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Forord 

Det er os en stor glæde hermed at kunne præsentere skibsfører 
Erik Rasmussens beretning om sejladsen under 2. verdenskrig, 
og vi er taknemmelige for, at han har overladt sit spændende 
manuskript til os. 

Erik Rasmussen er født 1903 i Marstal på Ærø og kom til søs i 
1920 med den firemastede skonnert H. C. Christmsm. Efter at 
have sejlet med forskellige andre sejlskibe kom han på Naviga
tionsskolen i Marstal 1927, tog styrmandseksamen 1928 og 
skibsførereksamen 1929. Derefter blev han i 1929 ansat som styr
mand i ØK og kom senere til rederiet Torm, med hvis skibe han 
sejlede under 2. verdenskrig. 

Hans beretning, der bringes her, er baseret på dagbogsopteg
nelser og breve, og den giver et åbenhjertigt og ligefremt billede 
med megen humor af livet ombord i de bevægede år. 

Vi vil samtidig takke Veluxfonden og Fonden til Fædrelan
dets Vel, der økonomisk har gjort det muligt at få udgivet denne 
bog. 

På vegne af Kontaktudvalget for dansk maritim historie og sam
fundsforskning. 

Jørgen H. Barfod 
formand 





I. S/S Viola 

S/S Viola på Gibraltar red den 12. april 1940. 

Jeg regnede bestemt ikke med at skulle være ude i længere tid, og 
da det hele ser noget indviklet ud for øjeblikket, har jeg besluttet 
at nedfælde mine oplevelser. For når vi ses igen - det ske snart; 
men det bliver måske ikke førend krigen er forbi. Måske ses vi 
aldrig mere, men det var dog en uhyggelig tanke, skulle det ske, 
så den tid den sorg. Men altså når vi ses igen, så har jeg antagelig 
oplevet så meget, at jeg ikke kan huske halvdelen, så derfor den
ne dagbog. 

Efter en længere sygeorlov fik jeg af rederiet ordre til at tiltræ
de Viola, som lå i København, hvorfra det skulle afgå den 12. de
cember. 

Tyskerne havde fået godt begyndt på at sænke skibe, så der var 
ikke meget ved at tage afsted sådan lige før jul; men nu havde jeg 
jo haft en god ferie. Hyren var god - dvs. krigstillægget, og hvad 
skulle jeg ellers lave. Jeg drog så med min kone afsted fra Marstal 
til København den 10., så vi kunne have en dags tid sammen i 
fred og ro. 

Det var anden styrmand - der havde radiocertifikat - der 
skulle afmønstre, og da jeg var den eneste med certifikat, som re
deriet havde ledig, skulle jeg altså ombord. Jeg afløste første styr
mand Albert Madsen, for der kunne jo ikke være to første 
styrmænd. Albert og jeg gik op i bestiklukafet for at se lidt på de 
forskellige ruter. Hvad så med miner? Spurgte jeg! »Jo, ser du,« 
sagde Albert: »Kan du se den lille plet der på kortet? Det er en 
flueklat, selv om du prøvede, kunne du ikke ramme den med ski
bet. I forhold til kortets størrelse er klatten større end en mine, 
så du kan se, at selv med den bedste vilje, er det komplet umuligt 
at ramme en mine.« 

Før vi sejlede, var vi oppe hos skipperen for at få et glas vin, 
med skipperen, hans kone, Albert, hans kone og tolderne. Skip
perens kone var gået på wc, da tolderne kom, men da de blev 
siddende, måtte hun til sidst lette. Så havde en af tolderne fattet 
mistanke, gik ud og kikkede i kummen, og så var hun minsand
ten nedkommet med tre dejlige flasker whisky. Tolderne tog det 
ret gemytligt, der var jo krig, så hun slap for jordemoderpenge. 

Før vi gik op til skipperen, havde Albert haft besøg af en 
støvsugeragent, som havde demonstreret sit apparat. Fangsten, 
der var nok af den, havde han lagt i en stor papkasse, som stod 
på en stol. Da vi kom tilbage fra besøget hos skipperen, var både 
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kasse og stol gået op i flammer. Albert havde nemlig før vi gik, 
smidt et cigaretskod i kassen, så det var ikke længe om at fænge i 
al støvet. Heldigvis brændte kun stolen, så jeg måtte have en 
ny. 

Nå, omsider kom da alle besøgende i land, for vi havde travlt 
med at komme afsted. Vi skulle følges med C. K. Hansens Jægers
borg, men da den ikke var færdig, sejlede vi alene. Der var ikke tid 
til at vente en times tid, på trods af alle de mange lovord om 
søfolk i aviserne, så kom pengene før søfolkene. Der stod også, 
at rederne ville gøre alt for at søfolkene kunne få en god og fre
delig jul i havn. Jojodal Jægersborg kom ikke hjem mere, den gik 
ned i Nordsøen, men det vidste vi ikke før vi kom hjem igen. 

Nu må jeg vist hellere præsentere skib og mandskab: S/S Viola 
bygget 1929 af Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. 1. 595 brut
totons og 2.329 tons dødvægt plus 151 tons bunkers. Maksimal 
fart 10 knob med den 790 IHK store dampmaskine. Gråmalet. 
Druknehul forude, mellemdæk i to-lugen og hævet dæk agter. 
Matroserne boede forude om styrbord og fyrbøderne om bag
bord. Gnistsender og modtager var anbragt i bestiklukafet på 
broen. Skipper og hovmester boede midtskibs, på bådedækket 
boede anden styrmand i brohus om styrbord. I dækshus over 
maskinen boede første mester, anden mester og kok om styr
bord. På agterkant boede første styrmand, tredie mester og så var 
der en meget lille messe på forkant. 

Skipper Peter Nielsen fra Fanø ca. 55 år. 
Første styrmand og telegrafist Erik Rasmussen - mig selv 

36 år. 
Anden styrmand Jens Chr. Lei, vist nok sønderjyde ca. 25 år. 
Første mester Jens Chr. Jensen, københavner ca. 60 år. 
Anden mester Kristian Hermansen, københavner ca. 40 år. 
Tredie mester Thomsen, nordjyde ca. 24 år. 
Hovmester Henriksen, bornholmer ca. 55 år. 
Kok Thorvald Hansen, sjællænder ca. 35 år. 
Fire matroser, en letmatros, jungmand, dæksdreng og 

messedreng. 
En donkeymand, tre fyrbødere. 
Ialt altså 20 mand. 

Skipper, populært kaldet PeNilen, var af den gammeldags slags, 
hvor brudetøjet endnu var festtøj og frakken grøn af ælde, som 
man vel kan se, en meget sparsommelig mand. Gnavpotte, liden 
af ydre, som regel lidt gnaven. Drak normalt ikke, men når det 
skete var det af betydning. Var han sur på mig var mit navn 
»marstaller«, var han gal, var det »forbandet marstaller«, men el
lers voldte han ikke mange kvaler. Et lille børsteskæg, som strut-
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tede under næsen var hans stolthed, og det blev snoet ustandse
ligt, når han var i selskab. 

Anden styrmand hed noget lignende som en af de berygtede 
tyske krigsforbrydere, det var han meget stolt af, så ham nøjes jeg 
med at kalde Jens. !øvrigt pæn fyr, stor dameven, meget fugtig, 
når lejlighed gaves, omgikkes til tider lidt uheldigt med sandhe
den, lidt af en pralhans, men ellers en meget flink og omgænge
lig mand. Havde iøvrigt sejlet sammen med ham i Aslaug, så 
kendte kalorius. 

Første mester, kaldet kulkongen, ved ej hvorfor, men har vel 
været billig i drift med bunkerne. Stor pæn mand, lidt kristelig, 
kronisk sur, drak sjældent, men kunne godt lide mosten, når vi 
kom godt igang. 

Anden mester lille flink mand, selskabelig, ellers uden særlige 
kendetegn eller andre mærkværdigheder. 

Tredie mester, vist første gang ude at sejle, meget flink reel 
ung mand og den eneste midtskibs, som ikke var gift. 

Hovmester lille flink mand, men noget fugtig, dårlige ben og 
lavede mad, som de fleste andre gamle hovmestre på den tid. 
Der var jo ikke mange retter at tage forkert af. 

Kokken Thorvald var cykelsmed, men lokket ud til søs af de 
høje hyrer. Måske sejlet før, ved det ikke, men ellers gik det me
get godt under hovmesterens fremragende ledelse. Stor platten
slager og kunne lide at give partiet. 

Matroserne var de sædvanlige, dog var der gamle Kruse, som 
var Skagenfisker og gik i høj hat og overfrakke selv på var
men. 

Fyrbøderne var også ganske almindelige, der var en arrig fyr 
imellem, som vi kaldte buldoggen, grundet hans lighed med 
nævnte dyr. Så var der Peter Shanghai, alle tiders muntre fyr. 

Det var altså en lille karakteristik af besætningen. Nu kan 
man ikke regne med, hvad folk drak og ikke drak. Det var uvisse 
tider, der var nerver på, og man vidste ikke om man kom hjem 
igen eller måtte blive derude. Det samme gjorde sig gældende 
med hensyn til erotikkens verden. Nogle drak for at glemme, an
dre gik med piger for at være på den sikre side, hvis de som sagt 
ikke skulle komme hjem mere. Hvad de havde fået, kunne ingen 
fratage dem. 

Så var der afgang, vi skulle til Burntisland for at laste kul til Vej
le. Vi sejlede den 12.. december og var i Burntisland den 19. Da vi 
ingen sejlordre havde gik vi ret over Nordsøen. Ligeså godt 
springe i det som krybe i det. Der var jo en lille lysning i det hele, 
idet vi kunne være heldige at opnå at holde jul i Vejle med fami
lien. 

Jeg skal gerne indrømme, at jeg var lidt beklemt den første 
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nat, men det fortog sig ret hurtigt, syntes jeg. Når jeg stod på 
broen i den ene side, tænkte jeg, at hvis nu torpedoen kommer 
her, så står du i den gale side, så gik jeg over i den anden, men det 
fandt jeg hurtigt ud af var ligeså tosset, så jeg gik som regel frem 
og tilbage fra side til side. 

Det blev også hurtigt en vane at sove på sofaen med tøjet på, 
redningsbælte og gasmaske hang på en stol ved siden af. Papirer
ne lå klar på bordet. Hvad vi skulle med gasmaske, kunne jeg 
ikke regne ud. Det var også nemt at tørne ud igen, når man hav
de alt tøjet på, og med hensyn til arbejde, så blev der fraset vag
terne, kun lavet det allermest nødvendige. 

Der blev røget store havannaudskudscigarer, nogle sorte 
stærke mandecigarillos. Vi fik også snaps til maden ved alle 
måltider, alt ialt fraset krigen en ret behagelig tilværelse, som vi 
ikke var vant til og så på toppen, en stor hyre eller krigstillæg. 
Før var det jo arbejde, arbejde og atter arbejde, med en meget dis
kutabel bespisning. 

Viola havde navnet malet på siden sammen med det danske 
flag, og det skulle være oplyst om natten. Det var det også 
sålænge skipper var på broen, for han var meget pligtopfyldende 
og ville have sin ryg fri. Men såsnart han gik, slukkede jeg al be
lysning, idet jeg gik udfra, at tyskerne kun forlangte det oplyst 
for bedre at kunne finde skibene, se og ramme dem med deres 
torpedoer. Om det så var mig, der var klog eller de andre dum-
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me, blev jeg aldrig klar over - fakta var, at en masse skibe blev 
sænket. 

Vi slap godt over, og ankom Burntisland som nævnt den 19. I 
England mærkede vi ikke meget til, at der var krig. Selvfølgelig 
skulle alt lys slukkes, intet lys måtte kunne ses om natten, men 
de var ikke særlig strenge med det, det blev værre senere. 

Vi var sammen med TekJa, som kort efter blev torpederet 
hvorved de fleste besætningsmedlemmer omkom. Varerne var 
lidt dyrere end hjemme, men jeg købte da en del chokolade til jer 
og sytråd til mor. Vi var i land om aftenen og fik nogle glas øl. 
Ja, vi fik skam så mange, at Penilen gik på halen, men han 
påstod, at det var fordi nogle havde fjernet hans stol. Han var 
også til en del konferencer om ruter og konvoj; men trods alt 
måtte vi sejle alene igen. Ved kulspouterne var der lys om natten, 
så helt mørkelagt var der ikke. På gaderne gik folk med lomme
lygter, så der var såmænd ganske hyggeligt. 

Viola afsejlede den 19. om aftenen med 2.130 tons kul og an
kom Vejle den 23. ved 16-tiden. Der fik vi oplyst, at]mgersbollJ var 
torpederet den 22., det må have været på hjemrejsen. Nu havde 
vi ifølge rederiernes udtalelser kunnet glæde os til en rolig og 
stille jul i havn. Men da vi gled ind i Vejle, hang kulgrabberne al
lerede klar til losning, og inden fortøjningerne var fastgjort, var 
der allerede gået flere tons kul i land. Jeg spurgte formanden, 
hvorfor de havde så travlt: »Jo, Torm havde givet ordre til, at de 
skulle udlosse os så hurtigt som muligt, idet vi skulle være klar til 
at følge med et andet dansk skib, som også lossede der«. Jo, glade 
jul. 

Det andet danske skib var Vendilas Svend Pii. Nå, så blev der 
losset uafbrudt til kl. 1600 juledags aften. Min hustru og datter på 
to år, anden mesters kone og hovmesterens kone var ankommet 
for at holde julen med os. Skipper og resten af officererne var 
rejst hjem. Skipper gav min datter en daler til at holde jul for, før 
han rejste. Anden styrmand Jens havde fået snakkedråber og 
pralede på rejsen med, at han havde fået en flaske med hjem. Det 
var desværre til en tolder, han åbenbarede sin hemmelighed, 
men denne må have været i julehumør, for han fik lov at behol
de sin flaske. 

Vi holdt juleaften i salonen og fik som vanligt gåsesteg. Kok
ken var fuld og hovmesteren var sunket lidt ned i haserne, men 
igennem aftenen kom vi da. Fra Sømandsmissionen fik vi jule
gaver, og før vi trak os tilbage drak vi kaffe. Vi fik da en rolig ju
lenat, og havde også gjort regning på en stille juledag, men gjorde 
det uden vært. Julemorgen kom formanden, vi skulle forhale, 
selvfølgelig kunne han ikke få nogle arbejdere fra land til at 
hjælpe, og vi havde ingen folk ombord, dem så vi forresten ikke 
under hele opholdet i Vejle. 
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Der var ingen fyrbødere eller donkeymand, så ingen damp til 
spillene, men det klarede formanden, han firede kulgrabben ned 
i en luge og så trak kranen langs med os. Da der heller ingen 
søfolk var, måtte jeg selv klare begge ender, fire og hale, lade gå 
og sætte fast, jeg fik den da bunden fast, men det blev derefter, 
men det gik på grund af det gode vejr. 

Det gik så formiddagen med, det gjaldt jo om at benytte den 
tid, hvor vi ikke lossede, selv om det var juledag. Men så fik vi en 
stor god frokost. Jeg tror næsten, at hele Tolddepartementet del
tog, men det var nu meget hyggeligt, så vidt noget kunne være 
hyggeligt under de forhold. 

Om eftermiddagen var vi ude i Greisdalen og drikke kaffe og 
om aftenen med formand Madsen hjemme og spise. Det var den 
dag. Kl. 2400 begyndte de at losse igen, og det blev de ved med 
lige til tredie juledag, hvor vi var udlosset. Det var arbejde, spek
takel og støj både dag og nat hele julen. Jovist fik vi en god og ro
lig jul ved land, som rederne havde lovet, men det måtte altså 
ikke gå ud over pengepungen. Det var jo store fragter, og det 
skulle udnyttes, selv om det gik ud over søfolkene. Rederne hyl
dede åbenbart den gamle grækers ord: Det er nødvendigt at sejle, 
men ikke at leve! Glade jul. 

Anden juledagsaften var vi til juletræ på Sømandshjemmet, 
der var ihvertfald et juletræ, salmesang og prædiken, så det var 
da lidt hjemligt. Arbejdsmæssigt var det den værste jul, jeg har 
haft, hyggemæssigt ligeså, for hele tiden havde vi jo i tankerne, 
nu skal vi snart skilles igen og ud på verdens på den tid farligste 
og uhyggeligste farvand, nemlig Nordsøen. Alene før jul var der 
sænket syv danske skibe med et tab på over 100 mennesker. Un
der sådanne omstændigheder var det hårdt at tage afsked med fa
milien, men det skulle gøres, og det blev gjort. 

Vi var altså klar til at sejle tredie juledag, men Svend Pii var ikke 
klar, dens besætning ville ikke sejle før efter nytår, hvilket var 
meget forståeligt, men så modige var vi andre ikke. Så blev der 
heller ikke mere talt om at sejle to skibe sammen for sikkerhe
dens skyld, der blev taget meget lidt hensyn til sikkerheden, når 
det drejede sig om penge. Sådan set kunne det vel også være lige 
meget om vi sprang i luften alene, eller med selskab. 

Vi sejlede altså alene ligesom fra København og slap godt 
over. Vi skulle til Barry, men sejlede ikke direkte, men derimod 
til Bergen for ordre. Der var mærkeligt nok ikke meget vrøvl 
med vores folk, før vi sejlede, en var blevet væk, men vi fik hur
tigt en anden. Sejladsen nordpå var fin, indenskærs næsten hele 
vejen. Vi ankrede oppe i Oslofjorden og holdt nytårsaften. Det 
var en fin aften med ikke for meget at drikke, der skulle Penilen 
nok passe på, men vi fik vist nok. Der blev sunget fædrelands
sange og råbt hurra for gamle Danmark, som det nu engang 

14 



Vijk Ha1111. (Foto: H &S). 

hørte sig til, når der var krig. Alle folkene var henne i kahytten 
for at tage del i festlighederne og Penilen holdt en til lejligheden 
passende tale. Den slap han såmænd meget godt fra, så ønskede 
vi hinanden et godt nytår med en drink til. Alt i alt en meget god 
aften. 

Fra Oslofjorden gik det videre mod Bergen med lods ombord. 
I Bergen lå vi et par dage og fik så ordren om at gå til Barry. Vi 
var helt oppe ved den 61. breddegrad, inden vi styrede vest efter. 
Vejret var godt, under vejs blev vi antastet af et par engelskema
rinere, alt iorden. Vi sejlede nord om Shetlandsøerne, da vi skul
le ned i Bristolkanalen. Oppe vest for Shetlandsøerne traf vi det 
første engelske krigsskib. Ja, det var vel kun en armeret trawler. 
Den stoppede os, og tildelte Viola et signal, der skulle hejses 
hvergang, vi så et engelsk krigsskib. På vejen syd over mødte vi 
fire andre krigsskibe, men de sagde bare »goddag« såsnart de så 
signalet, så alt var iorden. 

Alle blev meget glade og oplivede, da vi hørte, at vi skulle til 
Barry. Det var jo vestkysten af England, for det første mente vi 
jo, at såsnart vi var ude af Nordsøen, så var vi ude af farezonen, 
og det var vi sådan set også denne gang; for det andet havde vi 
håb om at blive sendt syd på efter frugt. Alle så derfor lyst på tin
gene, selv Viola, det gav sig pludselig til at løbe en halv mil mere; 
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men jeg har nu fyrbøderne mistænkte for at have givet den et par 
skovle mere for hurtigere at slippe ud af ragnarokket. 

Vi havde altså, tiden taget i betragtning, en meget god og hel
dig rejse fri for genvordigheder af nogen art. 

Ankom til Barry den 9. januar, hvor ordren lød på at laste kul 
til Piræus. Så blev der for alvor glæde ombord. Nu var krigen 
forbi for vort vedkommende. Ned i varmen, væk fra alle de blo
dige begivenheder i Nordsøen. I Barry var den sædvanlige lidt 
sløsede mørklægning, de sædvanlige glas øl og den sædvanlige 
engelske måde at laste kul på med de stive stereotype spouter; 
men lastede blev vi selvfølgelig efter de sædvanlige talløse forha
linger med en fod frem og to tilbage, så blev det lidt for meget 
osv. Særlig galt var det, da vi skulle bunkre i den lille luge, så 
skulle det hele indstilles på tommer; men vi fik selvfølgelig også 
fyldt op med bunkers, men ingen på dæk. Måske kunne det ikke 
betale sig, for så ville vi jo laste mindre og miste noget af den sto
re fragtbetaling. 

