kr. på bardiskens 
slidte politur. Det skulle vel passe med renter og hvad der ellers er løbet på igennem 9 år. Han fik 
pengene igen, for vi blev i huset, til de var brugt.

Mens alt det her stod på, kom der en tolder ind i lokalet for at få en bajer. Og for at det ikke 
skulle være løgn, viste det sig, at være en af matroserne fra ”Kambodia”, Ebbe Stoffregen, som nu 
var blevet hæderlig og tolder. Der er et ordsprog, som siger noget med en ræv, som vogter høns, 
om det passer på Ebbe, ved jeg ikke. Men tolder havde jeg ikke regnet med, at han blev. Nå, men 
vi fik da vendt ”bøtten” med gamle minder. Og lidt nostalgi bliver man jo aldrig træt af. 

Med hensyn til lidt ekstra penge på afregningen havde tjeneren og ungtjeneren sat næsen op 
efter også at få en skilling fra passagererne. Som tidligere nævnt havde vi konstant ca. 12 pas-
sagerer med, nogle i kortere tid, andre længere. Blandt andet havde vi en gammel englænder med 
i over 4 måneder. Han var for øvrigt en sjov fætter. Man kunne til tider finde ham på en bom i 
færd med at banke rust eller andet vedligeholdelsesarbejde. Jeg mener ikke, at han kom ned i ma-
skinen. Han kunne åbenbart ikke finde sig i at sidde oppe i salonen og æde og drikke. Der skulle 
noget fysisk arbejde til. Nå, men tjeneren og ungtjeneren havde i hvert fald sat næsen op efter et 
beløb fra den bemeldte englænder. Det blev noget af en lang næse for de to herrer, da de, så vidt 
jeg husker, fik 5 pund hver og var knotne over beløbets størrelse. Men man vinder ikke hver gang.

Efter opholdet i København gik vi videre til Nakskov for dokning. Her blev vi afmønstret. Men 
der var ikke noget med at stryge afsted, før arbejdstiden var slut. Vi havde været oppe ved Agge 
for at spørge, om vi kunne tage hjem. Men han mente bestemt ikke, at Kompagniet kunne betale 
os fuld løn, hvis vi gik før tiden. Vi gik så ned og trykkede lønning et par timer og tog derefter til 
København. Da var der gået 5 måneder og 28 dage.

For mit eget vedkommende vil jeg sige som så, at turen med ”Kambodia” og de oplevelser, 
der fulgte med, ville jeg aldrig have været foruden. Alle de oplevelser og episoder, som løbende 
forekom, har brændt sig fast i hukommelsen og forsvinder aldrig. Jeg tror også, at vi knægte blev 
modnet på den tur og lærte at stå på egne ben. Der hersker ingen tvivl om, at det var turen med 
”Kambodia”, som var startskuddet til efterfølgende 38 år til søs i maskinen. Var jeg derimod 
kommet med et skib til Indien eller Pakistan, havde det hele måske set anderledes ud med hen-
syn til livsbane. Hvem ved.

Som tidligere nævnt mødte jeg Henrik Skånstrøm i Korsør 1970 på en pub. Henrik fik også 
senere kontakt med mig, nemlig i foråret 2009, hvor han kontaktede mig, efter han havde set 
mit indlæg/bidrag til Snesejler.dk på nettet, der handler om så at sige alt vedrørende ØK. Det 
er for øvrigt et fantastisk stykke arbejde Willy Brorson fra Randers har lagt i dette projekt, han 
har skabt et stykke søfartshistorie uden lige. Willy sejlede nogle år som ungtjener i ØK. Efter mit 
samarbejde med Snesejler.dk. har Henrik kontaktet mig, og jeg har besøgt ham et par gange i 
2009, og her skal jeg love for, at gensynet og glæden ved at se hinanden var stor fra begge sider. 
Alle minderne, og al nostalgien kom op til overfladen, og vi talte sammen, som om det hele var i 
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går. På den måde er det herligt at møde folk efter så mange år. 
Glæden var ikke mindre, da Henrik havde noget af den thailandske whisky ”Monkey shine”, 

