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Lørdag

Am Ballinkai, 14.36.

Manden i vagtskuret herser med mig. 

Jeg skal stå der, jeg skal vente her, han taler gebrokkent tysk og mangler et par 
tænder, men er både hurtig og effektiv, da det gælder. Jeg får at vide, at Bianca 
først kommer om et par timer. Han har en liste, og jeg står på den. Der er fem 
navne, og jeg når ikke at læse de andre. Fem. Overrendt er det ikke. Faktisk er 
her stille og forladt på Container Terminal Altenwerder denne lørdag eftermid-
dag.

Vi er i effektivitetens og funktionalismens land. Det er nyt, pænt og det virker. 
Selv inde bag hegnet i containerterminalen har nogen gjort sig umage med 
at plante blomster i bedene. Vagtens liste passer. Tidspunkterne passer – så 
meget som det nu kan lade sig gøre inden for shippingens verden, hvor selv 
germansk akkuratesse må bøje sig for vind og bølger og for befragteres plud-
selige profitdrevne indskydelser. Bianca er forsinket. Det får jeg lejlighed til at 
vænne mig til, men det ved jeg ikke endnu den lørdag eftermiddag i Hamburg.

Jeg står her som den civilist, jeg er, fordi jeg skal med som passager på con-
tainerskibet Bianca Rambow. Hun er i øvrigt ikke opkaldt efter en actionhelt – 
rederiet er familieejet, og familien hedder Rambow.   

Vagten taler i sin radio, og et par minutter efter kommer en kæmpestor, tyk, 
munter fyr i sin blå Transporter med blink på taget. SHUTTLE BUS, står der på 
vognen, og han er et hoved højere end mig, og han bærer en vest med ordene 
Sicherheit Nord. Jeg følger ham i min bil og han udpeger en parkeringsplads til 
mig. Ganske gratis. Så kører vi ind på selve havneområdet. En af fire gigantiske 
terminaler i Hamburg, en af dem, man ser, når man lige er kommet op fra Elb-
tunnellen og mødes af en skov af enorme kraner.

Her er påfaldende øde og tomt. Og stille. Jeg bliver sat af ved terminalbyg-
ningen, som er ny og grå af stål og sten, selv læderet på stolene er holdt i 
samme grå ikke-farve som resten. Min lykkelige chauffør siger til manden bag 
glasruden, at jeg er herren, der skal med Bianca Rambow. 
 
Manden bag glasruden mumler et eller andet, og så sætter jeg mig til at vente. 

Moin, siger folk, der går forbi. Vi er i Hamburg, men det er åbenbart også moin-
land.
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De har alle sammen veste på, nogle gule, nogle orange, nogle blå. 

Her er en kantine, hvor en flok bisser med truckerskæg og hjelme og veste sid-
der og læser avis (BILD) og drikker kaffe. Jeg trækker en kop til 0,30 euro og 
sætter mig i den grå sofa i lobbyen. Og venter.

I de sidste uger har jeg fulgt Bianca på nettet, og det overrasker mig ikke, at 
hun er forsinket. I går lå hun i Aarhus, og siden har hun sejlet ned gennem 
Storebælt og gennem Nord-Ostsee-Kanal ned til Hamborg, og nu er hun her – 
et eller andet sted. 

Jeg sidder og tænker. Jeg har været nervøs før denne tur. Kunne knap sove 
i nat, måske fordi den sidste opdatering fra rederiet tikkede ind på mailen kl. 
23.00 i går aftes: I stedet for Burchardkai skulle jeg møde ved CTA (her), og ikke 
klokken 15, men klokken 14. Altså en time mindre at løbe på. 