Afsejling fra Barry den 12. januar. Vi fik selvfølgelig ingen 
post de to gange i England. Så gik rejsen sydefter. Vi gik godt ud 
i Atlanterhavet, og mærkede ikke noget til krigen før i Gibral
tarstrædet, hvor vi blev stoppet af engelske krigsskibe og fik pa
pirerne efterset. Alt i orden, så vi fortsatte. Ved Bizerta var der et 
par franske flyvere ude for at kikke nærmere på os, de var ret 
nærgående, måske for at demonstrere deres flyvefærdighed. Til
syneladende var vi ikke mistænkelige, for de gjorde os intet. 

Efter en meget fin og fredelig rejse ankom vi til Piræus den 
26., lossede og afsejlede igen den 28., uden at have oplevet noget 
bemærkelsesværdigt. Vi skulle til Jaffa, antagelig for at laste ap
pelsiner til England, men vi var ligeglade, bare det ikke blev 
over Nordsøen. Fin rejse tilJaffa, hvor vi ankom 1. februar. Her 
oplyste agenten, at der kort efter vores afgang fra Piræus var 
kommet telegram om at gå til Spanien, men det var kommet for 
sent, for nu lå vi jo her og havde det godt, og den tid der er gået 
godt, kunne jo ikke komme dårligere tilbage. Det var vel Torms 
mening, at når vi nu, grundet et forsinket telegram, lå i Jaffa, så 
kunne vi jo ligeså godt forsøge at få en last appelsiner. Og så blev 
vi foreløbig liggende og glædede os over, at vi ikke fik noget. Vi 
skulle bare have tiden til at gå og til at gå godt, indtil krigen var 
forbi. 

Viola lå så i Jaffa fra den 1. til 7. februar, men stadig ingen ud
sigt til appelsiner, eller anden last. Der kom så ordre til at gå til 
Castellon i Spanien. Vi sejlede altså videre i ballast og ankom ef
ter en god rejse og uden nogen som helst specielle begivenheder 
Castellon den 15. februar. Her var der endnu minder fra borger
krigen, idet der stod en damper på bunden langs kajen med bro 
og master over vandet og en del huse var ødelagte. Her lastede vi 
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partladning appelsiner og afsejlede den 16. til Denia, hvor vi an
kom den 17. Her stod der til en forandring en damper på bunden, 
men udenfor havnen. Ellers samme ødelæggelser som i Castel
lon. 

Afsejlede Denia den 18. efter indtagelse af partladning og an
kom Carthagena den 18., samme ødelæggelser og fattigdom over
alt. En del kom ombord og tiggede. Vi kunne gå i land, men 
skulle være tilbage ombord kl. 2200. Hvis man opførte sig godt 
og ikke lavede ballade, så kunne man blive i land hele natten. Vi 
måtte ikke drive rundt på gaderne, ja så var der jo kun få steder, 
hvor man kunne opholde sig, enten på værtshus, hvoraf de fleste 
lukkede om natten, eller på horekasse. Det var altså så viseligen 
indrettet, at ville man blive i land, så måtte man betale for nat
opholdet, hvilket i sig selv var rimeligt. Selvfølgelig ikke en 
mand ombord forude. Ja, midtskibs stod det såmænd ikke stort 
bedre til. 

Vinen kostede 8 pesetas eller ca. 4 kroner flasken. Det var 
rødvin, så jeg købte 20 liter, for jeg kunne så godt lide rødvin, og 
så er det rart at have en tår, hvis der skulle komme gæster. Der 
lastede vi så færdig. Jeg havde en farlig ballade med Penilen, han 
var ikke vant til appelsinlast. Han ville have store lufthuller i 
rummene og ingen dækslast. »Ja, så last Marstaller ligesom De 
vil, men jeg går i land, for jeg vil have min ryg fri«. Så gik Peni
len, men det var nu ikke alene for at have ryggen fri den ræve
pels. Man kunne da også godt se, at han ikke havde nøjedes med 
at sidde og passe på sin ryg hele tiden. Vi blev tillosset med ialt 
34.947 kasser appelsiner, hvilket gav en meget høj dækslast og en 
meget vred Penilen. Jeg regnede imidlertid med, at englænderne 
ikke tog det så nøje med kvaliteten, da appelsinerne antagelig 
skulle anvendes til marmelade, hvilket senere viste sig at holde 
stik. 

Under sejladsen fra Jaffa til Spanien havde vi over radioen 
hørt om en del torpederinger af danske skibe, i næsten alle tilfæl
dene var hele besætningen forulykket. Man kender jo en del 
mennesker, og i det øjeblik man hører, at et skib er gået ned med 
besætningen, så bliver man rystet og vil ikke sejle mere; men da
gen efter er det glemt igen. Sådan er vi mennesker nu engang, 
heldigvis måske. Det er vist kun godt, at man kan glemme. 

Lasten skulle til Liverpool, og så blev det sagt (hvor det blev 
sagt ved jeg ikke, men under hele krigen svirrede luften med ryg
ter), at inge Torm-skibe kom mere på Englands østkyst. Det var 
da kun godt, såfremt det var sandt. Før vi afsejlede, fik vi oplyst, 
at Torms Aase var afsejlet Valencia nogle dage før os, også med 
en fuld ladning appelsiner, Aase skulle dog til Bristol. 

Afsejlede altså Carthagena den 20. februar, blev rapporteret 
ved Gibraltar, men ellers ikke noget. Fortsatte rejsen langt ude i 
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Atlanterhavet, inden vi drejede nord efter. Ca. 100 sømil af Cap 
Finisterre. Meget fint vejr. En måneklar nat passerede vi en 
damper, som drev rundt, dvs. hele agterskibet var skudt væk. I 
hvert fald var det forsvundet. Der lå også en torepdojager, natio
naliteten selvfølgelig ubekendt, og cirklede rundt om den hele 
tiden, hvorfor ved jeg naturligvis ikke. Jeg kaldte ihvertfald skip
per og alle mand på dæk, for man kunne jo aldrig vide, hvad det 
var for noget, eller hvad der ville ske. Nu var det lige til vagtskif
te, så det betød ikke større ulejlighed for folkene; men der skete 
altså ikke noget, så vi fortsatte, men alligevel - lidt uhyggeligt. 

De sidste par døgn til søs havde vi tåge, hvad vi betragtede 
som ret heldigt, for så kunne u-bådene ikke se os. Tyskerne hav
de udlagt miner i Liverpool bugten, antagelig med u-både eller 
måske flyvemaskiner, hvem ved? Efter en, alle forhold taget i 
betragtning, heldig rejse ankom vi til Liverpool 27. februar. Syv 
dage i søen, stor omvej, meget fint. 

Alle kajpladser optaget og alle pakhuse fyldt op, så vi kom helt 
op i Canning Deck klods ved Pierhead Station, så det var en fin 
plads omtrent midt i byen. Her lå vi så og lossede med et a to 
gæng hver dag til 8. marts, hvor vi forhalede til bunkerkuldepo
tet. Vi havde landgangspas, men kunne komme og gå som vi 
ønskede. Første mester og jeg var en del i biograf og på restau
rant for at drikke te m.v. Vi var jo blevet for gamle til piger, sag
de han. Tjah, hvem ved? Jeg købte en del honning her, for jeg 
havde dårlig hals og så er det rart at have en klat honning. 

Lille Frederik - også kaldet Knappefrederik, fordi han altid 
stod og drejede på en af sine trøjeknapper - lå der også, han var 
skipper på Kirsten, hvor Dreymann var anden styrmand. Drey
mann fik en kasse appelsiner med hjem til min familie, men han 
var nu ikke glad for at sejle den vej. Men han kom da heldigt 
igennem. 

Dreymann var ombord hos mig en aften, så kom Kristiansen 
og Penilen ud på aftenen, de havde endda været særdeles meget 
iland, kunne vi se; men vi fortsatte hos mig og fik en lystig nat 
ud af det. 

Her fik vi at vide, at Aase var forlist på vejen op med appelsi
ner, torpederet lidt syd for Ushant, så den var ikke gået så langt 
ud som os. Alle mand, pånær messedrengen, gået ned. Messe
drengen var den eneste, der kom i flåden. Det lykkedes for ham 
at få maskinmester Petersen halet op på flåden, men Petersen 
døde senere og messedrengen døde efter at være kommet på hos
pital i land. Torpederingerne kunne altså nu også ske i Atlanter
havet. Jeg ved nu ikke om det var den første. 

Det må også have været en frygtelig tid for konerne og fami
lierne derhjemme. Nogle dage efter, at vi var afsejlet Spanien, 
spurgte en kone min kone, hvor hendes mand sejlede. »Jo, han 
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sejler i Torm!« »Jamen, det er dog skrækkeligt«, sagde hun. »Der 
er lige gået en af Torms dampere ned, som var på vej fra Spanien 
til England med appelsiner.« Min kone vidste, at vi var på vej 
med appelsiner, så det var et stort chock at få. Nu var det Aase og 
ikke os, der var gået. Min kone vidste altid, hvor vi var, sådan 
omtrent da. Jeg havde lavet en slags kode, hvoraf vi havde hver 
sin kopi. Den var fremstillet før jeg tog ud, man vidste jo aldrig, 
hvad der kunne ske. Jeg havde givet alle havne, som vi kunne 
tænkes at anløbe, forskellige personnavne, både mand- og kvin
delige alt i alfabetisk orden. Så det var nemt at slå op. Mande
navn betød en havn vi gik til og kvindenavn en havn vi afgik 
fra. Der var forskellige andre ting, med kys og kærlige hilsner, 
sammensat på forskellig måde. Vi måtte jo ikke opgive nogle po
sitioner, så koden var nu meget praktisk. Stod der eksempelvis, 
husk Peters fødselsdag 2. februar, ja så betød det simpelthen, at vi 
forventede af ankomme til havn Peter nævnte dato. Så bare se 
hvilken havn Peter stod for. Der var flere små fiduser, som man 
ved hjælp af koden meget nemt kunne finde ud af, det virkede da 
også fint til den 9. april, så var det forbi. 

I Liverpool måtte vi søge om dispensation for anden styr
mand, han skulle nemlig i marinen, men fik udsættelse til ok
tober. I havnen lå der også en del engelske skibe der fik sat en 
jernring omkring hele skibet, den skulle være til værn mod mag
netiske miner, og få dem til at springe længe førend skibet nåede 
minen, om det virkede ved jeg ikke. Selvfølgelig var der også en 
masse militær overalt. Som følge af, at alle gik med lommelygte 
om aftenen, var der ikke til at opdrive et lygtebatteri, men flere 
ombord på Viola købte radio, så nu kan vi da høre presse overalt, 
når vi kommer ud. Vi har nok skibsradioen, men den er nu ikke 
så god til det. 

Post fik vi også i Liverpool, jeg fik fra hele familien, det var 
vel nok kærkomment at høre fra jer derhjemme, også aviser fik 
jeg. Ingen af mine breve havde været åbnet, mærkeligt.Jo, jeg fik 
da også post da vi var i Barry, men ikke spor i hele Middelhavet. 
Vi fik al post ved ankomsten og så vankede der ikke mere. Alme
na lå her i øvrigt også, der var Krølle skipper og Kristen fra 
Kragnæs første styrmand, men jeg så dem nu ikke. 

Efter elleve dages ophold afsejlede vi fra Liverpool den 9. 
marts, så det kunne ikke være bedre. Det var en fin tid, hvor vi 
havde det godt. Vi skulle til Senegal i Vestafrika for at laste 
jordnødder, rejsen var altså i ballast. Vi havde en heldig rejse ned 
uden nogen krig og uden nævneværdige hændelser. Vi følte os 
mere fri og langt bedre tilpas end på Nordsøen. Livet blev lidt 
mere normalt, og så blev der arbejdet lidt engang imellem. Ellers 
gik tiden med diskussioner angående krigen og alle forlisene, vi 
hørte jo langs væk over radioen fra de forskellige lande om dem, 
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i den sidste tid otte danske og alle med tab af hele eller største
parten af besætningen. Forbandede tyskere. 

Efter 12 dages sejlads ankom vi til Dakar den 21. marts, 
skærtorsdag. Her skulle vi have trimmere og flodlods ombord, 
for vi skulle ikke laste her. Skipperen var den eneste, der fik 
landgangspas, afsejlet langfredag og ankom Funcion den 23. Her 
lå en norsk damper og lastede, så vi fik ikke begyndt lastningen 
før anden påskedag den 25. Vi skulle kun have partsladning, da 
vi ikke kunne gå ud over barren med fuld last. Afsejlede den 29. 
og ankom Mbur samme dag. Her var ingen havn, så lasten kom 
ud i pramme. 

Alle trimmerne fik vi ombord i Dakar, og der skal de afleveres 
igen. De havde deres egen mad med, som hovedsagelig bestod af 
ris og fisk mikset. De havde et lille ildsted på dækket, hvorpå 
maden blev tilberedt. Sovestederne fandt de rundt omkring, 
hvor de kunne finde en plads. Det var som hovedregel store flot
te fyre og så var de skikkelige. Tyveri mærkede vi intet til, for
holdsvis renlige var de også. 
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II. Forår 1940 

Viola var tillastet den 1. april, hvorpå vi gik til Dakar for at afle
vere lods og trimmere. Vi ankom Dakar samme dag og gik langs 
kaj for at indtage vand. Kaptajnens landgangstilladelse gjaldt 
endnu, så han gik i land. Da vi havde fået vandet ombord, kom 
der lods med besked om, at skibet skulle forhale ud på reden. Da 
skipperen ikke var ombord, måtte jeg fungere som skipper. Det 
var første gang jeg var øverskommanderende på et Torm skib, så 
selvfølgelig var jeg meget stolt, selv om messedrengen kunne 
have klaret jobbet ligeså godt. 

Vi havde tilladelse til at afsejle fra reden uden lods, så vi afgik 
om aftenen den 1. april til Marseilles. Uden om hele havnen var 
der trukket et tykt stålnet, som var ophængt i tønder til værn 
mod u-både. Gennemsejlingen var lukket om natten, så der var 
ingen sejlads på havnen efter mørkets frembrud. 

Så langt syd på var der ingen, der kunne høre Danmark på 
deres radioer. Så hver nat tog jeg den danske radioavis på 
kortbølge, indtil vi kunne høre Danmark igen. Det var alle glade 
for, og jeg tog den som regel på vagten med udkik på broen. Ef
ter at have passeret de kanariske øer, begyndte de atter at kunne 
høre Danmark, og så kom den store overraskelse. 

Jeg havde morgenvagten og ved syv-tiden kom kokken styr
tende op på broen og fortalte, at han havde hørt i radioen, at ty
skerne havde besat Danmark og gjort landgang i Norge. Jeg tro
ede, at manden var fuld eller tosset, men uheldigvis var han både 
ædru og rigtig klog. Selvfølgelig troede jeg alligevel ikke, at det 
passede, men gik alligevel med ned, og hørte så på hans radio, at 
nordmændene fik anvisning i at evakuere byerne, så det var altså 
rigtigt. 

Det virkede selvfølgelig chokerende i øjeblikkeet, men ner
verne faldt snart til ro igen, hvis de ikke gjorde det, så skulle man 
jo gå med nerver på altid. Jeg meddelte det så til skipper og an
den styrmand, de ville selvfølgelig heller ikke tro på det, men ef
terhånden blev hele skibet da overbevist om, at det var rigtigt. 
Kokken blev dagens mand, som den første der havde hørt nyhe
den. Alle var selvfølgelig chokerede, men det holdt ikke så 
længe, enkelte drev endda spøg med det. For os gifte familie
fædre var det skam ingen spøg, for hvordan skulle det gå dem 
derhjemme under det tyske voldsregime? Man gjorde sig al
lehånde forestillinger: Sulter de? Min svoger var soldat i Hader
slev. Havde han deltaget i småkampene langs grænsen? Var han 
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faldet? Bliver de danske soldater tvunget med på tysk side? Jo, 
der var nok at tænke på, derfor gjaldt det om at tænke så lidt som 
muligt, men det var ikke nemt. 

Radioerne st~d selvfølgelig åbne hele dagen, og den danske 
meddelte, at vi skulle søge neutral havn. Da jeg spurgte Gibraltar 
om der var nogen korrespondance til os, meddelte han, at alle 
danske skibe skulle søge allieret havn; men den besked blev ud
sendt flere gange i dagens løb, så der var nok at spekulere på. 
Selvfølgelig var det ikke nemt at træffe en afgørelse, men jeg syn
tes det var vores pligt at stille skibet til de allieredes rådighed, 
som landet lå. Penilen ville som altid have sin ryg fri, og det fik 
han jo ved at følge instruktionen fra den danske radio, så han 
ville anløbe en spansk havn. 

Jeg gik så rundt og spurgte de forskellige. Alle undtagen et par 
midtskibs ville til allieret havn, alle var vi forbandet på tyskerne. 
Vi måtte hjælpe enhver, der kæmpede imod tyskerne. Vi måtte 
også gå ud fra, at den danske radio stod under tyskernes kom
mando, så den kun måtte udsende, hvad de gav tilladelse til eller 
beordrede udsendt, så jeg gav ikke meget for ordren om at gå til 
neutral havn. Der var nok, ja, alt for meget at spekulere på. 

Men så fik jeg en ide. Jeg vidste, at der på anden styrmands 
vagt havde været to flyvemaskiner ude og se til os, så jeg gik ind i 
radiorummet og »modtog« et telegram som følger: »De er under 
observation af vore flyvere - fortsæt direkte Gibraltar - Kom
mandanten.«Jeg var ganske stolt af min plan, bare jeg nu kunne 
få Penilen til at hoppe på den. Jeg overbragte ham telegrammet. 
»Har her været flyvere ude?« spurgte han. »Det aner jeg ikke!« 
Løj jeg nok så frimodigt. Så op på broen til anden styrmand. 
»Har her været flyvere?« »jo! sagde styrmand Jens: »Der var to 
for noget siden!« »Det var dog som satan Marstaller, hvad gør vi 
nu?« »Ja«, svarede jeg: »Vi er jo snart oppe i Gibraltarstrædet, så 
de kan jo sagtens følge os, og hvis vi ikke adlyder, så bliver vi 
uden tvivl bombet!« Bombes ville han ikke, og nu havde han da 
også sin ryg fri, når der forelå en så tydelig ordre om anløbshavn. 
Vi satte kursen mod Gibraltar. Det værste var, at jeg kunne få 
vrøvl med det telegram senere, vel ikke fra englænderne, men 
fra Torm og tyskerne, hvis de vandt. Altså hvis de opdagede, at 
telegrammet var uægte. Det var der jo selvfølgelig ingen, som 
kunne bevise, men det var mig, der havde modtaget det. Penilen 
anede ikke uråd, men engang imellem, når vi ikke sad så godt i 
det, sagde han: »Det er også Deres skyld Marstaller.« Men han 
hentydede antageligt til, at det var mig der havde modtaget det 
famøse telegram. 

Så sejlede vi til Gibraltar uden opsyn af noget som helst, og 
det kunne Penilen ikke forstå. »De kan være sikker på, at de 
følger os hele tiden!« sagde jeg. »Vi kan jo prøve at vende om«, 
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havne. 
Her ses 4 A. P. Møller skibt lagt 

op i Baltimore .fotograftrtt på Chri
stian X fadselsdag 26. septtmbtr 

1940. 

men det ville han alligevel ikke. Vi var næsten helt inde i Gi
braltar havn, inden vi blev antastet af en engelsk torpedobåd, 
som beordrede os til ankers og ellers afvente nærmere ordre. Så 
kom vi skam under opsyn. Vi blev meget overraskede, for. vi 
havde ventet at se en hel del danske skibe, men der lå kun Lau
ritzens Stella, som også havde nødder i lasten og skulle til Nice. 
Vi kunne ikke sende post fra Gibraltar. 

Ja, så ligger vi godt her på reden og har næsten ikke andet at 
gøre end spekulere, ihvertfald har vi masser af tid til det. Hvor
dan mon det går med pengesagerne hjemme, mon Torm stadig 
udbetaler træksedlen? Hvordan med vores overenskomster, hy
rer og hvordan skal det hele ende, måske har vi haft vor sidste jul 
sammen, nåh ikke spekulere så meget, det bliver vår påny. 