som han serverede sammen med musik fra den plade, han havde gaflet fra jukeboxen i Bangkok. 
The Ding Dong Song. Jo, stemningen blev høj i Søllested på Lolland. Desuden blev der spillet 
nogle af de plader, han havde med på søen, Shadows og Cliff. The Young Ones, det er sgu da os 
Mogens, sagde Henrik. Og det har han sikkert ret i. Den thailandske whisky Hong Thong, som vi 
kaldte ”Monkey shine”, havde han fået fat i på en tur til Bangkok, hvor hans datter og svigersøn 
nu er bosat. Han fortalte, at han havde flintret rundt i Bangkok for at finde det rigtige mærke, 
som blev serveret på Moskito og Venus Bar i gamle dage. Det var åbenbart lykkedes. Henrik og 
jeg har fået et fint venskab efter alle de år, der er gået siden ”Kambodia”-tiden. Og den forbindelse 
holder vi sikkert, til en af os ikke kan mere. Alt får en ende på et tidspunkt.

Foruden Henrik har jeg fået kontakt med Torsten og Kurt. Torsten har jeg mødt en enkelt gang 
og talt med. Med Kurt har det kun været over telefonen. Om det bliver til mere, vil kun tiden vise.

Efter turen med M/S ”Kambodia” (afmønstring Nakskov d. 19/9 1962) kom jeg i lære som 
maskinarbejder på Vognfabrikken Scandia i Randers. Det var en fantastisk god læreplads med 
mange gode lærekammerater. Her havde man, hvis man ville, en chance for at få en virkelig god 
faglig ballast. Alt, jeg tilegnede mig under de 4½ år på Scandia, har hjulpet mig mange gange til 
søs. Efter endt læretid startede jeg på maskinmesterskolen i Horsens.

Der var dengang mange muligheder for at få lån både ved Rederiforeningen og hos de respek-
tive rederier. For mit vedkommende var det nærliggende at søge studielån hos ØK. Det mente 
jeg i hvert fald. Ansøgningen blev skrevet og sendt. Der gik ikke mange dage, før der var svar 
fra Kompagniet, som kunne meddele, at de principielt ikke gav lån til personer, som ikke havde 
sejlet og gjort tjeneste som maskinassistent. Men de havde set på de udtalelser, jeg havde fået fra 
turen med ”Kambodia”, og kunne derfor ekstraordinært give tilsagn om et månedligt beløb i 
studietiden. Med ØK-lånet, Rederiforeningens tilskud samt Ungdommens Uddannelsesfond gik 
det nogenlunde op økonomisk. Dog var det nødvendigt med noget arbejde i reparationsgænget i 
sommerferien samt på skæve helligdage. Der var gode penge i det arbejde, selvom det ikke altid 
var et lige spændende job, man fik tildelt. Det meste af arbejdet foregik i Frihavnen, men til tider 
blev man sendt til Nakskov eller Helsingør, når skibene var i dok. Når man blev sendt af sted med 
tog, skulle man huske at købe en billet på 1. klasse, da det var efter overenskomsten. Jeg husker, 
at jeg blev sendt til Nakskov og skulle om bord i ”Magdala”. Her stillede jeg med en 2. klasses 
billet, det faldt ikke i god jord, sikke en skideballe jeg fik med ord som undergravning af overens-
komsten osv. Alt i alt nok til, at man huskede at købe 1. klasses billet næste gang.

Når jeg senere hen i livet tænkte på jobbet i ”gænget”, undrede jeg mig over det antal perso-
ner, som var tørnet til. Nogle gange var der to 1. mestre, hvoraf den ene kun tog sig af regnska-

bet, den anden tog sig af arbejdet og fordeling af opgaverne, og hvem som skulle gøre hvad. 2. 
mestre var der tit både to og tre af, 3. mestre var der altid en del af, for ikke at tale om juniorme-
stre og assistenter. Generelt var der for mange folk i forhold til det værktøj, der var lukket ud. 
Skibenes faste 1. mestre låste det meste ind ved ankomst Frihavnen, det kunne man i hvert fald 
godt tro. Derfor blev der brugt meget tid på at skaffe en 8” skiftenøgle. ”Lån mig lige den – nej den 
har jeg lånt af ham og ham, og han skal have den tilbage”. Der kunne let gå en rum tid, inden 

Motorskibet ”Magdala” (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg)
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man fik tag i en nøgle til at løsne en omløber på en brændstofventil. Tiden gik og hyren drejede, 
så der var ingen, der tog ovennævnte som et problem. 