Problemer med bilen; et hjul, jeg ikke havde fået sat ordentligt fast, så hele 
bilen dirrer og rasler over 100 km/t. Stoppede i Skærup og købte en kryd-
snøgle, problem løst, på lokum, handle i Scandinavian Park i Handewitt, slugte 
en burger, videre. Lige til øllet, tænkte jeg, da jeg nærmede mig Hamburg. Det 
kommer til at passe fint. Så kø. Fem, seks kilometer kø før tunnelen, og tiden 
begyndte at smuldre. Jeg vidste det jo godt, det med tiden og med skibet. Der 
er formentlig ingen hast. Alligevel har jeg det svært med at være tilsagt kl. 14 
og så ikke at være fremme klokken 14. Kø og kaos, vejarbejde, uheld på vejen 
rundt i 
Altenwerder og nærmeste omegn, ukendt terræn, jeg stresser, jeg er bange for 
at komme for sent. Og nu: Selvfølgelig i alt for god tid. 

Det gør mig ingenting. 

Jeg sidder og tænker på, hvad det er, jeg skal bruge turen her til.  
For det første er det for min egen skyld. Et eventyr, helt for mig selv alene. Et 
ægte drengerøvstrip: store maskiner, en flok hårde typer, et barsk liv at se på, 
mens man selv danderer den og får tænkt sig om.

Hvor tit sker det? Svar: Stort set aldrig. 

For det andet er det research. Ægte, rå research, ind i en verden, jeg intet kend-
er til. Research til en roman, jeg skriver på, og som foregår på et containerskib. 
Jeg elskede ideen, da jeg fik den. Det var først et godt stykke henne i proces-
sen, det gik op for mig, at jeg intet ved om containerskibe. Eller om shipping. 
Eller om livet for en sømand. Jeg kunne sætte mig til at gætte. Men jeg kunne 
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Henneke Rambow, Biancas søsterskib, lægger fra kaj i Bremerhavn. Henneke er stort set 
identisk med Bianca. Herunder: Solopgang over Elben.
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også opsøge miljøet selv, og derfor sidder jeg nu her og er en anelse nervøs.
Jeg håber, det at være på et sådant skib, er noget. Bare noget. Kedeligt, sinds-
oprivende, hårdt, træls, spændende, fantastisk, uhyggeligt, skræmmende, 
uvirkeligt. Bare et eller andet. Der skal noget ind under huden på mig, så jeg 
kan bruge det i romanen. 

Det er målet. Hvad det bliver til, det aner jeg ikke. 

17.46, CTA.

Er om bord, omsider. Synes skibet er gigantisk. Ved godt det ikke er. Relativt 
set. Bianca Rambow er 134 meter langt og har en dødvægt på godt 11.000 
tons. Der er fyrre meter op til mastetoppen, og skibet kan laste 860 TEU. TEU 
betyder twenty-foot equivalent units og er altså den plads, en tyvefods-contain-
er optager. De allerstørste skibe på søen i dag kan laste 13.500 TEU. Der er en 
vis forskel.

Min medpassager hedder Wolfgang. Han er pensioneret forretningsmand fra 
Stuttgart og er vældig snakkesalig. Jeg møder ham i terminalbygningen, og vi 
snakker om løst og fast, om hvor vi kommer fra, hvad vi laver, den slags. Han 
har en hytte inde i en skov i Polen, hvor han bor tre måneder om året. Jeg tror, 
Wolfgang har penge nok. Han vil give den muntre kæmpe af en chauffør på 
shuttlebussen drikkepenge, men chaufføren afviser, det må de ikke. Jeg vender 
ryggen til, ved ikke hvad transaktionen ender med. 

Skibet ligger ved kajen og er blændende hvidt i solen; helt utrolig hvidt, helt 
utrolig grønt. 

Vi følges med cookie – kokken. Han er filippiner og hedder Gilbert. Han er rund 
og glad som en kok skal være. Han fortæller om sømandsklubben i Göteborg 
med begejstring: Der er øl og spa og wellness, der skal vi med hen. Det må vi 
se, mener han. Der er spa. Og øl.

Wolfgang spørger, om man må ryge om bord. Gilbert ser uforstående ud. Of 
course, siger han. Master smoke, everybody smoke, no problem. 

Og øl? Hvad med øl?

Gilbert ryster på hovedet. Ikke for besætningen. På ingen måde. Men for os: 
For you is okay. And wine, yes, friend.

Wolfgang blinker til mig. Han har allerede fortalt mig, at han har proppet kuffer-