Gibraltar 10. april 1940, ja det var altså dagen for vor ankomst 
hertil og som nævnt ligger vi og har det godt. 

Vi får jo nok en del at vide, men hvad der egentlig sker i Dan
mark får vi ikke meget at vide om, for det den tysk kontrollerede 
radio sender ud er vist ikke lige sandheden. Så hører vi over 
mange andre stationer: Tyskernes indfald i Norge, store søslag, 
englændernes udlægning af miner på norskekysten. Danmark 
besat inden folk vågnede op - jo, vi plejer jo at tage den med ro, 
og havde da vist også en ikke-angrebspagt med Hitler. Tyskerne 
køber og betaler i Danmark med en mark papirslapper. De er 
nok ikke noget værd, og hvorlænge mon de i det hele taget beta-
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ler? Danskerne må jo have ydet en vis modstand, for vi hørte i 
radioavisen, at Stauning mindedes dem, der var dræbt. Hørte 
også, at garden på Amalienborg gjorde modstand, men hvor me
get kan vi tro af det? 

ldag, den u. april, har vi fået prisemandskab ombord, eller 
hvad man nu skal kalde det. Fire engelske soldater der holder sig 
selv med kost, som der er rigeligt af. Flinke pæne unge menne
sker med skæg, det skal vist se ud som om, at det er gamle søfolk 
i tjenesten. Logerer i tredie styrmands kammer, det er jo kun de 
to der sover af gangen. Der skal jo også holdes vagt. 

Den kvindelige speaker på den danske radioudsendelse fra Pa
ris forsikrer hver aften, at danskerne nok skal blive behandlet 
som venner, hvis de søger ind til allieret havn. Altså som vi har 
gjort, men ellers er der ikke meget af nyheder. Der er også norsk 
og svensk presse fra samme station. 

Skipperen har været i land i dag, men fik ingenting at vide. 
Penge kunne han ikke få, men dem har vi jo sådan set heller ikke 
noget at bruge til, når vi ikke kan komme i land, for det kan vi 
altså ikke. Folkene har købt for ca. 40 [, af boomboatmanden, 
hvordan de vil få det betalt, ved jeg ikke, men så kan de jo levere 
det tilbage igen. Men det meste er vist chokolade, og den har de 
spist, så den kan i hvert fald ikke returneres. 

12. april. Vi er snart helt kulrede i toppen af al den presse, 
snart kommer en og meddeler, at han har hørt det, og snart en 
anden, at han har hørt noget andet. Sådan går det næsten hele 
døgnet, ihvertfald til kl. 2315, hvor den danske udsendelse fra Pa
ris kommer. Vi kan da trods alt regne ud, at det er en meget 
nervøs tid hjemme. Paris siger også, at de allierede arbejder for 
Danmarks befrielse, og at England har besat Færøerne, indtil de 
atter kan blive givet tilbage til et frit Danmark. Nordmændene 
er meget omtalte, danskerne ikke. Det har nok været en skuffelse 
for alle undtagen tyskerne, at de kunne besætte hele Danmark 
uden modstand, men fraset, at vi havde fået nogle tusinder 
dræbt, havde det nok ikke hjulpet meget med vor modstand, den 
var blevet tromlet ned. Får I lov at beholde radioen derhjemme 
og må I lytte til udlandet? Ja, al diskussion her drejer sig selvføl
gelig om krigen. 

Skipperen har en avis med hvergang han kommer fra land, 
der kan vi da læse de allieredes syn på krigen. ldag ankom Svit
zers bjergningsdamper Geir, men hvad den skal ved jeg ikke, vi 
må jo ikke besøge hinanden. Den skal nok bunkre, sådan en 
bjergningsdamper kan de vel altid bruge. 

13. april. Idag ankom tankskibet Marie Mærsk, om frivilligt el
ler tvunget ind, ved jeg ikke, men nu er vi da tre danske skiber 
her. Vi har også fået fem nye soldater eller marinere ombord. De 
andre kedede sig nok for meget, så de må skifte engang imellem. 
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Ellers går livet meget normalt igen. Vi arbejder fra 0700 til 1700 

med de vanlige spisepauser. Skraber, banker, vasker, maler som 
om intet var sket, men det er nok også bedst at være beskæftiget. 

Dagens radiooverraskelse var, at skipperen sagde, at han over 
den tyske radio havde hørt, at Niels Juel havde sænket det tyske 
slagskib Admiral Speer eller sprængt det i luften. Fraset, at de jo er 
nærmere himlen, hvis luftturen passer, kan jeg ikke tro, at nogle 
af de forbrydere nogensinde kommer i himlen, selv om de bliver 
hjulpet godt på vej med en god sprængladning. Hvis det virkelig 
var hændt, kunne jeg ikke tænke mig, at den tyske radio ville 
meddele det, lyder også helt utroligt, at Niels Juel kunne klare det. 
Der er ingen andre der har hørt det, hverken engelskmænd eller 
danskere, så der er Pernilen nok galt afmarcheret, men ellers var 
det jo en skøn drøm. 

Amerikanerne vil undersøge, om tyskernes indtog i Danmark 
var aftalt spil - hvis rigtigt, hvad så? De kunne også godt tænke 
sig, at få Grønland. Englænderne blokerer Tyskland og dermed 
også Danmark, så der bliver nok smalhans med de fleste ting 
hjemme. Tyskerne tager vel i alle tilfalde først af hvad der er. 
Man må håbe på en god revolution i Tyskland, men der er jo alle 
gale med Hitler, så det sker næppe. 

Der har hele dagen ligget en stor konvoj og fyldt op på reden, 
men nu til aften gik den østpå, skal nok til Malta. Så nu er der 
ikke mange skibe tilbage. Stella har fået at vide, at den skal sejle 
under fransk flag. Under Verdenskrigen 1914-18 overtog engelsk
mændene alle fremmede skibe, denne gang deler de åbenbart 
med franskmændene, om det så bliver bedre af det, er ikke godt 
at vide. !hvertfald er det nemmere at forstå engelsk; men så får 
de jo vin i franske skibe. Så jeg ved nu ikke. 

Søndag 14. april. I nat ankom Dampskibsselskabet Heimdals 
Samsø så nu er vi fire danske skibe her. Middagen stod på æble
suppe og andesteg, der er lige mad for en sulten matros, bortset 
fra, at vi har fået samme anretning de sidste tre søndage. Vi 
købte nemlig en del fjerkræ i Senegal, men nu var det altså det 
sidste. Hidtil har vi skam ikke haft madbekymringer; men vi ved 
jo ikke hvor længe det varer. Vi kan nu også godt tåle at spænde 
livremmen lidt ind. Men der er vrøvl i messen. Nu er der på for
hånd et par lidt tyskervenlige, men alle brokker sig over, at vi 
ikke bliver behandlet ordentligt, men som krigsfanger. »Vi er jo 
heller ikke andet«, siger jeg: »Vi er danske og har næsten godvil
ligt overgivet os til tyskerne, som englænderne er i krig med.« 
Det er til at blive gal over, vi har ikke fået indskrænket noget 
som helst, varm mad som altid, 10 slags pålæg med snaps og øl. 
Det eneste er, at vi ikke kan komme iland. Masser af gange har vi 
dog ligget i ugevis, f.eks. på Jaffa Red uden landgang. Næh, fol
kene skal nok blive lidt mere ræsonable med tiden. 
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Hørte nu kl. 1600, at der skulle være faldet ca. 400 danske sol
dater, så det er jo ikke umuligt, at svoger skulle være der imel
lem. De tyske soldater skal være sejlet til København i kulskibe. 
De forbandede tyskere; men danskerne har da også været lidt 
blåøjede med eller uden vilje. KJ. 2330 meddeler Paris fra den 
franske ambassadør i København, at der er faldet over 1000 

danske. Ja, ambassadøren var altså ankommet til Paris fra 
København. Garnisonen på Kronborg nåede at flygte til Sve
rige, at livgarden var flygtet ud i de nordsjællandske skove, at der 
var knaphed på levnedsmidler, kun 250 gram margarine pr. 
mand pr. måned. Første mester er idag også begyndt at føre dag
bog, vi plejer ellers at spille skak, men kan ikke rigtigt samle tan
kerne til det mere. I stedet spiller vi Whist om aftenen i messen. 
Læsestof har vi slet intet af. 

Tirsdag den 15. Telegram i morges fra en sammenslutning af 
danske i USA, der vil varetage danske skibes interesser. De vil 
arbejde på at få os frigivet, og så bliver det antagelig sejlads under 
amerikansk flag - det var nu ikke så tosset - vi skulle telegrafere 
tilbage. Skipperen havde sendt telegram derover i lørdags, men 
jeg ved ikke hvad han sendte. Alle krigsskibe her har flaget idag, 
i anledning af den norske sejr i Narvik. Fem nye soldater kom 
ombord, de har næsten alle fuldskæg, hvilket ser vældig drabe
ligt ud. Ligner rigtig gamle søulke mod os glatragede, men det 
kan da også godt være, at de ikke gider barbere sig. !øvrigt spillet 
kort. 

Englænderne påstår, at de har haft god fremgang - hvor - og 
at de har landsat tropper i Norge. Måske får Hitler så lidt bank 
der, men jeg tvivler. Hører i tysk radio, at Danmark får en del 
forsyninger bl.a. olie, benzin m.m. fra Tyskland, og at forholde
ne hjemme ikke er som beskrevet fra udlandet. Jo, vi kan skam 
ikke påstå, at vi intet hører, så kan vi selv blande det og få ud af 
det, hvad vi vil. 

Onsdag den 17. Fint vejr, hver dag, men idag har det regnet til 
en forandring. Nu har vi fået besked på at afsejle imorgen kl. 
1000 med fransk mandskab ombord. Så skal vi nok sejle for 
franskmændene. Jeg håber der er post i Marseilles, det kunne 
være rart at høre lidt hjemmefra, men så skulle det jo være af
sendt før tyskerne brækkede ind. Hørte presse over Kalundborg, 
men intet nyt. Jo for resten færgerne på Storebælt sejler ikke 
imorgen. En af dem skal være løbet på en mine, ingen omkom
ne. Ellers skulle alt gå nogenlunde normalt hjemme. Alle banker 
beslaglagt, hvad det nu end betyder. 

Torsdag 18. Viola sejler igen, afgik ved ro-tiden. Sejler under 
dansk flag, men har det franske på fortoppen. Stella sejlede lidt 
agten for os, også til Oran. Vi har 20 franske marinere med offi-
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cerer ombord, gad vide, hvad de skal bruges til? En af dem står 
og passer på rorgængeren med opplantet bajonet, det ser flot ud. 
Tilsyneladende alle flinke mennesker, men der er kun en af offi
cererne, der kan en smule engelsk. Mærkeligt at ikke alle flådeof
ficerer kan tale engelsk. De holder sig selv med kost, dvs. office
rerne spiste middag i salonen. 

Penilen er en farlig karl, før vi kom til Gibraltar, skulle han 
hverken sejle for englænderne eller franskmændene, men nu 
fedter han rigtigt for dem. Det kan selvfølgelig heller ikke betale 
sig at blive uvenner med dem. Han har jo ikke noget at skulle 
have sagt, der er næsten ingen værdighed at holde på. Det er jo 
lidt uvant at gå vagt på broen omgivet af franske marinere med 
geværer, men ellers gør de ingen fortræd. Det er de jo ikke øvede 
i endnu. Det kommer nok. De ligger og sover på broen, så der 
knapt er plads til at bevæge sig, men man behøver jo heller ikke 
at bevæge sig så meget for at sejle til Oran. Hvis de bare kunne 
tale lidt engelsk kunne man da få en sludder og måske lidt nyhe
der af dem. Jeg fik lige malet mit kammer en gang før vi afsejle
de, lidt uheldigt, men der bliver vel tid til at give det engang til. 
Køjen, gul med sort liste, fint skal det være og skidtet ses ikke så 
meget som på hvid baggrund. 

Store Bededag. Kom til Oran ved 11-tiden. Stella var ankom
met og så ligger her den store norske tankbåd C. /1. Knudsen og 
en svensker. 

Vi fik valget idag imellem at sejle for franskmændene eller 
komme i koncentrationslejr. Jeg måtte så rundt og spørge, alle 
ville sejle, undtagen Penilen. Han ville hellere i lejr, men da han 
så hørte, at jeg ville sejle, sagde han: »Så bliver De jo skipper 
Marstaller.« »Ja, det gør jeg ganske bestemt,« svarede jeg, »det har 
jeg nemlig fået at vide!« »De kan fan'eme tro, det bliver løgn, så 
sejler jeg også,« var hans svar til det. Så sejlede vi minsandten alle 
mand. Vi fik lovning på samme hyre og samme betingelser, som 
under dansk flag, men hvordan de vil overholde det, gad jeg nok 
vide. Ville vi ikke sejle kunne vi altså lade være. Vi fik heller 
ikke oplyst til hvilken kurs, kronebetalingen skulle afregnes. 
Kronekursen er jo flydende p.t. Det var altså den sidste dag un
der dansk flag. !morgen hejser vi det franske. 

Alle mand var henne agter, da vi tog flaget til aften, og kaptaj
nen holdt en lille tale, hvori han bl.a. nævnte, at det var 
omstændighederne der tvang os til at stryge det, men han håbe
de, at vi ville sejle ligeså godt under den franske Tricolore. Ingen 
ved, hvornår Dannebrog går til tops igen, men Gud bevare Dan
mark og Norge og dem derhjemme. Jeg syntes det var pænt sagt, 
og tårerne stod såmænd i øjnene på os alle sammen, selv 
franskmændene var meget bevægede. Jeg glemte jo det halve af 
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talen. Dem derhjemme, jeg håber, at det snart må ske, så vi kan 
mødes i et frit Danmark igen i taknemmelighed over, at vi har et 
fædreland igen. 

Lørdag den 20. Idag har vi malet skorstenen grå, pænt ser det 
ikke ud. De danske flag på siderne er også malet over, så bortset 
fra flaget, har vi ingen nationalitetsmærker, men navnet på si
derne har vi da fået lov at beholde. Har også lavet inventarliste 
for hele skibet, som myndighederne skal have. Det samme skal 
vel være ombord når skibet skal afleveres igen. Det var et 
kæmpearbejde, for jeg skrev en masse på, så meget, at hvis skibet 
nogensinde blev tilbageleveret med inventar efter den fortegnel
se, så ville det være det bedst udrustede skib i Danmark. Selvføl
gelig måtte også maskine og hovmester aflevere lister. Hovme
steren skrev antagelig også godt på, men jeg vil da ikke håbe, at 
han har skrevet så meget, at franskmændene tror, at vi kan klare 
os det første års tid, uden deres hjælp. 

Dansk radio meddeler, at danskerne er glade for at stå under 
tysk herredømme, at en tysker har nedlagt en krans i Søllested på 
Fyn, på den tapre danske soldat Gunnar Jørgensens grav. 

Søndag den 21. Malet mit kammer færdig idag. Vi fik proviant 
ombord, men da skibshandleren kom med regningen, havde vi 
ingen penge. Så han tog det hele med igen. Franskmændene 
skulle da ellers betale for provianten nu, men måske havde hov
mesteren skrevet så meget på opgørelsen, at de mener vi har nok 
foreløbig. 

Afsejler ved 18-tiden, og denne gang er det til Marseilles. Vi 
har otte franske mariner ombord, de vil gerne snakke, men kan 
altså ikke med os. Stella sejlede også, den gik nok til Nice. Når jeg 
ser agterud fra mit kammer, kan jeg se Tricoloren vaje istedet for 
Dannebrog. Hvem skulle have troet det for en måned siden. 
Hvad skal det hele ende med. Det er da ikke fordi vi har det 
dårligt, vi har såmænd aldrig før haft det så godt til søs. Men tan
kerne arbejder jo under højtryk, så er det bare om kedlen kan 
modstå trykket, men det går nok. Jeg har fået en gammel radio af 
første mester, som han ikke bruger. Nu har jeg musik hver aften, 
men den vil kun tage fransk. Sålænge det er musik betyder det 
ikke noget. 

Tirsdag den 23. Alt normalt, selv de franske søfolk har været 
søsyge i nat. De er nok ikke alle søfolk. Gjort regnskab i dag til 
og med den 19., idet franskmændene efter den dato skal betale 
vor hyre. Det er nu ikke så ligetil, for vi aner ikke, om træksed
lerne fortsat bliver udbetalt og hvordan med pensionen, for nu 
sejler vi jo ikke mere for Torm. Det kan jo være, at vi bliver klo
gere i Marseilles. Der tales om, at skibene skal inddeles i forskel
lige kategorier: Skibe som frivilligt søgte allieret havn, dem 
hører vi til. Skibe som er tvunget ind, og skibe som har søgt neu-
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tral havn. Hvis de sidstnævnte kunne blive liggende under hele 
krigen med fuld hyre, ja, så har vi skam skidt i nælderne. Man 
må jo håbe, at det ikke er redernes og statens mening, at alle ski
be skulle gå til neutral havn, det havde jo været en slags indirekte 
hjælp til tyskerne, skønt man ved jo aldrig. 

Kaptajnen på Stella sagde, at vi der sejlede under fransk flag 
skulle bestyres af en dansker i Frankrig. Løjtnanten her spurgte 
mig idag om hvor meget jeg havde i hyre. Jeg forklarede ham, at 
jeg havde 15-20.000 Francs, og han forklarede mig, at det var 
mere end admiralen for den franske flåde fik. Han selv havde 
selv 1.200 Pres., det er ca. 125 kroner, idet Pres. står i ca. 10 øre. 
Han var 23 år, gift og konen skulle have en lille. Det var nu ikke 
derfor, de havde giftet sig, men hvis han faldt i krigen ville hans 
kone få pension. Jo, der var fiduser i alt. Nu kan min radio både 
engelsk og tysk, så den ender nok som et helt sproggeni. !mor
gen skal jeg have ungmanden til at pudse mine møbler med po
lish, han er den der gør det bedst. Uha, hvor skibet sætter sig i 
søen, der bliver ofringer hos de franske, de ønsker nok både krig 
og søfart langt væk. 

Onsdag den 19. Ankom Marseilles red kl. 1000 og kom i havn 
kl. 1700. Her ligger Torms Birgitte og ØK's Meonia, så vi har da 
selskab. Vi fik post, otte breve fra familien, selv om nyhederne 
var forældede var det dejligt at høre nyt. Det nyeste brev var af
sendt den 2. april, så rene oldsager var det da heller ikke. Kl. 
2240 dansk presse fra Paris og 2315 fra London, men vi finder 
nok også den danske. 

Får nogle dage her på pladsen, der er nemlig ingen steder at 
losse. Situationen indbyder jo ikke til gode nerver. Ved snart 
ikke hvad der er værst at sejle hjemme eller herude. Bliver besø
get derhjemme af præsten eller af telegrafbuddet? Vi håber på 
det sidste. Det bliver nok vanskeligt i det hele taget at få noget at 
vide. 

Fredag den 26. Dagen igår blev noget særskilt. Dagen begynd
te ellers ganske normalt, men så skulle vi op og aflægge dårligt 
vejr protest. Det var vi ikke vant til og heller ikke til at gå iland, 
så det var måske derfor dagen formede sig som den gjorde. Kap
tajn, første mester og jeg iførte os landgangstøjet. Efter protesten 
var iorden, gik vi på det danske konsulat og til mægleren og fik 
50.000 Pres., det var altså til hele besætningen, de længtes jo også 
efter at komme en tur på landjorden. Så foreslog jeg Penilen, at 
vi fik en tår øl, men han skulle ikke have øl. »Jeg giver«, sagde 
jeg. Allright, så gik han med. Så gav første mester en omgang, ja 
så gav Penilen jo også en. Så kom skibshandleren, Bornholmer
larsen, som snakker fanden et øre af. Han gav også en omgang, 
da den var færdig, begyndte vi forfra igen. Så kom en ung mand 
ind fra det danske konsulat. Han hilste kun på kaptajnen, for når 
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man er kommet så langt som at blive stik-i-rend dreng på et kon
sulat, så hilser man ikke på alle og enhver, men heldigvis følte 
han sig ikke finere på den, end at han kunne drikke øl, og det 
blev vi ved med. 