Ligeledes var der meget spildtid, som opstod grundet kontraordrer. Jeg husker, at vi skulle 
spænde stagboltene på en hovedmaskine. Vi fandt de hydrauliske donkrafte samt slanger og 
pumpe. Monterede donkrafterne, som vi havde fået besked på, og i den rækkefølge, som 1. me-
steren havde ønsket. Godt i gang blev arbejdet stoppet af en af de andre 1. mestre. Hvad fanden 
var det, vi holdt på med, det skulle gøres sådan og sådan, og ikke mere diskussion om det. For 
øvrigt havde personen, som havde sat os i gang, ikke en skid forstand på det. Jeg tror, vi skiftede 
donkrafte tre gange, inden der faldt ro over arbejdet. Når man tænker tilbage på den slags episo-
der, kan man godt ryste lidt på hovedet. Vi assistenter blev i mange tilfælde sat til arbejde, som 
egentlig var motormændenes, men da vi ikke skulle have 50 procent, var det billigere at sende os 
ind i skylleluftkanalen og rense køler og andet beskidt arbejde end at sende en motormand ind.

Der gik også meget tid med at banke møtrikkerne løse på topstykkerne på de gamle 74’ere, 
det var et hårdt arbejde, derfor var der kamp om at få jobbet med at holde rebet fast på slagnøg-
len. Ikke alle var lige gode til at slå med en forhammer, det kostede da også et par sikkerheds-
ventiler livet indimellem.

Vi hev mange brændstofventiler op. Disse samt reserveventilerne blev sendt over i den så-
kaldte ”ventilshop”, der blev ledet af Marius (tror jeg, han hed). Inden skibene forlod Frihavnen 
blev de nyoverhalede ventiler monteret i topstykkerne. Desuden mener jeg, at der blev leveret 2 
sæt ekstra i reserve til rejsen. Var der problem med en ventil, satte man en ny i. På den måde var 
man så fri for at stå og overhale ventilerne (slibe 8-taller til hudløshed).

Men det var nogle farverige personligheder, man var omgivet af i ”gænget”. De fleste glemmer 
man aldrig. Dem, jeg arbejdede mest sammen med, var af en eller anden årsag 2. mester Gunnar 
K. Bosold og maskinassistent Poul Grejsdal fra Frederikshavn, der var en gæv og dygtig fyr. Af 
de øvrige var de mest kendte vel navne som (mange tit med øgenavn, deres rigtige navn brugte 
man ikke): Handskemagerens søn, Røde Ebbe fra Balle, Sorte Frederik, Per Sømand/Skrig Per, 
Sullivan, Rystemontøren, Weismann (som altid var vrissen), Weiss også kaldet Gummiansigtet. 
Cykeltyven, Isbukken samt et hav af andre assistenter, mange fra Lolland. Af maskinmestre var 
der også et hav, her husker jeg blandt andet, 2. mester Odin, Kaj Riis Hansen, Orla Dreier, som 
var kendt for ikke at slide værktøjet op, Leif Sørensen, som havde ry for at være tilbageholdende 
med at give øl, men der var ikke noget i vejen med at modtage. 1. mester Dion Lohse kaldet cand. 
diesel, Den Smukke Arne, Lorry Feilberg, Skralde, Svend Åge Hansen. Mener også, at der var en, 
de kaldte ”Bøffen”. Han sagde altid, nu er det panam eme plut, når en sag skulle afsluttes. Den 
eneste chief, jeg husker, er Basse Hansen. 

Som sagt var det ikke kedeligt at være sammen med de herrer. Det var til tider knoklearbejde 
til langt ud på aftenen. Dog med diverse pauser. Mange gange, eller rettere sagt jævnt tit, var 
der nogle timer ”på toppen”, det vil sige beløb, som blev skrevet på, uden at der var udført noget 
arbejde for de timer. Jeg ved ikke, om man var vidende om det på inspektionen, men ingen sagde 
noget. Efter endt arbejdsdag blev der drukket en del bajere på kamrene eller ude i byen. 

Det var hård kost at følge med de gamle garvede gutter. Men en ting var sikkert, man skulle 
møde på maskintoppen næste morgen kl. 6.00, uanset hvad man havde foretaget sig aftenen 
før. Kom man for sent, kunne man regne med at få stukket i hovedet, at man kunne pakke sine 
sydfrugter og fise af, og for øvrigt var det ikke en halvdagsplads (her tænkes især på Svend 
Åges sprogbrug).