Tiden gik og så ville Bornholmerlarsen give frokosten. Det 
fik vi på en spiserestauration, selvfølgelig med rødvin, derefter 
kaffe med cognac ovenpå. Dem fik vi så lidt flere af med lidt 
mere kaffe til og lidt flere øl. Eftermiddagen gik og om aftenen 
endte vi på English-American Bar. Der var der gang i den, der 
sad en masse norske søfolk og folk fra ØK, så blev der skålet og 
sunget i det uendelige og råbt hurra. Selvfølgelig blev tyskerne 
sendt til helvede. Der var piger og musik, dans og halløj. Det var 
lige noget for os, som havde været på smalkost i så lang tid. 

Der var heller ingen smalle steder for Penilen. »Jeg skal drikke 
Dem under bordet Marstaller!« Sagde han. »Det kan De ikke!« 
Sagde jeg, og så drak vi, men jeg havde nu sagt til vores tjener, at 
han skulle give mig kaffe i glasset hver gang der kom en omgang. 
Penilen sagde: »Skål Marstallerl«Jeg sagde også skål, og jo mere 
vi drak, desto fuldere blev Penilen og desto mere ædru blev jeg. 
Til sidst var han lige så fuld, som jeg var ædru, og det var ikke så 
lidt. Sikken en aften. Kl. 0300 lukkede værtshuset, da var første 
mester forlængst forsvundet. Han havde ellers hele aftenen sid
det og spillet på en imaginær harmonika og sunget både diskant 
og bas dertil. »!morgen skal jeg bestemt have købt en harmoni
ka!« Sagde han så. Det viste sig senere, at det var hans helt store 
dille, når han fik tilstrækkeligt spildevand. Penilen ville ikke 
med ombord. »De skal ikke bestemme, Marstaller, hvornår jeg 
skal ombord!« Og så forsvandt han, med alle pengene, men vi 
havde dog været så snedige at få ham til at få den unge mand fra 
konsulatet til at overtage resten af pengene. 

Som sagt, lukketid kl. 0300, så blev der run på pigerne, skønt 
de fleste nok var plørede i forvejen. Der var mindst 10 herrer for 
hver pige, skønt der i løbet af aftenen var tilført adskilligt nyt 
blod fra de omliggende barer. Jeg gik alene, om det skyldtes min 
afsky for damer, min medfødte forlegenhed, eller at jeg ingen 
kunne få fat i, det får stå hen, men en begivenhedsrig dag var 
forbi. 

Der var ingen, der ville arbejde igår. For når mandskabet ikke 
kunne få penge ville de ikke arbejde. Både første mester og Peni
len kom ombord henimod middag, hver for sig, men hvor de 
havde været, fik jeg ikke at vide. Men de græmmer sig begge to, 
det har heller ikke været helt billigt for de to gamle drenge. Fol
kene fik så penge til middag, og da de havde fået dem gik de 
iland, så var den klaret. Penilen var lige ombord med pengene, 
så startede han igen. 

Lørdag den 27. Kun en mand i arbejde, resten har overnattet 
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iland og er ikke kommet ombord. Kaptajnen er ombord igen, 
men nu har han også brugt et par dage til at rase ud. Han drikker 
sjældent, men når han gør det, så får den åbenbart en ordentlig 
skylle. Hovmesteren går og er sur, fordi kokken heller ikke er 
kommet ombord. Anden styrmand og tredie mester også gået. 

Søndag den 28. ldag hviler jeg rigtigt ud, hvor mange der er 
ombord aner jeg ikke. Der er nogle breve hjemmefra der skal be
svares og nogle blade der skal læses, selvfølgelig afsendt før den 
9. april. Jeg har også fået fat i en hel årgang Hjemmet 1932, ind
bundet, så der er læsning til lang tid. Vi havde en halv times 
mørklægning iaftes. Sendte kort gennem Røde Kors via Schweiz 
den 25., mon de når frem? Sender alligevel nogle henad vejen. 
Pressen meddeler, at Folketingets medlemmer udtalte mindeord 
over de faldne soldater fra den 9. april. 

Skulle have været en tur i land idag, men vi skal i båden hver 
gang, idet vi ikke ligger langs kaj. Men da det regnede blev jeg 
ombord. Vor egen vagtmand sover som regel om natten, 
fanskmændene er derimod vågne, vi har tre politisoldater om
bord til at passe på os. 

Tirsdag 30. april. Regnvejr igen, det har vi ellers ikke haft me
get af. Hørte i radioen, at I skal have sommertid fra 15. maj. Det 
er ligesom vi er lidt nærmere hjemmet, når vi lytter til den sam
me udsendelse. Farvel da april, du har været rig på oplevelser, du 
vil sent blive glemt. Håber, at maj vil blive bedre. 

Onsdag 1. maj. Klokken er kun godt syv og vi er lige begyndt 
på dagens besværligheder. Om aftenen gik jeg over til Birgitte, 
hos Bødkerens Alfred, som var 1. mester. Herefter gik vi 
iland. 

Torsdag den 2. Vi sov i land til godt 9, stod op og gik ombord 
til middag. Vi forhalede det meste af eftermiddagen og ligger nu 
ved kaj. Spiste ombord og gik i land ved 20-tiden. 

Langfredag. ldag har der været en kommission ombord for at 
se på sagerne. Viola står nu under det franske rederi Delmas, 
hjemmehørende i La Rochelle. Om hyrer og fart fik vi intet 
oplyst. Ellers losser vi på kraft fra 0630 til 1900. Bliver nok 
færdig søndag. 

Påskedag. Færdig med losning ved 10-tiden. Forhalede til en 
anden kaj. 

Anden påskedag. Idag er vi alle blevet vaccinerede i armen, 
for hvad ved jeg ikke. Hele kommissionen fra forleden var om
bord igen idag. Penilen var taget på opdagelse i det indre Mar
seilles, så jeg måtte overtage værtsrollen. Trods sprogvanskelig
heder fik jeg da forskellige oplysninger, men ingen af nævnevær
dig interesse. Midt unde,r mødet dukkede min gamle ven Lauritz 
Fodbold op sammen med første mester fra Lauritzens Betta, de 
var lige kommet ind og ligger ved siden af os. 
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Tirsdag den 7. Vi er forhalet langs siden af Birgitte, det er både 
godt og skidt, for den skal sejle imorgen til Malta og sættes under 
engelsk flag. Den har altså været under fransk flag indtil nu. 
Hele tiden har kaptajn Andersen - også kaldet Skæg og Støvler -
arbejdet på at få skibet under engelsk flag, og nu lykkes det altså. 
Torms repræsentant i Alexandria, Benin skal være mægler for 
den. Ingen af besætningen er glade for forandringen, for Benin 
tager ikke meget hensyn til folk, for ham er alt penge. 

Onsdag den 8. Så er Birgitte afsejlet mod Malta, det var nu en 
skam, vi lå så godt ved siden af hinanden. Nu vil jeg håbe Betta 
kommer ved siden af os i stedet for. Rent bortset fra alle små 
fortrædeligheder, så er det et helt slaraffenliv og drivertilværelse 
vi fører. Nej, vi har ikke noget at klage over. Havde I det bare 
lige så godt hjemme, så alt OK, men der mangler nok meget. 

Torsdag den 9. Ertrid ankom idag, så får vi nok besøg. 

SIS Birgitte, 595 brt. Bygget på Helsingør Jmukibs- og Maskinl!Jggeri 1930 til DIS Torm AIS. 
SIS Birgitte kom farsi i fransk tjeneste. I maj 1940 blev skibet overtaget af engkmdeme. Skibet blev 
et af de få d4Jtsk.l skibe, der deltog i evak,,eringen afDunklrque, og det ses her under evak,,eringm la

stet med britisk.I soldater. 18. november 1942 blev skibet torpedertt i konVOJ fra Southampton til Bar
ry, 10 mand omkom, heraf 7 dansk.I. 
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III. Angrebet på Frankrig 

Fredag den 10. Atter en sorgens dag. De tyske svin marcheret 
lige ret ind i Holland og Belgien uden krigserklæring. Altså et 
gement overfald. Gid de alle må knække halsen, de møgsvin. Nu 
bliver der slagtning igen. Måske vil de forsøge at gå ret igennem 
og så over til England. Min mave laver vrøvl, den er ikke i land
gangshumør. 

Lørdag den 11. Den franske supercargo, som skal sejle med os, 
har været ombord idag for at præsentere sig. Kaptajn Hurpin fra 
Delmas, bosiddende i Archachon, en lille dejlig fiskerby, hvor 
man kan få alle havets herligheder og bade. Pæn mand, rigtig lil
le stilig franskmand. Han kan en del engelsk, så ham får jeg nok 
fornøjelse af. Han skal sove i passagerkammeret, der er ikke me
gen plads, men det bedste vi har. Besætningen fik penge idag, så 
der har ikke været en kæft ombord, alle mand i land og drikke, 
og så går de med piger de grise; men man lever jo kun engang, og 
det er jo særlig aktuelt i disse tider, men man kan da også sige, at 
de kommer det i hu. Nu skal vagtsmanden have ekstra pas for at 
sejle med båden mellem skib og land. · 

Pinsedag. Jeg stod først op til frokost kl. 0800. Der vankede 
intet ekstra, ikke så meget som en snaps eller en øl. Det var der 
forresten heller ikke til påske, så nu savner vi det næsten ikke. 
Det er dog første gang i Torm, at vi ikke har fået lidt ekstra til 
højtiderne, og her koster det jo næsten ingenting. Sad iaftes og 
tegnede et billede af vort hus, havde ikke noget at se efter, det 
blev meget godt, men manglede farver. Ellers er det småt med 
besøgene, både fra Betta og Estrid. Meget smukt vejr idag, der ar
bejdes overalt i havnen, selv om det er pinse. Anden mester og 
jeg i land i aftes, ombord kl. 2400. 

Anden pinsedag. I formiddags var anden mester og jeg i land 
for at handle. Fik alt, undtagen hvad jeg gik i land efter. Købte 
en prismekikkert for 40 kr. Det var en der blev tilbudt på en 
cafe, billigt, men mon den er god vil tiden vise. Nu ligger både 
Betta og Estrid temmelig nær ved os, så vi gik på besøg. Da vi spi
ste middag på Estrid, blev der ved 19-tiden blæst luftalarm. Det 
var første gang, så jeg gik ombord på Viola, vi havde jo ingen ste
der, hvor vi kunne gå i læ. Medens jeg var væk, havde de fisket 
Hitler op, det er en matros forhyret på Birgitte, han var gået i 
land, medens de lå på siden af os, men han kom ikke ombord 
igen. Hans tøj lå på kajen, så vi gik ud fra, at han havde forsøgt at 
svømme ombord, men er så druknet. Han stak lige hovedet op, 
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da nogle herfra stod og kikkede ud over siden. Så slæbte de ham i 
land og varskoede politiet. Jeg købte også et fotografiapparat i 
dag. 

Onsdag den 15. Gik i land i går og fik taget mål til et par som
merbukser. De skal koste 18 kroner. Gik så og nussede lidt rundt 
og nød livet. Frankrig er nu et dejligt land. Gik ombord ved 19-
tiden. 

Torsdag den 16. Måtte tidligt op imorges og forhale i tørdok. 
Staten ejer dokken, men tager sig kun af selve dokningen og 
bundsmøring. Resten må skibet selv klare, men det slipper vi jo 
temmelig let over, for supercargoen står for det hele. 

Super kom ombord med sit kluns idag, han medbragte en 
Dixtionarius engelsk/fransk. Han vil have, at jeg skal lære 
fransk, det vil jeg også selv, men det er nu ikke så ligetil. Så nu 
kan du trøste dig med, at jeg sidder hver aften og lærer fransk, i 
stedet for at gå i land med alle de »stygge fyre« og solde. 

Fredag den 17. Vi har nu fået bundsmurt og skulle have været 
ude af dokken idag, men det blæser en storm, så umuligt. Nu 
kommer der dansk udsendelse fra Paris både formiddag og aften, 
bedre end to om aftenen. Præsident Roosevelt har udtalt, at de 
var klar til at gå med de allierede. Det kan være det holder italie
nerne tilbage. Det er norsk nationaldag idag, så de norske skibe 
flagede. Så er det føget med støv idag, som en sandstorm i Saha
ra, jeg har fået øjnene fulde, det svier. Fik besøg af første mester 
fra Nicoline Mærsk, han sagde, at alle rederier, hvis skibe sejler un
der fremmed flag, udbetaler træk. Mon? Hvis det er frivilligt, 
tvivler jeg. Han ville prøve at arrangere et møde for danskerne. 
Nogle danske skibe bl.a. Estrid har fået deres tilgodehavender 
udbetalt til den dag, fanskmændene overtog dem. Betta og os har 
ikke fået. Folkene laver vrøvl og vil have deres penge udbetalt, 
men vi kan jo hverken gøre fra eller til, og lave sådan rigtig bal
lade tør de ikke, for de er bange for at komme i koncentrations
lejr. De fleste bruger hver øre, de kan få fat på, ingen tænker på 
fremtiden, hvad måske også er dumt. Vi håber der snart kom
mer en økonomisk ordning, skønt vi har da penge nok, men 
nogle kan bruge mange. 

Mandag den 20. Gik ud af dokken imorges og forhalede ud i et 
bassin. Vi har fået en kanon - vistnok So mm, fra forrige Ver
denskrig sat op agter. Den står på et stativ, som er bygget op over 
tonnagelugen, og på bådedækket på toppen af vandtanken er der 
lavet en platform, hvorpå der skal anbringes et maskingevær. Så 
kan tyskerne forresten godt komme an. Alle skibe under fransk 
flag får omtrent samme bevæbning. Nogle store skibe får to ka
noner. Gerd kom i lørdags, og igår var jeg ombord for at hilse på 
første styrmand Hornbo. Skibet ligger ved siden af os. Kokken 
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T.h. 1. styrmand Erik Rarmussm 
fra .VS Viola. T.v. 1. styrmand 
Hombo fra .VS Gerd. Fotografertt 
Marseilks 19. maj 1940. 

(Foto: H &S). 

var fuld, så hele mandskabet måtte gå i land og spise. Hornbo gik 
med mig ombord og spiste middag. 

Meonia ligger på den anden side af os og losser foderstoffer be
stemt til Danmark, men dertil kommer de altså ikke. Betta kom 
også idag og fortøjede ved siden af os, så nu ligger vi fire danske 
skibe her i en klump. Vi har lidt længere ind til den gamle by 
herfra, men det går udmærket alligevel. 

Betta havde fået telegram fra Lauritzen over deres kontor i 
Finland, at træksedlerne stadig blev udbetalt, så deres koner får 
da penge. Ellers går det rigtig skidt for de allierede, gid lykken 
snart kunne vende sig, det ser noget broget ud. 
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Tirsdag den 21. Alt det hvide på skibet er nu malet gråt, det 
gør vi selv, så sparer franskmændene pengene til det. Men ellers 
er det et frygteligt roderi med alle de arbejdere ombord, for der 
er jo en masse ting der skal gøres. De er bl.a. ved at lave et kam
mer på mellemdækket til de franske soldater, det bliver flot med 
egen indgang gennem kappe fra dækket. Det tomme trediestyr
mands kammer bliver indrettet til telegrafisten, som også skal 
være fransk. 

Torsdag den 23. Idag er Betta forhalet ud til Estaque, lidt ve
sten for Marseilles, lille by, for at laste cement til Oran. De hav
de også fået udbetalt deres tilgodehavende. Idag har de også fået 
udbetalt på Meonia, så det bliver et større søslag inde i byen. Der 
var et par stykker på Meonia der havde købt sig hver en cykel, 
meget fornuftigt. De kørte afsted efter udskejning. 

Tog mig en ordentlig middagssøvn i dag. Penilen ser jeg 
sjældent, supercargo Hurpin klarer alt, men det siger jo sig selv, 
når det hele skal foregå på fransk. Jeg hjælper med så godt jeg 
kan. Vi ser ikke mange sørgende mennesker her. Der er måske 
ikke faldet så mange endnu. Godt vi har den danske presse hver 
aften, så kan vi da følge med. 

Fredag den 24. Jeg har byttet min første kikkert med en bedre, 
den står mig i 50 kroner, men der er værdi for pengene. Idag har 
vi endelig fået vores tilgodehavende indtil 19. april, da fransk
mændene overtog skibet. Folkene truede med at standse arbej
det, de holdt da også op efter middag, men må alligevel være 
kommet på andre tanker, for de tørnede til igen kl. 1400. På Gerd 
havde kokken brændt den af og ville ikke arbejde, så havde kap
tajnen stukket ham et par flade, det så franskmændene stort på. 
Jeg fik 5.810 Pres. eller ca. 580 kr. udbetalt. Kurs 9,65 Pres. for 1 

krone. Vi regner I Pres. lig 10 øre. Gav 100 Pres. til Norgesind
samlingen, man er næsten nødt til at gøre en god gerning engang 
imellem, med det liv man fører. Det er ligesom det letter lidt på 
samvittigheden. Trods al sparsommmelighed går pengene allige
vel. 

Lørdag den 23. Alle folkene var her mærkværdigvis imorges, 
som belønning gav jeg dem fri om eftermiddagen. De fik jo deres 
penge igår, så jeg troede ikke vi havde set dem foreløbig. Nu har 
vi fået elektriske vifter på alle kamre. 

Mandag den 27. Skulle bare have været en lille tur i land igår, 
da det var søndag, men det blev ikke til noget, da vi skulle for
hale. Forhalede ud til Estaque ca. en halv times sejlads vest over. 
Kom allright derud, men måtte ankre på reden, da der ikke var 
plads i havnen. Så var den søndag spoleret. 

Kom så ind idag kl. 1100. Betta sejlede, da vi kom, de havde la
stet cement i sække. Vi ligger nu på deres plads og er begyndt at 
laste, det går langsomt. Betta kom tilbage og ankrede på reden. 
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Skulle lige en tur i land iaftes for at sondere terrænet. Lille hyg
gelig by, landlig og rolig, og så alt meget billigere end i Marseil
les. Hørte den danske presse på et værtshus, den sagde, at Italien 
kan forventes at gå med når som helst, så kan vi vist godt gå ud 
fra, at Marseilles bliver bombet, godt vi kom væk derfra. Her lig
ger vi knapt så udsat. Jeg har ikke mærket nogen nervøsitet i 
nogle af de danske skibe her, men jeg vil gerne ud af Middelha
vet, inden italienerne begynder. Marseilles er fra den 24. 
mørklagt hver nat, så der er ikke godt at færdes mere, selv om vi 
kender byen ret godt. Politiet også skrappe til at undersøge folk 
nu. Op på politistationen, og dem de ikke kan nå at undersøge 
må vente til næste dag. Det er nok tyske spioner de er bange 
for. 

Onsdag den 29. Lastede igår og idag, hele dagen, skønt det har 
regnet og blæst det meste af tiden. Betta er sejlet igen. Igår fik vi 
ammunition til skytset, samt tre kanonerer. Fik også en telegra
fist - en lille sød fyr på 19 år, men de tager alle hjem eller iland 
om natten. Det blæser godt og der er hård dønning. Klokken er 
23 og vi har lige sat ekstra fortøjninger ind. Det bliver nok ikke 
sidste gang inat. Kong Leopold af Belgien bliver ikke blidt om
talt, efter at han ganske har overgivet sig. 

Torsdag den 30. Det var storm inat og det stormer endnu, sli
der godt på fortøjningerne. Sat vore svære kabeltove i land. Blev 
færdige med lastningen kl. noo, men kunne ikke sejle på grund 
af stormen. Selvfølgelig må vi benytte den sidste aften her. Så vi 
var oppe og få kaffe med lidt forskelligt diverse. Jeg har råd til 
det, for jeg fik 100 Frcs. af aflasteren, flot af en franskmand. Af 
Bornholmerlarsen fik jeg en Dixtionarius, en svensk-dansk 
parlør, hvad mon jeg skal med den. Flink mand, men han snak
ker fanden et øre af. Klokken blev kun 2200, så det var en pæn 
landgang, men vi skal jo også sejle imorgen. 

Lørdag den 1. juni. Afsejlede så Estaque imorges, fint vejr. Det 
var en lille fin by, nemt og billigt at gå iland. Da vi kom ud blev 
kanonerne afprøvet med svingning kompasset rundt og skyd
ning, jo vel kunne den skyde, bare den nu kan ramme. Maskin
geværet blev også afprøvet. Vi har også røgudviklere ombord, vi 
skal nok klare den. Kun tre timers sejlads til Port de Bouc vest 
efter, men hele dagen gik med forskellige ting, så kom først ind 
ved 19-tiden, og nu er det stille. Ikke nogen landgang, først son
dere terrænet. Spillet skak med første mester. Telegrafisten været 
inde hos mig og givet undervisning i fransk. Han kan ikke mere 
engelsk end jeg fransk, så det er nærmest udtalen han lærer mig. 
Han er streng, det skal være korrekt. 

Kl. 2230 blev der blæst luftalarm og på næsten samme tid be
gyndte de - hvem det nu var - at bombe, nok tyskerne. Ind imel
lem kunne vi høre flyverne. En masse luftskyts både svært og let 
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fyrede og der var en masse projektører tændt. Det var et fanta
stisk skue, men når man tænker på, at der når som helst kan fal
de en bombe ned i hovedet på en, så falder det fantastiske væk og 
der bliver kun skuet tilbage. Vi rystede da også godt i bukserne -
alle mand, så meget, at flyverne forsvandt. Vi rystede vist ikke 
nok, for de kom igen og sådan gik det hele natten. De sidste gan
ge var projektørerne slet ikke i brug, og så vidt vi kunne se, har 
de heller ikke en eneste gang fanget en maskine med dem. Den 
danske presse fra London omtalte intet, kun nævntes, at tysker
ne havde bombet Lyon i eftermiddags. Hvorfor mon de skyder 
så meget, når de ikke kan se maskinerne? En del ildebrande, 
men et stykke herfra. Det er nok de store olietanke, der ligger 
lidt længere oppe ad floden. Tror også der er anvendt en del 
brandbomber, for det er ikke dem alle, der giver et højt BUM, 
nogle giver et meget stærkt lys. De var inde over os et par gange, 
men kun tre bomber faldt i nærheden af os. Nu har der ikke 
været noget i en halv time, så god nat. 

Søndag den 2. Jeg har fået lagt elektrisk lys ind i køjen fra et 
batteri, så kan jeg ligge ned og læse; teknikken breder sig. Natten 
slap vi meget godt over, men alarm igen fra 0730 til noo. Så der 
var travlhed hele formiddagen med at observere og gisne samt 
skælde tyskerne ud. De kunne jo godt holde sig væk, mens vi er 
her. Vi har sådan ønsket at franskmændene skulle få ram på en, 
men det kunne de altså ikke. Flyverne gik ellers til tider meget 
lavt. Nu tror jeg nok, at de har fået sat alle tankene i brand. Det 
har brændt hele dagen og afgivet en kolossal mængde røg. Hel
digvis bar vinden fra. Nu til aften oplyser brandene hele omeg
nen. Der ligger også en række tanke ca. r km herfra, de fik en 
omgang af en større eskadrille, men tankene blev ikke ramt, 
bomberne faldt langt væk, men ligeså hurtigt maskinerne fløj, 
blev der sat en strækning på godt en kilometer i brand; det var 
heldigvis skov det hele. Jeg kan ikke forstå, at franskmændene 
ikke sender deres flyvere op for at tage kampen op med de 
møghunde. Deres luftskyts synes ikke at være meget værd, da 
slet ikke om natten, eller når maskinerne går højt. Det er nok 
gammelt skyts de har, og måske har de ikke ventet tyskerne så 
langt syd på. Men du lieber, at få sådan en stribe bomber ned i en 
by. Ja, det fik Rotterdam og mange gange værre. Vi kom også i 
kamp, for lige efter bombningen brød en maskine ud og kom 
lige op imod os i ret lav højde. Men vi var klar til at tage imod 
ham. Alle kanonerer og supercargoen i kampdress med stålhjel
me, de skød lige mod flyveren, men pludselig gik båndet i klem
me, og så var det sket med os. Det så dog ud til at flyveren havde 
det ligesom Tordenskjold, som afbrød kampen, da fjenden ikke 
havde mere krudt. Ihvertfald brød han af og forsvandt. Det kan 
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90 mm kanon opstilkt på 11gtmkle
/eet af SIS Viola. Fotograftrrt Da

/ear 1940. (Foto: H &S). 
da også være, at at han fik nogle hagl i kroppen, men lykkelige 
var vi. 

Har lastet idag, men arbejderne går når der er alarm, så det 
blev ikke til så meget. Tror flyverne komme igen inat, for nu har 
de ilden at flyve efter, for det vil nok brænde i et par dage. Nu 
spiller den danske radio »Der er et yndigt land«, så er klokken 22 

her og 23 hjemme. Nu går vi i seng. 
Mandag den 3. Lastet hele dagen og blev færdige med at male 

udenborde, så nu er Viola skam et helt krigsskib. Vi hedder hel
ler ikke mere Viola, men Saint Denise, det er en forstad til Paris, så 
vidt jeg ved blev fire danske skibe omdøbt med Saint-navne, det 
kan da også være meget rart med et helgennavn. Det kan næsten 
ikke blive for godt, hvis det skal hjælpe noget. Hænger i med det 
franske, men det er stadig kun udtalen. Det bliver bedre når su
percargoen træder til. Jeg kan da tal, ugedage og næsten al mad 
og drikke på fransk, der hænger stadig noget ved. Jeg hører, at 
Marseilles også blev bombarderet og to skibe blev sænket, godt 
vi kom derfra. Nu er jeg på sidste Familieblad. 

Tirsdag den 4. Nu er vi færdiglastet, men kan ikke sejle før 
imorgen, idet der først skal bestemmes en sejlrute, da tyskerne 
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har udlagt miner. Det lyder nu lidt utroligt. Jeg har været iland 
iaften for at blive klippet, det er helt utroligt, at vi har ligget så 
længe i havn, at jeg er blevet klippet to gange. Paris bombarderet 
meget, og franskmændene mistede seks torpedojagere ved Dun
kirk. Vi har da vist satset på det forkerte parti, hvis vi skal holde 
på sejrherren, men lad os nu se slutningen. Mussolini ventes 
hver dag, så lad os nu bare komme væk herfra. 

Onsdag den 5. Endelig til søs igen. Sejlede igår, vi får engelsk 
hyre siges der nu. Den er for mit vedkommende 23 [, 15 sh plus 5 
[, i krigstillæg. Det er ca. 500 kr. Anden mester har det samme, 
ret til danske festdage har vi vel ikke, men kan vel holde dem al
ligevel. 

Hvordan gik tiden i havn så? For de fleste med afbrændinger, 
drik, piger og morskab. Der er vel nogle af de ældre gifte, som 
tænker lidt over tingene og ser alvorligt på det, men de fleste 
unge tænker ikke så meget over situationen, men nyder livet på 
fuld kraft. Er der noget at sige til det, omstændighederne taget i 
betragtning? Den gode tid kommer ikke dårlig tilbage og skulle 
det værste ske, ja så har man fået lidt ud af livet forinden. Vi fik 
da lidt proviant, men nærmest til de franske, grøntsager, fjerkræ 
og det lette. På andet dækket ligger en stor tønde madolie og to 
store tønder rødvin. Olien til kokken og rødvinen får vi så me
get af, som vi vil have. Folkene er på ration, ellers gik det galt, 
ikke med franskmændene men med danskerne. Kanonererne 
går vagt, den ene er nok officer. Telegrafisten passer alt og super
cargoen passer sit. Penilen træder frem engang imellem, vi navi
gerer godt nok, men supercargoen kontrollerer, det passer os 
udmærket, men Penilen føler sig sat ud af spillet. Hørte om 
Grundlovsfesten hos Gesandt Reventlow i London, 4-500 men
nesker deltog. Der blev sunget Kong Kristian, det kan da godt 
være at vi mangler fjerde Kristian derhjemme, men de gav da 
osse: Der er et yndigt Land. Det er nu rart at høre noget dansk, 
som ikke kommer via tyskerne. 

Søndag den 9. Passerede Gibraltar igår kl. 1330. Blev ikke 
stoppet. Vi skulle anløbe Casablanca for ordre. Der passerede vi 
idag kl. 1000 og fik ordre af et kontrolskib om at fortsætte til Da
kar. Altså ikke noget med konvoj. Passerede to store slagskibe og 
tre torpedobåde, alle amerikanske ud for Casablanca, gad vide, 
hvad de skal her. Stadig fint vejr, og det vedvarer antagelig rejsen 
ud. Nazierne bliver stadig ved at gå frem, kunne de bare snart 
brække ryggen, eller ihvertfald Hitler. Jeg tror ikke en fred med 
Hitler på toppen vil bekomme os andre vel. Nogle er der jo altid, 
som ser op til ham, også her ombord. 

Mandag den 10. Fraset vejret atter en dårlig dag. Norge opgi
vet og Mussolini gået med i krigen fra midnat. Det ser meget sort 
ud p.t., men det må vel lysne engang. Sidder og venter på dansk 
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presse. Godt vi kom ud af Middelhavet, vi er heldige. Gerd, Meo
nia og Nicoline MtZrsk, ligger i Marseilles og Birgitte i Alexandria. 
Betta ligger vel endnu i Oran. Måske får vi lov til at blive liggen
de i Dakar. De stakkels franskmænd er noget nedslåede, men ta
ger det ellers meget filosofisk. Måske betyder italienernes 
indtræden ikke så meget, hvis englænderne kan holde dem in
despærrede i Middelhavet er der jo lukket for tilførsler, og kunne 
russerne og tyrkC:rne fange an fra øst, ville det ikke se helt så galt 
ud, men de elendige russere er noget sene i optrækket, men med 
kommer de. 

Fredag den 14. Der sker ikke noget særligt. Dagene glider ens
formigt, vi har det godt og nyder det gode vejr. Jeg har da vasket 
og lakeret broen. Anden styrmand laver ikke en klat og er også 
ligeglad med om folkene laver noget, han er tabt for samfundet, 
men så længe han ikke går i vejen for mig, er jeg ligeglad. De 
danske og norske udsendelser fra Paris er ophørt, men vi har sta
dig den fra London ved midnat. Trækker ud inden Mussolini be
gynder. Det forlød i aftes, at det var småt med levnedsmidler i 
Tyskland og i de besatte lande. Nu er det jo London, der siger 
det, og de siger næppe noget i tyskernes favør. Men jeg er da klar 
over, at I ikke lever i overflod. Den engelske hyre meget god, 
såfremt pundet er noget værd, men der er ikke nogen endelig 
ordning endnu. Jeg har ikke lavet noget regnskab, det skal super
cargoen stå for. Har lige vasket og strøget, strygningen sørgede 
den franske telegrafist for, han har et elektrisk strygejern. Det er 
26 grader varmt og Paris er faldet idag. 

41 



Ombord i SIS Viola udfor Dakar 1940: r. 1tyrmand Erik Rarmu.r.rm mtfltm 2. multr og r. Jlyr

mand fra SIS Betty. (Foto: H&S). 
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IV. Dakar og Kaolach 

Tirsdag den 18. Kom til Dakar lørdag aften. Begyndte losning 
søndag morgen, losser fra 7-12. og fra 14-18. Negrene tager selv lu
gerne af og på, så nemt for os. Betta lå på reden, da vi kom. Den 
har været i Tubakuta og lastet nødder, skal snart være færdig her. 
Arbejdet går nu meget langsomt, da der her såvel som i Frankrig 
er mangel på arbejdskraft, de er vel inde som soldater. Her er 
meget varmt, men der holdes to timers middag og arbejder altså 
kun i 7 timer. Gå i land er der ikke meget af. Officererne må gå 
hver anden dag og folkene hver tredie. Det er de meget mis
fornøjede med. Landgangen indskærpet sådan, fordi der har 
været et stort slagsmål mellem skandinaviske søfolk, de kaldte 
hinanden for nazister, det var nu også en grim betegnelse, og så 
gik rouletten. 

Da vi kom, lå Betta på reden med en masse signalflag på siden 
fra for til agter. »Hvad fanden er det for noget Marstaller«, sagde 
Penilen. »Prøv at se hvad det betyder.« Jeg tog flagbogen frem og 
stavede mig igennem, så stod der: »kom over, har pige til dig, 
Laus.« Det kan man da kalde en kammerat, alt var ordnet for 
mig på forhånd. Her ligger en del skibe Australien (ØK), Hans 
Broge (Progress), Gerda Toft (Ove Toft) og en stor italiensk dam
per franskmændene har kapret. Der ligger ca. 30 skibe i havnen 
og på reden. 

Laus kom så over og var vældig stolt af at have skaffet en pige 
til mig. Hun er meget vanskelig at holde på, alle vil have hende, 
sagde Laus. Det er kun fordi hun er søster til hende jeg har, men 
hun ser godt ud og er ret billig. Laus havde måttet betale 100 

Frcs. for at bevare hendes dyd til jeg kom. Nå, det var nu ikke 
noget for mig, så denne gang blev vi ikke svogre. Som tak for 
ulejligheden fik han sine repræsentationsomkostninger - 100 

Frcs. - igen. Det var en stor skuffelse for Laus. 
Radioen meddeler, at Frankrig havde tilbudt at nedlægge 

våbnene mod en ærefuld fred. Hverken vi eller vore fransk
mænd var glade for det. I Tyskland jubel og overlegenhed. Idag 
meddeltes, at tyskerne kræver betingelsesløs overgivelse, så 
franskmændene går på den igen. Russerne har taget både Li
tauen, Estland og Letland og placeret en masse tropper langs 
den tyske grænse. Nu går det snart løs. Penilen sluttede sig til 
vort selskab, vi sad under solsejlet på bådedækket og svaler den 
af. 

Onsdag den 19. Anden styrmand sidder under solsejlet hele 
dagen, han tørner trods alt folkene til, men er ellers ligeglad med 
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hvornår de kommer og med hvad de laver. Mester kulkonge og 
jeg spiller skak hver aften. 

Fredag den 21. 33 graders varme inde på kammeret. Viften cir
kulerer, men det bliver ikke koldere af den grund. Vanskeligt at 
sove om natten for sved. Tredie mester og jeg i land iaftes og nød 
et par små afsvalinger. Der er en masse engelske marinere her fra 
et stort hangarskib. Af radio har vi nu kun den danske fra Lon
don. Vi lever i overflod, endnu da. Kartofler kniber det lidt 
med. Tager tid med at losse, men antagelig færdige idag. Så skal 
vi laste 520 tons ris og 30 tons tomme sække til Kaolach, der er 
det meget varmere end her. Betta er gået ud på reden idag, skal til 
Marseilles med nødderne, men hvis tyskerne tager Frankrig, er 
det vel ikke nødvendigt at forære dem nødderne. Flere skibe 
som skulle til Frankrig er kaldt tilbage. Kan de elendige russere 
ikke snart få begyndt. 

Mandag den 24. Ligger nu på broen og sover, bedre sålænge 
der ikke er moskitoer. Lidt uheldigt alligevel for vi har haft nog
le svære regnbyger de sidste nætter, så må jeg selvfølgelig gå ned. 
Udlosset i lørdags. Lastede 43 tons ris, skulle så forhale til en an
den kaj og laste 430 tons til, men denne kaj optaget. Igår holdt vi 
søndag under solsejlet hele dagen, da kom vi virkelig hviledagen 
ihu. Fik en dansker ombord i lørdags, tømmermand fra Birgit. 
Han havde været syg og på hospital, efter at være blevet rask sat i 
koncentrationslejr en uge, fordi Birgit var sejlet. Nu har vi altså 
også tømmermand, men det kniber efterhånden med pladsen. 
Vores ungmand faldet, måske brækket ribben, han kom på hos
pitalet. Radioen meddeler, at Frankrig har overgivet sig betin
gelsesløst. Skandale og vanærende for dem. Englænderne rasen
de og bitre, men ikke så underligt, hvis den franske flåde, som er 
temmelig stærk, våben m. m. skal anvendes af tyskerne til at be
kæmpe dem med. Nu ser det skam sort ud for gamle England, 
måske også for os andre. Nu er det store spørgsmål, hvad skal 
der ske med os. Betta ligger på reden endnu. Fin Sankt Hans af
ten, der er bål over hele verden, men det er nu ikke glædesblus. 

Tirsdag den 25. Krigen ophørte i nat for Frankrigs vedkom
mende. Det var på hårde og ydmygende betingelser, de italienske 
kender vi ikke engang endnu. Det er jo heller ikke mærkeligt, at 
det går som det gør, siden sidste krig har alle undtagen tyskerne 
sovet og ladet tyskerne opruste i fred. Alle skibe her havde flag 
på halv stang, det samme var alle flag på land. På reden ligger 
nogle store engelske krigsskibe og det store franske Ricbe/ieu, som 
flygtede fra Dunkirk da tyskerne kom. Skibet er ikke færdig
monteret, men nok sejlklart. Masser af skibe på reden, som anta
gelig alle afventer tingenes gang. Vi får alligevel ikke engelsk 
hyre, men fransk. Den er for mit vedkommende 3105 Frcs. eller 
ca. 310 kr. men så går der 38 kr. fra til sygekasse og pension, altså 
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til franskmændene. Så jeg har kontant pr. måned 271 kr., det kan 
overkommes. Det med sygekasse m.m. kommer an på hvor 
mange børn vi har. Vi blev kaldt hen i messen alle mand og skul
le opgive dem. Vi andre ærlige mennesker opgav som sandt var. 
Men så kom Peter Shanghai, »tolv« sagde han. Det lød jo utroligt 
for den unge mand. Supercargoen kunne jo ikke modbevise det, 
så han slap for noget som helst bidrag. Han var nu ikke så tosset. 
Nu begynder det også at knibe med forskellige ting, sæbe, kartof
ler, ja næsten alt. Idag forhalede vi ud på yderreden, hvor vi skal 
laste den sidste ris. Jeg lavede en hængekøje i går, hængt den op 
på broen og sovet i den inat. 

Fredag den 28. Igår blev vi færdiglastede, 580 tons ris til Kao
lach. Gik så ud på reden iaftes og ligger ved siden af Betta. Her 
afventer vi nærmere ordre. Her er dejligt, ren frisk luft imod det 
mere lumre inde i havnen. Ungmanden kom tilbage fra sygehu
set igår. Tømmermanden fra Birgit vil ikke lave noget som helst, 
»Jeger passager!« Siger han. Kunne vi bare slippe af med den fyr, 
han har dårlig indflydelse på de øvrige. Vi har fået ti negertrim
mere ombord sammen med flodlodsen i Kaolach. Nu kniber det 
med plads. Negrene sover rundt omkring, hvor de kan finde 
plads, dog mest i lasten. Skibene kan nu kun få proviant mod 
kontant betaling. Vi har strøget et måltid, så nu får vi kaffe kl. 
0700, frokost 1100, kaffe 1500 og middag 1730. Det er såmænd 
også rigeligt til det arbejde, der bliver udført. Nu kom der otte 
store franske passagerskibe, det er vel hjælpekrydsere, så der er 
over 50 skibe på reden. Det blæser en del, så laver solsejlene 
spektakel og det forstyrrer nattesøvnen. Nu rører russerne på sig 
mod Rumænien, Japan mod Indokina. Russerne og amerikaner
ne ruster på fuld kraft, det bliver en anden Verdenskrig. 

Søndag den 30. Kl. 0930 sattes prammen i vandet, for negrene 
skal iland og købe proviant. Vi fisker på fuld kraft alle mand, 
men fanger intet. Jeg har lavet en stor ruse af kokstråd, den er 
noget stormasket, men heller ikke beregnet på småfisk. Syrien og 
Marokko har også standset fjendtlighederne, så nu kommer tu

ren snart til Senegal, hvad så med os. Oliedepoterne i Nyborg og 
København er blevet bombet. Godt der intet er at bombe på 
vores lille Ærø. Vi hører at mange danskere arbejder i Tyskland. 
Gad vide om Torm stadig udbetaler træk. Bare vi snart kunne 
komme af sted til Kaolach, inden regnen begynder, for ellers bli
ver der vist frygteligt med moskitoer. 