Jeg husker, at jeg blev sendt ombord i ”Morelia ”for at sejle med fra Frihavnen til Orehoved, og 
efter endt udlosning af træ til finerværket, videre til Nakskov, hvor skibet blev solgt og afleveret 
til de nye ejere. 

Da jeg steg om bord i Frihavnen/Orientkajen, mødte jeg skibets 1. mester, som hed Bent War-
rer, han stod og hang ved 4-lugen/indgangen til maskincassingen. Jeg hilste på ham og sagde 
noget om, hvorfor man skulle ud med sådan noget gammelt lort. Han mente dog, at jeg lige 
skulle stikke hovedet inden for på maskintoppen, inden jeg udtalte mig om gammelt lort. Mens 
vi stod og sludrede, sagde Warrer: ”Der kommer Ole Bakstørn”. Jeg havde aldrig mødt bemeldte 
herre, men godt nok hørt, hvorfor han havde fået det lidet flatterende øgenavn.

Det vil være lidt vulgært at forklare, hvorfor han fik det navn påhæftet, men han havde sik-
kert ikke kedet sig. Efter passiaren stak jeg hovedet inden for på maskintoppen, og det må jeg 
sige, der var godt nok pænt og rent overalt, nymalet, og gelænderne var pudset i mønster med 
smergellærred. Jeg havde aldrig set et dobbeltvirkende maskineri før og syntes, at det så lidt 
mærkeligt ud med de store åg på toppen. Da maskinen først kom i gang, og man havde set lidt på 
de hoppende udstødsåg og konstateret, at der ikke var de rystelser som på en almindelig 74’er, 



38

var det jo et behageligt skib at sejle med. Reparationsmæssigt tror jeg ikke, denne motortype var 
særlig nem at arbejde på. Efter sigende tog et stempeltræk noget længere tid end på 74’erne. Hvis 
ikke jeg husker helt galt, var det vel det sidste dobbeltvirkende maskineri Kompagniet havde, vel 
også i den danske handelsflåde. Dermed sluttede endnu et kapitel i dansk søfart.

Per Sømand var assistent sammen med 2 andre, som jeg ikke husker navnene på. Per kunne 
i hvert fald fortælle, hvordan tingene skulle være, især på hans egen måde, og den var ikke ke-
delig. Han var jo gammel i gårde. Jeg blev i hvert fald sat til at hive et stempel op på en af hjælpe-
motorerne, eller var det nedenud? Det var jo gamle maskiner. Samarbejdet gik godt et stykke tid 
mellem mig og skibets 3. mester, som var udlært på Hundested Propellerfabrik, og for øvrigt på 
dispensation. Men da han fandt ud af, at jeg havde maskinmesterpapirer, røg det gode forhold. 
Det hjalp ikke meget, at jeg foreslog, at han jo blot kunne tage hjem og starte på skolen. Proble-
met var til at se en ende på, da skibet skulle sælges, og jeg skulle videre til ”Azuma”.

Her kom jeg til at gå sammen med Poul Grejsdal og Leif F. Mortensen fra Næstved. Sidstnævn-
te var jeg senere sammen med i søværnet på minelæggeren ”Møen”. Der var også en assistent, 
som hed Sullivan. Han havde vist gået en del ovre i ”ventilshoppen” hos Marius og overhalet 
brændstofventiler. Desuden var der 2. mester Odin fra Århus. Der var sikkert også et hav af 
andre personer. Men jeg mener, at skipperen var Hardy Halvkraft.

Vi gik fra København til Göteborg og videre til Oslo. I sidstnævnte by sad jeg i en middags-
pause inde på Sullivans kammer og fik en øl. Pludselig røg døren op, og ind træder en af ”nat-
tens dronninger” fra Rosenkælderen. ”Giver du en spids?” spurgte hun. Jo, Sullivan havde da en 
flaske rød Ålborg, som stod og lænede sig op ad radiatoren (det var i januar måned, men flasken 
var absolut ikke frostsprængt). Hun satte flasken for munden og tog en ordentlig tår. ”Tak for 

”Morelia”. (Arkiv Nautilus Forlag)

”Azuma”. (Arkiv Nautilus Forlag)
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skænken!” Så skred hun. I assistentmessen kunne man oplyse, at de kvinder, som kom fra Ro-
senkælderen, havde trusser som det svenske flag, blå og gul, og det knitrede som pergamentpa-
pir, når de gik. Det var jo vigtige oplysninger, man blev beriget med.