Tirsdag den 2. juli. Sidder på kammeret kl. 1030. Viften igang, 
god luft ind af koøjet, så ikke så galt. Søndag fik vi besked på at 
sejle til Kaolach. Kom her igår kl. 1330 efter begivenhedsløs rej
se. Sejlede alene. Byen ligger 60 sømil oppe ad Saloum floden. 
Godt 30 graders varme. Mange fluer og enkelte moskitoer, men 
alligevel så mange, at vi næsten ikke kan ligge ude om natten. På 
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stedet ligger to polske skibe bygget i Nakskov. Gerda Toft ligger 
her også, den har ligget i 14 dage, kom også fra Dakar. Endnu 
ikke indtaget last, skal laste i Lindian, en by lidt før Kaolach. 
Kaolach er en temmelig stor by og har en ny kaj med plads til 7 a 
8 skibe. Vi skal ikke have landgangspas her. Seks bananer kan fås 
for 30 øre, ellers er alt dyrere end i Frankrig og Dakar. 

Torsdag den 4. Lummert på kammeret, ingen luft og for man
ge moskitoer til at sove ude. I tirsdags nedlagde både fyrbødere 
og matroser arbejdet, fordi de ikke kunne få penge. Så kunne vi 
ikke losse, når der ingen damp var til spillene. Supercargoen, Pe
nilen, to af folkene og jeg var så i retten. Folkene fik at vide, at 
hvis de ikke arbejdede, kom de i fængsel. Så ville de i fængsel, for 
når de ingen penge kunne få, ville de ikke arbejde. De skulle 
være afhentet kl. 1800, men der dukkede ikke noget politi op. Su
percargoen siger, at politiet ikke har myndighed til at arrestere 
folkene, sålænge de holder sig ombord, uden at lave ballade. Der 
er indgivet en rapport til søfartsrådet om sagen. Igår blev der 
heller ikke losset. Hele banden sidder under solsejlet og nyder 
tilværelsen og den gode mad. Idag har vi fået et par negerfyrbø
dere så der losses igen. 

Tredie mester har fået et fint job. Der kom en mand i går og 
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spurgte om der var nogen ombord med forstand på motorer. 
Tredie mester tog så med, og da manden kun talte tysk tog anden 
styrmand med som tolk. Det var en 150 HK dieselmotor der 
skulle installeres på et elektricitetsværk og deres maskinist var 
indkaldt. Kaptajnen på Gerda Toft har været på jagt og har skudt 
et vildsvin, der er da til nogle bøffer. De har det ret småt med 
proviant, ikke alle skibe lige godt forsynet. Gerda Toft måtte sluk
ke fyrene igår, de har kun 40 tons tilbage, vi har ca. 65 tons. 

Fredag den 5. Negertrimmerne lossede igår og idag, vi var ud
losset til middag. I eftermiddag havde vi folk fra land til at feje 
lasterne. Anden styrmand og jeg spuler selv midtskibs. Det køler 
på bådedækket, hvor vi indtager alle måltider. Til frokost skiftes 
vi til at give hver to flasker øl, det er Tuborg i helflasker a 80 øre 
stk. Folkene fik penge i eftermiddags, i stedet for at tørne til, gik 
de i land. lgår har en engelsk flådeeskadre bombarderet Oran for 
at ødelægge de franske flådeenheder. Selvfølgelig skulle den 
franske flåde have været overleveret til englænderne, inden 
Frankrig brød sammen. Man må lade englænderne, at de ikke li
der af mindreværdskomplekser, når de vil føre krigen mod 
Tyskland/Italien næsten alene. 

Mandag den 8. Lidt vanskeligt for de fleste at holde maven 
iorden her, der er masser af fluer på al vores mad, sveder om nat
ten, maven bar, så småforkølet diarre m.m. Vi skulle have sejlet 
til Lindian idag for at laste, men fik ordre til at standse alt arbej
de med nødderne. Det er en lidt ensformig udsigt vi har, store 
nøddebunker til den ene side og store saltbunker til den anden. 
Der udvindes en masse salt her. Regntiden er forsinket. I land vil 
de ikke længere have franske penge, men kun Senegal-penge. Jeg 
ligger inde med en del Pres. beregnet til at betale Torm tilbage 
med, for jeg skylder dem vist en del, hvis de udbetaler træksed
len. Kaptajn Christensen på Gerda Toft sat fra bestillingen som 
kaptajn, fordi han lavede vrøvl den dag, folkene fik penge. Han 
sagde, at han og styrmanden blev behandlet som børn. Folkene 
strejkede også der ombord. I lørdags havde vores tømmermand 
fornærmet politiet i land i en brandert. Politiet var så efter ham 
ned til skibet, men han prøvede på at slippe ved at springe i van
det, to politifolk hoppede efter ham og gav ham nogle på kassen. 
De kunne ikke få ham op, så besvimede han og så fik de ham op. 
Ambulancen kom og hentede ham. En time efter kom de med 
ham igen. 

Onsdag den 10. Natten mellem mandag og tirsdag stak begge 
de polske skibe af, antagelig til Bathurst der er engelsk og ligger 
et par timers sejlads sønden for udløbet af floden her. De havde 
kappet fortøjningerne og ingen så eller hørte dem forsvinde. 
Hørte at fransk slagskib R.ichelieu, der stadig ligger i Dakar, var 
blevet angrebet af engelske flyvere og fået store skader. Der må 
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have været noget at se på for alle skibene der lå der, men også en 
vis risiko for at blive ramt selv. !går kom fyrbøder Grønlund på 
hospitalet, antagelig nyrerne. Vi har lige fået den første regn og 
har stadig gråvejr. Det plejer ellers at begynde med tornado, men 
der kom kun en halv storm. Det kniber for skibene i Dakar at få 
proviant. Her går det nogenlunde, jeg har lige modtaget en sen
ding flydende, bestående af rød- og hvidvin, 50 øre for en flaske, 
D.O.M. 6,oo kr. og Pernod 4,00 kr. 

Torsdag den 11. Har lige skrevet til Laus i Dakar og hjem til fa
milien, men der er vist ikke forbindelse til nogen af stederne, 
ikke engang telefonforbindelse til Dakar. Der er knapt så varmt, 
kun omkring de 27 grader, det er stadig overskyet. Jeg banker 
rust hver dag nu. Hvis vi kommer hjem med et rustent skib, vil 
skibsinspektør Troest sige: »Hvad fanden har I bestilt al den tid, 
I har ligget i havn«. Det kan der jo være noget rigtigt i, men på 
den anden side kan man også sige, at hvis skibet aldrig kommer 
hjem, så er det spildt arbejde. Folkene har nådigst bevilget mig 
en mand hver dag til hjælp, de skiftes så til det, og vi arbejder da 
heller ikke så længe. Hvad vi maler om eftermiddagen er rustent 
næste morgen, så fugtigt er her om natten. 

Lørdag den 13. De fleste fra Gerda Toft og fra os går i land om 
aftenen og nyder en halv kylling og lidt drikkevarer. Første me
ster og jeg foretrækker at blive ombord og få et parti skak. 
Grunden til at så mange sover i land er varmen. Enten lejer de 
en hytte og en dreng til at passe hytten og varte op, eller også bor 
de på hotel. Anden mester bor på hotellet La France og giver 30 
kroner pr. måned. På dette hotel er der udendørs biograf, filmen 
vises på en gavl ude i haven. Så har jeg fået brok, den generer 
meget. Kartofler kan ikke fås mere, ejheller kaffe. 

Lørdag den 20. Kun 26 grader nu, var ovre på Gerda Toft og 
låne nogle bøger. Tænder en lanterne på bådedækket om aftenen 
og sidder der og læser, men i løbet af kort tid er der så mange 
myg, at jeg må fortrække ned. Banker rust hver dag, både inden
og udenbords. Både med hænder og maskine, men det går kun 
langsomt. Har efter mål fået syet to par lange khakibukser a 
10,00 et par korte 7,00, en skjorte 10,00 og en trøje 15,00 kroner. 
Nu klarer jeg den et stykke tid igen. Det går stadig langsomt 
fremad med det franske sprog. 

Onsdag den 24. Får suppe næsten hver dag til forret. Jeg giver 
en flaske vin til maden hver aften. Til gengæld giver de andre så 
øl til frokost hver dag. Idag har jeg købt tre stiksave 2,50, en pas
ser og et stemmejern for 2,00 kr. Vi har slidt vores rustskrabere 
op, så jeg var i land og bestilte 5 stk. af en smed på markedet a 50 
øre pr. stk. Penilen vil ikke betale, men så betaler jeg dem selv og 
giver Torm regningen, når jeg kommer hjem. Vi skal bruge dem, 
hvad enten jeg får pengene refunderet eller ej. Overskyet vejr 
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med enkelte regnbyger. En mand havde fået kønssygdom, det 
kan jo ramme enhver under visse omstændigheder. Der er en del 
både her og på Gerda Toft med kønssygdomme. De får det kureret 
i land. Husene er træhuse med zink- eller bliktag. Kun få asfalte
rede gader. Gaderne bliver holdt rene af fanger under opsyn af 
soldater. 

Vi går tit i biografen. Anden mester er god ven med værtin
den, så han står for billetsalget, og vi kommer gratis ind. Vi ny
der altid en halv kylling med diverse når vi er deroppe. Lærredet 
på gavlen blafrer, men det gør kun det komiske endnu mere ko
misk. Filmen knækker tit. Vi tager det som en del af en hyggelig 
friaften. 

Varmen generer mig ikke, det gør den ellers for de fleste, jeg 
arbejder hver dag til sveden render af mig, tror det er godt for 
helbredet. Byen har antagelig 50.000 indbyggere, mest indfødte. 
Når vi handler har vi altid en neger med til at bære, de vil gerne 
tjene en skilling. Kokken har også en neger i kabyssen, han hed
der Sambo, og så har vi en til der vasker tøj for os. Kokken og 
hovmesteren har byttet roller, for hovmesteren kan ikke gå i 
land og handle. Kokken går så i stedet for. Hovmesteren må så 
tage slæbet, men så stikker kokken ham en flaske cocgnac en 
gang imellem. Lodsen er rejst hjem, han blev ked af at gå her. 
Fluerne er blevet mere generende. 

Mandag den 29. Kaptajnen på Gerda Toft har forlængst købt sig 
en ridehest. !morges kom vores telegrafist og fortalte, at han 
havde købt en med saddel og andet udstyr. Nu skulle vi alle 
mand ind på kajen for at se ham bestige den. Han havde aldrig 
været på hesteryg før. Efter hans beskrivelse havde jeg forventet 
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en fuldblods araber, men hans anskaffelse var et lille gråt øg, ma
gert og elendigt. Øget med tilbehør havde kostet ham 60 kroner. 
Saddelen var vist beregnet til en kamel, for den passede ingen 
steder. Vi fik den da spændt fast, så steg gnisten til hest. Det vil 
sige, idet han ville stige op, halede han så meget i tøjlerne, at he
sten stejlede og faldt bagover. Det var det helt store under, at han 
ikke kom ind under. Saddelen blev mast, han blev jo både flov 
og gal. Flere af vore folk har heste, de koster ca. 60-80 kroner. 
Det er gamle heste der har tilhørt den franske hær, men 
forlængst kasserede på grund af alder eller måske tæring, de ser i 
hvert fald elendige ud. Jernbanesporene på kajen har ikke været 
benyttet længe, der gror græs på og ved siden af dem. Hestene 
bliver fortøjet til skinnerne. Hestene kan jo sagtens står der hele 
døgnet, de æder græs og nødder. Nødderne bliver hugget fra 
stakkene her omkring. Der er ikke nogle problemer med he
stene, bare de husker at vande dem. Sadler har folkene ikke, hel
ler ingen kan ride, men det ser flot ud når flokken rider af sted 
for at få en drink. Hestene bliver så fortøjet udenfor den bar, 
hvor de går ind. Det er ligesom i det vilde vesten. Det går meget 
godt når de skal i land, men mange gange må de trække dem her
ned, fordi de er for dinglevorne til at entre dem. Det giver san
delig anledning til megen moro. På Gerda Toft har de også heste, 
engang imellem arrangerer de væddeløb, men de fleste falder af, 
når hesten sætter i trav. 

lgår kom havnemesteren og sagde, at han havde ordre fra re
geringen til at fjerne så meget af maskinen, at vi ikke kunne sejle. 
Han fik så gangskifteren; det fik han også fra Gerda Toft. Nu kan 
vi ikke mere flygte, det havde vi nu heller ikke i sinde, dertil har 
vi det for godt. Det er nok tyskerne der har forlangt det. Vejet i 
går - 75 kg - det skete på den store bimser fra maskinen. Vi bli
ver vejet hver uge. Vi spiser godt, men taber os alligevel lidt på 
grund af varmen. 

Lørdag den 3. august. Den første fik vi sukkerration, 1 kg pr. 
mand for hele måneden. Jeg ved ikke om det også skal bruges til 
madlavning, men der bruges ikke meget, vi får nemlig kun få 
søde retter. Derimod får vi en masse rejer, grøntsager, dåsemad 
m.m., let mad og så den gode danske øl. Det er lidt op og ned 
med folkene, nogle dage arbejder de og andre ikke, det er som de 
har lyst til. Det kan dog ske, at de bliver trætte af at drive, så 
kommer de, banker og maler udenbords hver dag, men der kom
mer tit en regnbyge, for nu er det regntid, men så flytter vi ned i 
lasten. Med den fart vi har på, kan vi kun nå at reparere, ef
terhånden som det forfalder. Messen er ved at få en overhaling, 
den trænger meget hårdt. Igår blev loftet færdigt, idag er det 
fuldt af fluemøg og skidt, det er ingen fornøjelse, men nu skal det 
altså gøres færdigt. Loftet lysegrønt og skotterne cremefarvede. 
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Igår blev der skudt en negersoldat her, han havde myrdet sin 
kæreste eller elskerinde. Så det blev dødsdom. Nu er temperatu
ren nede på 25 grader, så det er ikke så slemt. 

Søndag den 4. Mester og jeg var en lille tur imorges. Ude på 
kirkegården for at se til en grav, hvori der ligger en marstaller, 
han omkom julenat 1929, da han var forhyret med Gudrun. Vi har 
haft korset ombord og malet det op. Supercargoen har fået tele
gram af sendt 28. juli fra Marseilles, det var syv dage undervejs. 
Deri stod, at familien ønskede underretning om kaptajn og styr
mand, mærkeligt ikke om andre. Så må der altså være forbindel
se mellem Danmark og Marseilles. !morgen sender vi telegram 
hjem. Penilen sendte telegram til Torm 20. juli, det kan være 
kommet hjem, og så har Torm underrettet familierne. 

Tirsdag den 6. Nu regner det mere eller mindre hele dagen. 
Der er slukket under kedlerne, så nu ingen damp mere. Vi har 
ca. 30 tons kul tilbage. Ingen telegrammer kan komme igennem 
til Danmark, så vi fik pengene tilbage idag. Jeg har været på Ger
da Toft og lånt lidt mere læsestof, der er flere der studerer fransk, 
jeg læser stadig hver dag, men mangler lærebøger. Nu kun 25 gra
der. På grund af regnen spiser vi i messen. 

Søndag den 11. Haft mavepine. Vi har haft et par dages tørvejr 
og stille. Jeg har fået en ny radio, anden styrmand manglede pen
ge, så jeg har købt hans. 

Onsdag den 14. Lige læst »Olie til Kinas Lamper« færdig. Det 
er for varmt inde og ude bliver man stukket. Nu kan supercar-
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goen ikke skaffe mere kinin, det har vi ellers fået hver dag, men 
vi har dog et lager af kininblade, så nu laver vi kinin te. Tysk ra
dio melder om engelsk angreb på Aalborg. 16 engelske maskiner 
skal være skudt ned, det er nok løgn. Førstestyrmand fra Gerda 
Toft kom idag for første gang her ombord, han skulle nemlig låne 
rusthamre. Nu har vi selv kun fem tilbage. Jeg ved ikke om man 
kan få hamre her, de skal jo være temmelig hårde i stålet. 

Hovmesteren har været fuld i to døgn i træk. Han laver halløj 
på sit kammer. Folkene fik ikke penge i lørdags, så de er sure. Nu 
har de fået på Gerda Toft, så vi får nok på lørdag. Jeg har lavet en 
kakerlakfælde, den er ligesom en ruse. Venter god fangst til nat
ten, hvis de da ikke er for durkdrevne. Tysk flyverangreb på 
England, 169 tyske maskiner skudt ned, hvis det nu er sandt. Her 
bliver jo efterhånden noget trist at ligge på dette gudsforladte 
sted, men det skal man også være glad for, når man hører, hvad 
der sker andre steder. 

Mandag den 19. Jeg lå hele dagen i går med høj feber, nok ma
laria. Det er så fugtigt og surt at ligge i køjen. Messedrengen til 
læge i dag, hævelse i lysken efter at have skåret sig i fingeren. Det 
bliver sagt at kokken flere gange er gået i land med konserves. 
Hovmesteren holder ikke kontrol, han er jo kok og bare han får 
en flaske engang imellem, så er han tilfreds. Vi havde to kasser 
konserves med en flaske whisky i hver til redningsbådene. Den 
ene kasse har kokken taget, jeg spurgte Penilen om han havde 
fået lov til det? Svaret var, at det havde han og den anden kasse 
ville også blive brugt, hvis det var nødvendigt. Jeg havde pakket 
dem som reserver til det der altid er i bådene. Jeg tog så den an
den kasse med ned på mit kammer, om ikke andet kan vi så have 
lidt ekstra til jul. Det har regnet og tordnet, temperatur 26 gra
der, men vi sveder alligevel meget, for det er så fugtigt. 

Torsdag den 22. Regnvejr, køligt. Vi maler og banker uden
bords. Første mester har fået brev fra sin søster i Amerika. Der 
var et amerikansk avisudklip med om forholdene i Danmark. 
Fraset nogle ubetydeligheder gik livet sin vante gang. Så stoler vi 
på det. Der stod også om faldne soldater i Sønderjylland og kam
pe om Amalienborg, men det vidste vi jo. Supercargoen har fået 
brev fra Bordeaux, som er besat af tyskerne, men det allervigtig
ste er at tre mand fra Gerda Toft har fået brev hjemmefra. 
Hvornår de er afsendt, ved jeg ikke, men vistnok fra juni, de var 
sendt gennem Røde Kors i Geneve. Der stod ikke meget, kun at 
familien havde det godt, de må måske ikke skrive andet. Det er 
da en forbindelse, så nu får vi andre måske også snart noget. 
Mørkt ved 18-tiden, lyst 0530. 

Søndag den 25. En ting er vi sikre på, at for hver dag der går, 
forkortes opholdet her. Masser af kakerlakker, når jeg sover, 
løber de allevegne på kroppen. De bliver frækkere og frækkere. 
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Ttlegrafotem, fra .VS Viola og .VS 
Gerda Toft på /eanotur .fotograftrtt 
af Erik Rasmussen Kaola&h 1940. 

(Foto: H&S). 

Jeg troede, at når det var regntid, regnede det ustandseligt, men 
her er kun byger, med varmt stille ovenpå. Vejet i går - 72 kg, 
alle har tabt sig, ikke på grund af kosten, men snarere varmen. 
Anden styrmand til doktor i går, lyskehævelse. Han fik en 
indsprøjtning og fik feber. De giver indsprøjtning mod alt mu
ligt. Messepeter ligger endnu med sin lyskehævelse. Kokken fra 
Gerda Toft blev kørt på sygehus i går, 41 grader i feber. På Dakar 
sygehus har vi en matros liggende. Vi fik brev fra ham om pen
ge, ellers sulter han ihjel. Ingen penge i går, så besætningen strej
ker nok i morgen. Vi kan få en neger til at arbejde for en krone 
om dagen, og det endda på egen kost. Penilen vil dog ikke betale. 
For et par dage siden døde den ene fyrbøder på Gerda Toft på 
grund af tyfus. Det går fint med det franske nu. Jeg har fået fat i 
Eibes 100 timer i fransk, altså dansk-fransk. Første styrmand og 
anden mester fra Gerda Toft har lejet en bungalow. Der kommer 
en af danskerne fra land og giver undervisning et par gange om 
ugen. 