Det blev et helvedes vejr, da vi sejlede ned gennem Nordsøen. Søklart var der ikke gjort med 
det resultat, at brun sæbe og sæbepulver flød hen over vippetøjet på hovedmotoren, så det så 
herrens ud. Desuden var kasser med stores og reservedele væltet rundt mellem hinanden. Jeg 
mente, at det var et dårligt søskib. Vi lå til tider med stærk slagside grundet vinden.

Vi havde haft en del havne i Europa, hvilke husker jeg ikke, men vi nåede da Hamburg efter 
planen. Her skulle der trækkes stempler. Poul og undertegnede havde det indvendige. Odin gik 
uden for og brummede over et eller andet, hvad ved jeg ikke, selv om han generelt var en festlig 
fyr. Jeg fik fornøjelsen af at rejse med ham hjem fra Hamburg, hvilket foregik med tog på 1. 
klasse. Vi havde hverken fået vådt eller tørt, da vi dampede af mod Danmark, hvilket fik Odin til i 
utvetydige vendinger at meddele, at han var sulten. Der sad et ældre ægtepar i kupeen sammen 
med os, og vores samtale var ikke lige det, der passede i deres øregang.

Efter passage af grænsen blev det snevejr, hvilket bevirkede, at vi skulle vente i Fredericia på 
toget fra København. Det blev for meget for Odin, han meddelte højt, at nu var han så sulten, at 
han kunne æde gardinerne. Det blev dog ikke til gardiner, men til nogle pølser han havde fået 
tag i på banegården. Sennep og ketchup havde han på et par paptallerkner, mens pølser og brød 
var i lommen. Vores medpassagerer så forfærdede på optrinet. Men vi nåede trods alt Århus i god 
behold og med hele gardiner i kupéen. 

Derefter kom jeg til at gå på ”Pasadena”, som lå i østbassinet ved midtermolen. Her gik der 
meget tid med at snakke om, at det var noget lort at arbejde på en MAN motor. Det var bedre med 
B&W, sagde ”sagkundskaben”. Det kunne da være lige meget med, hvad vi rodede med, syntes 
jeg, da vi blev lige beskidte, uanset hvad motoren var døbt. 

Motorskibet ”Pasadena” med en MAN-motor, ingen brød sig om at arbejde med. Nej, 
B&W var sagen, sagde sagkundskaben. (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg)

”Skralde” gik som 1. mester, og hr. Deleuran var chief på skibet. En dag henvendte ”Skralde” 
sig til mig og sagde, at han havde hørt, at jeg skulle ind til søværnet og aftjene min værnepligt, 
hvilket jeg kun kunne bekræfte. Han spurgte derefter, om ikke jeg kunne tænke mig at komme 
hjem til familien en uges tid, inden jeg skulle møde i Auderød. Jo, det kunne jeg godt, men der 
var jo også økonomien at tænke på. Han stod lidt og kiggede på mig, hvorefter han svarede: ”De 
kan komme op på maskinkontoret efter middag.” Efter vi havde spist i kantinen (Capela) stillede 
jeg hos ”Skralde”. Han kiggede op fra skrivebordet og sagde: ”De kan skrive her!” Dermed var 
arbejdssedler/lønsedler skrevet ud med overtid (og på toppen) kostpenge m.m. Jeg kiggede lidt 
på det, men sagde ingenting. Det eneste, Skralde bemærkede, var: ”Nu skal De ikke lige gå forbi 
inspektionen, når De går hjem til fyraften.” Det kunne jeg så godt finde ud af at lade være med.

Efter tiden i søværnet vendte jeg tilbage til ØK. En måned før jeg blev hjemsendt, var jeg om-
kring inspektionen i Frihavnen for at tale med Harry Schulz, som stod for bemandingen i maski-
nen. Han kunne meddele, at jeg skulle med M/S ”Sinaloa”, som kom fra USA,s vestkyst og skulle 
sættes ind på den nyoprettede Vestafrikarute.

Det blev dog lige en tur med ”Boribana” en 10 dage, inden jeg skulle om bord i ”Sinaloa”. Da 