Tøjet ude til luftning ellers hænger det og mugner, alt er fug
tigt. Fra Gerda Toft skal alle mand iland og spise nu, det er langt 
billigere end at spise ombord. De har ikke mere proviant om
bord. Vi har en del endnu. Vores supercargo spiser også iland 
nu, han har også lejet en bungalow, men i stedet for en neger
dreng, har han taget en negerpige som opvarter. Vi har fået nye 
kanonerer, den ene en storsnudet fyr som aldrig har været ude at 
sejle. Han var fræk forleden, supercargoen havde så fat i ham. 
Hans undskyldning var, at han ikke vidste hvem jeg var, da jeg 
ikke havde uniform på. Han måtte pænt undskylde, så nu er der 
ikke mere vrøvl med ham. 
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Tirsdag den 27. Uhyggeligt i disse dage, ingen luft hverken 
dag eller nat. 30 graders varme om natten. Masser af moskitoer, 
altid fugtige af sved. Anden styrmand stadig hævet og yderligere 
to mand syge, den ene med malaria, så nu er der kun en mand 
tilbage foruden mig selv. Jeg har haft to indfødte, men de vil kun 
arbejde en ·dags tid, fået fat i to nye i dag. Det værste er, at min 
brok træder frem for et godt ord. Skal til læge, men på hospital 
vil jeg ikke, det er selvmord. 

Onsdag den 28. Jeg har været hos læge, kunne godt blive ope
reret der, men det vil jeg ikke, hellere vente til vi engang kom
mer hjem. Mange får udslet af varmen, fordi huden aldrig er tør. 
To ligger i køjen med malaria, så her er sygdom nok. 

Torsdag den 29. I morges var tre mand hos lægen, om efter
middagen en til, den sidste havde 41,2 i feber, men vi kan næsten 
ingen medicin få, vi får dog stadig kininblade, som vi selv koger 
suppe på. Messepeter har været syg længe, så tog jeg en letmatros 
hen, så blev han også syg, så tog jeg en matros, det var ham der 
blev syg i eftermiddags. Nu er der kun en rask mand tilbage, det 
er en fyrbøder. Nogle dage er der flere raske og andre dage ingen. 
Så måtte jeg ansætte fyrbøderen som messedreng, da der ingen 
raske dæksfolk er. Man må indrette sig. 

I dag er tømmermanden, som vi fik ombord i Dakar rejst. Han 
lavede ikke andet end ballade. Jeg formoder han bliver sat om
bord i et andet dansk skib i Dakar. Nu begynder det at knibe med 
proviant her. Ingen grøntsager, ingen frugt, ingen mælk, ingen 
kartofler eller havregryn og heller intet mel at bage rugbrød af. 
Vi får dog noget kød og masser af rejer. 

Mandag den 2. september. Årsdag for krigens begyndelse, in
gen bedring, bomber overalt. Her ligger vi og rådner langsomt. 
Temperaturen altid over 30 grader nu, alle folk mere eller min
dre syge. Første mester og jeg har talt med supercargoen om at få 
en bungalow. Vi fik tilbud i dag om en, den kostede 50 kroner -
umøbleret. Nu skal vi se huset først. I går faldt der en neger
dreng ned i underlasten, begge håndledene brækket og forslået i 
ansigtet. Sendte bud efter ambulancen og halede ham så op i en 
strop. Drengen var ølhenter for folkene. Jeg havde tidligere jaget 
ham i land flere gange. 

Onsdag den 4. Vi har lige haft en tornado, ih hvor det blæste. 
Alle solsejl blæste i stykker, så nu har vi også dem at reparere på. 
Men det køler med blæst og regn, nu kun 27 grader. Rejerne er 
blevet større, tre a fire gange større end hjemme. Nu får vi 
midtskibs to liter rødvin om dagen, og folkene får seks kilo is og 
et par andre småting. Isen koster 10 øre pr. kilo. Hvad går der 
mon af supercargoen, siden han pludselig flotter sig sådan? 
Måske har lægen haft fat i ham, for vi har vel nok sygdom, men 
det er næsten lige meget om de er syge eller raske og dovne, der 
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kommer samme arbejde ud af dem. Denne uge har jeg måttet be
tale for negerarbejderne. Penilen betalte for sidste uge, vi får 
ikke pengene igen af Torm, siger han, men vi vil jo nødigt kom
me hjem med et miserabelt skib, når vi ikke bestiller andet end at 
ligge i havn. Penilen fortalte mig, at han over radioen havde 
hørt, at færgen Marstal-Svendborg skulle være minesprængt 
med mange omkomne. Der må vel være noget om det, siden et 
navn som Marstal dukker op. 

Lørdag den 7. Maskinfolkene begyndte at rense spillene, der 
er ikke mere at lave i maskinen. Matrosen der lå på Hospital i 
Dakar er kommet tilbage, men jeg vil for en sikkerheds skyld 
vente med at tørne ham til. Han havde nyheder med, tømmer
manden, som blev sendt til Dakar efter et par måneders ferie her 
om bord er videresendt til Casablanca, hvorfra han skal sendes 
hjem, hvis det er muligt. Tacoma (Orient) lastede, så han mente 
den skulle ud at sejle. Bella, Harald, Ulrik Holm og Australien lå der 
også, der lå omkring So skibe på reden. Betta havde vist losset sin 
last igen. England ville bombardere Dakar, hvis ikke Senegal gik 
med dem. Mørklægning hver aften, og alt lukket kl. 2200. 

Græske skibe bød 50 [, til matroser. Besætningerne på danske 
skibe under engelsk flag skulle sendes hjem og skibene lægges op. 
Harald og Ulrik Holm er under engelsk flag, måske er det hele ryg
ter. Folkene mugger, ingen penge. Englænderne har fået 50 ame
rikanske krigsskibe og dasket lidt til italienerne i det østlige Mid
delhav. Kom nu snart russere, så vi kan få en ende på det. I 
radioen tales der ellers mest om bombninger fra begge sider. Vi 
hører, at I ikke sulter derhjemme, men hvor får I penge fra til at 
købe? Nu ankom der 25 kg grøn sæbe. 

Torsdag den 12. Nok en tornado, kun 25 graders varme nu. 
Stadig bylder, smertefuldt, særligt når benene viser nedad. Jeg 
bliver liggende i dag for at helbrede lidt på skidtet. Vi skulle i 
land alle mand, særlig i lukafet forude med mange mennesker er 
der ikke godt at være, der er varmt, beskidt, væggelus, kakerlak
ker, fluer, moskitoer, ja næsten alle Ægyptens 10 plager. 

Vi har en masse dyr, foruden alle dem, jeg allerede har nævnt. 
På forlugen har folkene indrettet et stort fuglebur af kokosnet, 
der er nok 100 småfugle, så der er kvidder, hvad de får at spise 
ved jeg ikke, men formentlig nødder, eller også køber de noget 
til dem. På to-dækket er en temmelig stor chimpanse fortøjet, 
samt et par andre abekatte, foruden dem stormer en halv snes 
stykker rundt på dækket og stjæler, hvad de skal bruge og så laver 
de ballade. Hver dag når jeg skal sove til middag, løber de op på 
bådedækket og ned igen ustandseligt. Så har de nemlig ro, for så 
er der ingen folk på dækket, så må jeg op efter dem, men de gri
ner ligefrem ad mig, om aftenen forsvinder de hjem til sig selv i 
skoven. Forleden kom en matros med to krokodiller, men dem 
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smed jeg i land. Jeg tror alle mand snart har malaria, der er en 
masse sygdom blandt os alle. Altså på nær første mester. Penilen 
har nu heller ikke haft feber endnu. Hovmesteren ligger med 
sine dårlige ben, men vil ikke til lægen. Kokken må ikke arbejde, 
fordi han er hævet i armhulerne. Maden bliver i stedet lavet af 
en negerkok. 

Forleden kom der en stor lægter med en slæbebåd foran. Den 
havde stykgods, bl.a. ris, så nu har negrene igen noget af deres 
vigtigste føde. Det var meningen vi skulle forhale lægteren, men 
vi fik slæbebåden til at gøre det, for der var ingen folk. Det var 
nemlig i middagsstunden, hvor alle grundet tørst havde forladt 
skibet. Om aftenen var doktor Thrane ombord, vi sad inde i ka
hytten, så kom den ene af fyrbøderne, beskidt, fuld og grædende 
og bad om at måtte komme med matros Jørgensen hjem. At 
Jørgensen skulle hjem, er noget han har fundet på i en brandert. 
En af de stedlige læger og kaptajnen på Gerda Toft har skrevet til 
guvernøren, at det var umuligt at bo i de to skibe og anmodede 
om at flytte besætningerne i land. For huse er ikke så varme som 
jernskibe. Det tror jeg dog ikke vi får lov til. 

Jeg fik brev i dag, troede først det var hjemmefra, men det er 
fra svoger Ove, som er første styrmand på Thyra S som ligger på 
Las Palmas. Første brev med direkte nyt fra Danmark siden 1. 

april. Jeg måtte jo læse det hele højt med det samme. Svoger 
skrev en hel del, men det bedste, at I alle havde det godt. Tænk 
der ligger Ove på et rent motorskib i fint klima og får brev hjem
mefra hver uge. Og her ligger vi. Jeg har straks skrevet til ham, 
for via ham må vi jo kunne korrespondere. Jeg blev så glad, at jeg 
gav kaffe, likør og sjusser i aften. Jo sikken en oplevelse. Brev 
omtrent hjemmefra. 

Søndag den 15. Tornado med regn i nat, det frisker lidt op. 
Hørte i radioen, at der kan telefoneres fra Spanien og spanske 
besiddelser hjem, så nu varer det nok ikke så længe inden I har 
Ove i telefonen. Inden lægteren afsejlede, kom en fransk damper 
Montagne, som vi var sammen med i dokken i Marseilles. Den 
skulle losse stykgods, så der har været travlhed i havnen. I dag 
laster den nødder til Dakar. Fra regeringen er der kommet fo
respørgsel om, hvor meget bunkers vi har. Nu har to franske 
læger og begge franske kaptajner (supercargoerne) skrevet til re
geringen om, hvor sundhedsfarligt der er for os om bord i skibe
ne. De foreslog enten at lade os komme i land, eller sende skibe
ne til Dakar. Den nye nøddehøst står for døren, men næsten hele 
den gamle ligger her endnu, så de indfødte får ingen penge. 

Torsdag den 19. Til fransk undervisning i aftes og på sygehuset 
og se til tredie mester fra Gerda Toft, han skal sendes til Dakar på 
rekreation i dag. Der ydes ikke kost på sygehusene her, den skal 
bringes udefra og rengøringen besørges af negerdrenge. Alt er 
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MIS Thyra S, 1.738 brt. Byu.et på 
NakrA:ov Skibn,,zrft 1936 til DIS 

To,.,,, AIS. April 1940 oplagt i 
I...ar Palmas på Gran Canaria. 
Mart, 1944 i tnge/ue tjtntllt, tjttr 
/erigtn lt11trtt ti/bagt til rtdtritt. 

Htr .fotograftrtt 1944-45 omi?Jggtt 
til tngellle leon1J1Jjtjtnt!lt. 
(Foto: H&S). 

meget primitivt efter vores forhold.Jeg vil nødig på sygehus her, 
hvis jeg er syg. Men er man rask, kan man få det meget sjovt, der 
er sådan nogle flinke sygeplejersker. 

De sidste par dage har vi haft en god brise. I går meddelte su
percargoen, at vi skulle på fransk hyre. Det forstår jeg ikke, jeg 
troede, at vi havde været det længe. Men vi skulle åbenbart have 
haft engelsk ca. 503 kroner for mit vedkommende. Der var så 
kommet ordre på, at vi ikke måtte få mere end på de franske ski
be, nu skulle kaptajnen have ca. 400 kr., jeg 300 kr. og anden styr
mand godt 200 kr., men så går der fra til sygekasse m.v., så der 
skulle blive ca. 270 kr. tilbage til mig. 

Mandag den 23. I aftes var temperaturen 23 grader, da jeg gik 
til køjs 33 grader og da jeg vågnede kl. 0530 30 grader, helt gen
nemblødt af sved. Bare det lufter lidt, så fordamper sveden og 
føles ikke så meget. I lørdags kom lægteren igen fra Dakar, den
ne gang med varer til byen. Der er mangel på adskillige ting. 
Amerikanske og engelske cigaretter kan ikke fås mere, så vi må 
nøjes med de franske osepinde. 

Forleden eftermiddag sad vi på bådedækket og fik en tår kaffe. 
Så kom et større optog. I spidsen Peter Shanghai, så nøgen som 
fra moders skød, ridende på sit gamle øg, skrålende sit hjemlands 
vemodige sange og i et fantastisk godt humør. Derefter kom an
den styrmand godt fortøjet til hestens hale, dinglende fra den 
ene side af vejen til den anden og hver gang trak han hesten med. 
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Med i optoget var næsten alle byens børn. Ved jernbanesporet, 
hvor hesten skulle fortøjes stoppede den, men anden styrmand 
fulgte inertiens love og dinglede lige ind i agterenden på den. 
Det kunne han ikke stå for, men segnede nok så stille ned bag 
hesten, hvor han blev liggende. Om hesten nu har været 
trængende, eller om der var en anden årsag, i hvert fald benytte
de den øjeblikket til at løfte sin hale og serverede en omgang fri
ske pærer for eller rettere på anden styrmand. Alle børnene ju
blede i vilden sky, jeg kunne forresten heller ikke lade være. Der 
var jo heller ikke sket nogen skade, han var kun iført et par 
shorts, så jeg sendte et par mand i land, som fejede ham lidt af, 
inden de bar ham ombord. 

En af de ansatte i Aarhus Oliemølle var ombord lige før mid
dag, og fortalte, at vi nok snart kom til at laste. Så kom kaptajnen 
på Gerda Toft og fortalte, at General de Gaulle var ankommet til 
Dakar i morges, og at en del krigsskibe både engelske og franske 
havde indtaget Dakar, ca. 100 var blevet dræbt. Dette blev senere 
bekræftet af radio London, så noget må der være om det. Så 
kommer vi måske til at sejle for England igen. Lidt uro i byen i 
aftes, mange soldater og næsten alle hvide bevæbnede, men det 
kan da ikke hjælpe at slås med englænderne, hvis Dakar er indta
get. Nu må vi vente og høre, hvad supercargoen siger, han viser 
sig sjældent ombord, han har nok travlt med at sætte sin negerpi
ge i arbejde. De franske krigsskibe skulle være kommet fra Tou
lon. 

Onsdag den 25. Militær ombord i aftes og forbød os under 
trussel om fængselsstraf at høre radio, det blæser vi på. I morges 
skulle de have hentet apparaterne. Mange rygter, englænderne 
har ikke sat tropper i land i Dakar, men bombarderet byen. Ra
dioen melder om mange døde og sårede. Gad vide hvordan det 
er gået med skibene på Dakar red, for granaterne skal jo passere 
lige over hovedet på dem, vi må håbe englænderne skyder godt. 
Her har vi altså været heldige igen, her bliver vi da ikke beskudt. 
Nu regner de her med, at englænderne også kommer fra Bat
hurst, lidt sønden herfor. Broen over floden er besat af militær, 
og der er kørt topvogne ud på den. Joda, vi er vågne her. Måske 
sprænger de broen i luften. Franskmændene regner med at 
englænderne kommer over land, for de kan i hvert fald ikke få 
større enheder op ad floden. Nu er der døgnvagt ved vores ka
non og ved alle offentlige bygninger. Gaderne er fulde af mi
litær, og en del er sendt til Dakar ca. 120 km ad landevejen. Der 
går da endnu tog. Nogle af folkene fra Gerda Toft forsøgte at ride 
til Bathurst på deres heste, men de var selvfølgelig ikke sted
kendte, så da de et sted spurgte om vej, var det et sted, hvor der 
var indkvarteret soldater. Eventyret endte i brummen, men fra
set det er der ikke mange, der endnu har heste. De blev kede af at 
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Mandskab fra .VS Viola fotograft
rtt af Erik Rasmll.Utn under ophol
det i CtUab/anca 194I. I forgrunden 
.flrwdertn Peter Soangoai. 
(Foto: H&S). 

passe dem. Hørte i den engelske radio, at tyskerne har forsøgt at 
gå over kanalen, men det mislykkedes på grund af storm. De ty
ske pramme skal være drevet i land på den franske kyst og en 
masse tyskere druknet. 

Lørdag den 28. Der er kommet en del flygtninge hertil fra Da
kar. Hovedsageligt kvinder og børn. En masse af »jomfruerne« 
fra horekasserne er også ankommet, så nu er her udvalg af billige 
varer, sikken et leben. Det kan nok være folkene går til den, det 
er et helt eldorado for sultne mandfolk. Deres ankomst hertil 
skyldtes, at Dakar var blevet bombarderet af engelske krigsskibe. 

Angående sult eller rettere tørst, så lavede folkene vrøvl, da vi 
ikke mere kunne få mælk. Så var der en af folkene der påtog sig 
at klare det problem. En nat fik han fat i en ged, som han ville 
malke. Det var også i sin orden, men det viste sig, at det var en 
gedebuk, det havde han overset i nattens mulm og mørke, eller 
også var en ged en ged. Selvfølgelig måtte han høre meget den 
stakkel, men når den ikke kunne give mælk, så var han ellers li
geglad. Så gedebukken var hjemløs, den fandt selvfølgelig hur
tigt ud af, at der var affaldsbidder at hente hos hovmesteren, så 
han benyttede den nærmest som affaldsspand for alle mulige re
ster af grøntsager m.m., den kunne næsten fortære alt. Hovme
steren og gedebukken blev derfor ganske gode venner. Så var der 
en meget fremmelig abe, som også fandt ud af, at der vankede 
godbidder, så gedebukken og aben stod det meste af tiden uden
for kabysdøren afventende. Var der ikke andet at lave, drillede 
aben gedebukken ved at springe op på ryggen af den og tage den i 
hornene. Den var nok lidt jaloux for gedebukken fik naturligvis 
det meste. Nu havde hovmesteren en lille flaske medicin ståen-
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de, som han jævnligt tog en slurk af, medicinen bestod af dårlig 
cognac. Aben havde lagt mærke til denne flaske, for en dag hov
mesteren havde forladt kabyssen et øjeblik, smuttede aben ind og 
tog hans flaske. Da hovmesteren kom tilbage, sad aben ude på 
trelugen med flasken, og ikke tale om, at hovmesteren kunne få 
fat i den. Nu kan han jo næsten hverken gå eller kravle på grund 
af sine kronisk dårlige ben. Aben tabte imidlertid flasken på 
dækket, så den gik i stykker. Så blev hovmesteren ellers gal, men 
da han ikke kunne få fat i aben, gik det ud over gedebukken, så 
den blev smidt i land for godt, og aben turde i hvert fald ikke 
vise sig mere ved kabysdøren. Det var nu ikke altid der var aber 
ombord, de kom og gik efter behag, men de blev nok tiltrukket 
af de par stykker, som stod bundne. 

Hver morgen kommer en flok franskmænd ombord for at få 
kanoneksercits. Skibet er jo placeret sådan, at vi kan beskyde 
broen, hvis englænderne skulle komme. I går fjernedes den ene 
kanon fra Gerda Toft som havde to, den ilandtagne kanon skal 
placeres sådan, at den kan beskyde broen fra en anden vinkel. De 
har 30 skud til hver kanon, vi har 50 til vor, så inden de får kano
nen skudt ind er der ikke mange skud tilbage. Der vil selvfølge
lig blive skudt på skibene, så vi har pakket det vigtigste i en kuf
fert klar til evakuering. 

Det siges, at Tacoma, som lå langs kaj i Dakar blev skudt i 
brand. Det siges også, at englænderne har trukket deres flåde 
væk, så måske får vi lov til at blive liggende her, men hvad er det 
bedste? Vi har jo indsendt mange klager over opholdet her, 
måske var det alligevel bedst, hvis vi kunne blive liggende. Lidt 
køligere til morgen 26 grader og gråvejr. Radioerne blev ikke 

60 

Frokost ombord i SIS Viola. Foto
grafmt under opholdet i K4ola,h 

1940. (Foto: H&S) . 



MIS Tacoma.fa, DI S Orimt i 
brand pJ Dakars rrd efter det m
ge/ske bombardemmt dm 24. sep
tember 1940. 4 m1J11d omkom ved 
far/iset. (Foto: H&S). 

fjernet alligevel, så vi hører stadig dansk presse og engelsk hver 
aften. Jeg gav likør til kaffen i forgårs i anledning af kongens 70 
års fødselsdag. På mine ben er der kun to bylder tilbage, så det 
går godt igen. 

Onsdag den 2. oktober. I går middags kom der besked til mig 
fra kokken, at der var gode bekendte fra Dakar, som ville tale 
med mig. Første mester og jeg gik så derop, men mester for
svandt straks, da han så, at der var fyldt med piger ved bordene. 
Det var en skipper og første mester der havde sendt bud efter 
mig, så jeg kunne jo ikke være bekendt at trække mig tilbage. Pi
gerne var fra mutter Lily's »højere pigeskole« fra Dakar. Under 
bombardementet var der nemlig ved en fejltagelse faldet en gra
nat i horegaden og havde ødelagt et par huse. For ikke at risikere 
pigernes liv, blev de så sendt hertil. 

Vi fik da også nyheder fra dem. Der var ingen nød i Dakar og 
besætningerne havde næsten uindskrænket landlov og nok af 
penge. Under bombardementet var Tacoma blevet ramt og kom
met i brand, anden mester, kok, tømmermand og dreng var ble
vet dræbt og senere begravet. Tacoma lå så og flød på reden til fare 
for de øvrige skibe, indtil den blev slæbt ud til øen Goore, hvor 
den sank. ØK's Australien havde fået et spil beskadiget af granat-
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stumper, det var vist alt der var sket med de danske skibe. Betta lå 
langs kaj for at få kanonen afmonteret, den slap ved et stort held 
uskadt. Men man kan jo forstå af det hele, at det er tyskerne der 
dirigerer alt. I aften kom der ordre om at fyre op og sejle til Da
kar. Lys igen, ud at sejle, væk fra dette elendige sted med sygdom, 
skidt og aber, fugle m.m. De bundne aber er blevet frigivet i dag, 
fuglene og hestene er væk forlængst, så nu er vi næsten os selv 
igen. Der er glæde overalt, alle ser frem til Dakar med skibe, 
kammerater og frisk luft og efter sigende nok af proviant (for 
skibene), det er næsten ikke til at tro. 

Fredag den 4. Der fyres op på fuld kraft, men i aftes sagde su
percargoen, at hen ikke havde fået nogen definitiv sejlordre, vi 
skal vist have last med, som muligvis skal til Frankrig. Gerda Toft 
har slukket under kedlerne igen, uvished råder. 

Folkene fik penge, i anledning af, at vi skal sejle i morgen, så 
kan de få betalt deres regninger og ellers drikke sig fulde, så de 
kan være ædru til afsejlingen. Fulde blev de, men om regninger
ne blev betalt, ved jeg ikke. Supercargoen har været ombord, vi 
skal begynde at laste til Dakar i morgen tidlig. Alle mand har 
travlt med at gøre lasteklar, men til en forandring er alle ivrige. 
Min vægt er 71 kg, nu har vi atter lys og vifterne er igang, så det 
er helt komfortabelt ombord. 

Lørdag den 5. Vi er begyndt at laste afskallede nødder i sække 
til Dakar. Forventer også, at Gerda Toft begynder idag. Kokken 
har fået brev idag fra kokken på Almena som ligger i Marseilles 
på siden af Gerd. Derombord havde de fået oplyst fra Torm, at 
træksedlerne stadig bliver udbetalt til familieforsørgere, så med 
dine 500 kr. skulle du nok kunne klare den, men alt er vel steget 
hjemme. Bare det nu er rigtigt med de træksedler. 

Søndag den 6. I aftes var der meget varmt på kammeret, fordi 
maskinen varmer en del. Sov så i hængekøjen på bådedækket, 
det var fint og ingen moskitoer. Vi laster også idag, så det er en 
fornøjelse. De gange jeg har været her tidligere, har vi lastet løse 
nødder som støver kolossalt. Dette meget nemmere. 
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V. Dakar efterår 1940 

Tirsdag den 8. Skulle sejle igår, men fik besked på at afvente Ger
da Toft, som først bliver færdig imorgen. Vi skal eskorteres af et 
krigsskib, som venter uden for barren. De er vist bange for, at vi 
skal stikke af til Bathurst. Også telegram fra Torm, næh det var 
fra Marseilles, hvori de bad os meddele hvordan det stod til med 
skib og besætning. Det er vel fra Torm via Marseilles. Penilen 
var så oppe og ville sende telegram, men de ville ikke modtage 
det, muligvis fordi postmesteren er engelskvenlig og er blevet 
arresteret derfor. Der er arresteret ca. 40 mennesker her i byen. 
Vi prøver i stedet for at telegrafere fra Dakar. Vi fik IO soldater 
ombord, de skal med til Fundion, hvor vi skal laste færdig. Af
sejlede Kaolach i morges, og gjorde det med lettelse og glæde. 
Farvel Kaolach med din varme, moskitoer, salt og nøddebunker 
og dårlige beværtninger, du havde da også dine behageligheder, 
som det danske øl på hel liter flasker, som desværre slap alt for 
tidligt op. Trods alle dine dejligheder, ønsker jeg aldrig at se dig 
mere. Gid jeg kunne forære dig alle vore kakerlakker og sygdom
me. Afsejlede kl. 0615 og ankom Fundion kl. 1200, selvfølgelig 
med lods, supercargo og kanonerer. Heldigvis er mit kammer i 
vindsiden, 28 graders varme. Der kom en tolder ombord i aftes 
med besked på at forhale ind til broen straks, hvorfor vidste han 
ikke. Vi ligger for anker, supercargoen sendte ham så i land efter 
bedre besked, men da han ikke kom tilbage, blev vi liggende. Vi 
kan så starte i morgen tidlig. Vi skal ind for at få afmonteret ka
nonen, mener supercargoen, men det havde de da tid nok til i 
Kaolach. Franskmændene er fulde af overraskelser, tænk pludse
lig at kanonen skal af midt om natten i urskoven! 

Onsdag den 9. Der kom ingen besked i morges om at gå til kaj. 
Lå til kl. 0900, da der stadig ikke kom nogen besked, sejlede vi. 
Vi måtte vente på Gerda Toft, ellers var vi ankommet Dakar no
get før, ankom i stedet kl. 2330. Lige uden for floden lå der en 
torpedojager og ventede på os. Vi lastede altså ikke i Fundion, så 
det bliver nok her i Dakar, hvor vi nu ligger til ankers på reden. 
Jeg sidder nu og nyder en kop kaffe og en cigaret. Kaffen er op
varmet og cigaretten fransk, så det er ikke noget at misunde 
mig. 

Torsdag den IO. Vi ligger stadig på reden, men Gerda Toft gik i 
havn med det samme og losser nu til en stor fransk damper. Her 
er noget at se på for os, som har opholdt os uden for civilisatio
nen i tre måneder. Skibe, flyvere m.m. Her ligger en snes skibe 
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på reden fra forskellige nationer. Betta ligger ved kaj. Her udefra 
er der ingen synlige spor af bombardementet, andet end Tacoma, 
som ligger sunken ved øen Goore. Kun master, skorten m.m. 
oven over vandet. Det bliver aldrig til skib mere. Ulrik Holm lig
ger tæt ved os. Der var begravelse i dag. Det var første mester, 
som var død. De sejlede i land med kisten indsvøbt i Dannebrog. 
Mange deltog i begravelsen fra de danske skibe, men vi kunne 
ikke, da vi endnu ikke har fået pas. Alle skibene havde flagene på 
halv stang. 

Søndag den 13. Det har regnet og blæst her. Det frisker på det 
hele, der er kun 24 grader nu, godt at være her. Ingen lys i land 
og ingen ankerlanterner, mørkt overalt om natten, så nu er der 
nogle gode lange aftener at læse i og spille skak. Mørkt ved 18-
tiden. 

Australien er gået til kaj for at losse, den har vist danske pro
dukter ombord. Vi har kartofler, men mangler rugbrød, såsnart 
vi var inde, kom franskmændene og hentede noget af maskinen 
igen, så vi er ude af stand til at sejle. Det er nok efter tysk ordre. 
Jeg venter spændt på, hvornår Rusland, Japan og USA kommer 
med, for det sker engang. Hører dansk presse, men intet specielt. 
Der kommer båd ud tre gange om dagen kl. 8, 12 og 17. Den sejler 
med proviant og passagerer. Nu har vi endelig fået vore pas. 
Kaptajnens gælder til kl. 24, officerernes til kl. 22 og folkenes til 
kl. 21, hvorefter alle haver sig at rette. Havnen bliver lukket ved 
solnedgang, så efter den tid kan ingen komme ombord, men så 
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kan man da bare overnatte i land. Torsdag er havnen dog åben til 
kl. 24, den kaldes biografaftenen. 

Jeg var en tur i land med supercargoen i går. Vi var rundt og 
se på byen og skaderne efter bombningen. Fraset den granat der 
faldt i Horegaden, så vi ingen skader på byen. Det store franske 
slagskib Richelieu lå her, det var vist nærmest det englænderne 
ville uskadeliggøre. Den fik også et par træffere, men uden større 
virkning. Den er omgivet at torpedonet, så den er ikke god at få 
ram på, og så kan den jo selv nå langt med sit skyts. Et par fran
ske dampere blev ramt og ligger og udbedrer deres skader. Det 
siges, at et par torpedobåde og undervandsbåde skal være gået 
ned udenfor. Men ellers en kolossal fin skydning af engelskmæn
dene, de kunne ikke engang se skibene fra reden, men der har 
ikke været hyggeligt at ligge medens granaterne passerede ove
nover. 

Om eftermiddagen tog jeg en bil ud til Betta for at se til Laus, 
der ombord var 12 mand syge. Deres supercargo og hovmester lå 
ombord. Hovmesteren og kokken på hospital. Kokken var Jo
hannes Bonavista fra Marstal. Laus lå syg på hotel Atlantic inde 
i byen. Anden styrmand fungerede som kok og hovmester. Da 
jeg ikke kunne nå den sidste motorbåd tilbage kl. 17, ville jeg tage 
op for at se til Laus og blive der om natten. Traf på vejen første 
mester fra Sal!J MtZrsk, som var i land i egen båd, så tog med ham 
ud og nåede ombord til spisetid. Også her er der megen sygdom 
på skibene. Antagelig malaria. To nordmænd døde i går, den ene 
af solstik, fordi han gik uden hat. Vi går næsten alle med trope
hjelme. Første styrmanden på Tacoma døde for et par uger siden 
efter 5-6 ugers sygeleje. Deltog i et møde på Australien angående 
gravstene til de forskellige. 

Vor kok i land i går for at købe proviant, det er han god til, 
men heller ikke til stort andet. Hvad han tjener på det, aner vi 
ikke, men han er ikke dum i den retning, men så længe vi lever 
godt kommer det ikke os ved, for franskmændene skal betale. 
Kokken havde siddet inde på kajen og ventet længe, for båden, 
som går ud, ville ikke tage proviant med. Det troede jeg ellers, 
men tilfældigvis kom båden fra Ulrik Holm og tog ham med. Han 
havde skam fået noget ud af det. En hel gris, æg, tomater m.m. 
Vi har ganske vist ingen fryser, men hidtil har vi kunnet få is. 

I dag har vi sat motorbåden i vandet og var så inde i formid
dags for at hente is. Det gik ikke så godt, motoren ville ikke, så vi 
måtte ro hele vejen. I eftermiddags tog jeg selv med en tur, me
dens folkene var i land sejlede jeg ud til Gerda Toft, som ligger og 
losser til franskmanden, derefter til Betta. Laus var ombord igen, 
så jeg fik hilst på ham. Han skulle være kok i morgen. De havde 
ingen syge haft, mens de lå på reden og heller ingen moskitoer, 
begge dele kom efter, at de var kommet i havn. 
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Torsdag den 17. I går morges tog kokken, tredie mester og jeg i 
land med båden for at hente proviant. Messedrengen var også 
med, jeg skulle til lægen med ham, for at få en blodprøve. Da det 
var overstået, sendte jeg hem ned til båden for at vente. Vi andre 
skulle selvfølgelig ind og have et glas øl. Så kom en del af besæt
ningen fra Sal(y Mærsk, fra Harald og Australien, vi fik nogle glas 
øl og spiste frokost sammen. Vi kunne først få proviant kl. 1600, 
så der var god tid. Første mester på Sal(y Mærsk havde været på 
konsulatet og kom med et brev til mig. Det var det første hjem
mefra siden april, så det vakte jubel. Jeg blev meget glad, det var 
sendt hjemmefra 31. august, gennem Røde Kors. Maskinskrevet 
med engelsk tekst. Der var en blanket på bagsiden, altså samme 
brev, der kunne jeg så skrive og sende det med ekstra porto gen
nem Røde Kors i Geneve. Det gjorde jeg også. Nu gælder det 
blot om at holde forbindelsen ved lige. Det var dejligt at høre fra 
jer, selv om der kun stod, at I havde det godt. Der må ikke skri
ves mere end 2 5 ord. 

Besætningen fra Tacoma bor på hotel Atlantic, telegrafisten 
derfra var med ombord og blev her i nat. Tacoma var lastet med 
olie, bønner og andet brændbart stof, så det var et kolossalt bål, 
da den drev omkring på reden. 

Besked om at vi skal losse i dag, men endnu ingen nærmere 
ordre. Hvor er her dejligt imod Kaolach. Frokostbord i dag, 
hver to spejlæg, sardiner, hjemmelavet rullepølse, stegt flæsk, 
røget laks, tomater, salat m.m. Laksen, hvis det altså er laks, har 
vi fået fra Sal(y Mærsk, som igen har den fra en nordmand. De 
fanger selv fiskene og ryger dem, sælger dem så til andre skibe, 
de er meget dygtige til at fange, ryge og sælge. Jeg vil også prøve 
at fiske lidt, det gør mange af de øvrige skibe. 

Tirsdag den 22. Fredag kom vi endelig ind på siden af PLM 21, 

som ligger for anker i havnen og begyndte at losse. Jeg troede el
lers, at vi skulle laste færdigt. Hvorfor vi skulle oplosse her, har 
jeg ingen anelse om, men det går meget langsomt. Lørdag tog 
Penilen med i land, han har jo ikke rigtigt været i land siden 
Marseilles, men han ville absolut ud med båden kl. II. Selvfølge
lig fik vi et par øller og så var det glemt med at komme om bord 
kl. II. Traf første styrmand fra Harald, som inviterede om bord til 
kaffe. Der blev sagt, at konsulatet ville modtage breve og sende 
dem hjem via Frankrig. Alle mand havde så skrevet, og jeg hav
de dem med i land. Men så sagde de på konsulatet, at der i dag 
var kommet to breve direkte fra Danmark og kun tre uger gam
le. Nu ville de så undersøge om det var muligt at sende brevene 
direkte hjem. Der var også tre Røde Kors breve til skibet, så 
måske bliver det snart muligt at skrive rigtigt. 

Penilen blev som sagt i land, kom så ned til vores båd sent på 
eftermiddagen og ville ombord, men matrosen som var inde 
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skulle vente 10 minutter på de andre, som også skulle ombord. Så 
blev Penilen gal, det ville han ikke vente på, og så gik han fra 
borde igen, uheldigvis til søsiden. Nu er der over hele havnen et 
meget tykt lag olie, efter bombardementet, så da matrosen efter 
meget mas fik fat i Penilen og halet ham ombord igen, så han 
med et mildt ord meget fedtet ud. I dag har han så renset og va
sket tøj hele dagen, men det fedtemøg er jo ikke til at få af. Jeg 
spurgte ham hvad der var sket, siden sådan en rengøring var 
nødvendig? »Åh hold kæft Marstaller!« svarede han. En norsk 
båd kom og ville sælge fisk, så vidt jeg kunne se, var det bonitter, 
5 stk. for 5 kroner. De fanger mange, nogle ryger de. De tjener en 
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rar ekstraskilling dermed. Jeg skal prøve at fiske når vi kommer 
ud på reden igen. 

Fredag den 25. Vi gik ud på reden onsdag aften efter udlos
ning, så nu ligger vi mere sikkert for et nyt bombardement. Var 
inde og hente proviant idag. Bruger prammen til provianten, 
den slæber vi så efter motorbåden. Så var jeg en tur på Gerda Toft. 
Kaptajnen på Australien har fået telegram om at komme hjem til 
samtale med rederiet og hjemsendelse af besætningen. Besætnin
gen på Tacoma skal hjemsendes på torsdag, vi har fået en matros 
derfra, som ikke vil hjem, han har byttet med en af vore som ger
ne vil hjem. 

Der er kommet en skrivelse, hvorefter vi skal meddele, hvem 
der har lyst til at komme hjem, den skal Penilen så ind med i 
morgen. Så der er måske håb for nogle af os om at komme hjem, 
men de franskmænd har sgu så meget for, som ikke passer. Men 
sådan set kunne de jo ligeså godt sende en fransk besætning om
bord og lade os andre komme hjem, så ville de da spare vores 
hyre. Første mester havde snakket meget om at komme hjem til 
kone og børn, nu ville han alligevel ikke, han er bange for at bli
ve arbejdsløs. Anden styrmand ville heller ikke hjem, han kan 
vel heller ikke få det bedre end her, men ellers tror jeg nok resten 
af besætningen skrev under. 

Søndag den 27. I dag er matrosen, som skal med Tacomas be
sætning afmønstret og vi har fået den anden ombord. De afsejler 
i morgen med Porthos foreløbig til Marseilles. Alle kaptajner var 
så i land i dag angående hjemsendelse af mandskab. Resultatet 
kendes ikke endnu. 

Da vi havde spist til aften kom Penilen med en flaske whisky, 
som vi skulle drikke på mit kammer. Jeg havde lugtet lunten og 
varskoet midtskibs, så da han arriverede med flasken var vi syv 
mand, så den gjorde ingen skade. Midt i festen, der kom jo andet 
end den ene flaske, hørte jeg nogen råbe: »Mand overbord!« Jeg 
varskoede straks de andre, og alle stormede ud. Det var bælg 
mørkt, så vi kunne ingen ting se og så blæste det. Vi fik så at 
vide, at det var hovmesteren der var gået ud for at lænse. Det 
sker normalt fra rapunen, men så havde han fået overbalance og 
røget ud. Det var kokken der havde set ham falde og havde 
smidt et redningsbælte ud til ham, det var han kommet ind i. Jeg 
var jo klar over, at når vi lå til ankers ville han drive agterud, så 
jeg tog anden styrmand med agter, hvor båden var fortøjet. Han 
gled så ned ad fanglinen i båden og så trak jeg den langs siden 
forefter, så fik vi godt nok fat i ham. Heldigvis var der en der 
havde en lommelygte, så vi kunne se ham, men ikke tale om, at 
han ville op i båden, det skulle han nok klare selv. »Du kan vente 
til du kommer op, din fede bornholmersild, så skal jeg sgu lære 
dig at falde ud!« råbte Penilen. Dertil svarede hovmesteren på sit 
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bornholmske: »Hold du din kæft din gamle bakskuld, du kan få 
et par på snuden!« Så sendte vi en mand til ned i båden, vi kunne 
jo ikke vente hele natten på, at hovmesteren ville kravle op. Så 
slog de en line om ham, og skønt han strittede aldrig så meget 
imod, fik vi ham da halet op. Og så blev der slagsmål, som begge 
vandt. Derefter fortsatte vi gildet. 

Tirsdag den 29. Jeg var i land med messedrengen, han skulle 
have taget en ny blodprøve. Han har syfilis. De ville ikke have 
ham på hospitalet, men der går en båd til Marseilles i morgen 
sagde doktoren, den skulle han med. Hurtig ekspedition, så jeg 
fik travlt med at ordne hans papirer. Jeg blev også klippet og skal 
ellers have købt nogle fiskegrejer. Den norske båd Salta havde 
fanget 500 kg i går, store makreller eller lignende på 4-10 kg styk
ket. Det er på det skib de har røgeri, og deres produkter smager 
særdeles godt. Kaptajn Ravnstrup fra Australien flyver hjem tors
dag. Her ombord har vi rustmaskinen igang hver eneste dag, så 
længe vi har damp. Banke rust, skrabe og male, men der er jo 
ikke så meget gang i det på grund af den korte arbejdstid m.m., 
det sker der måske ikke så meget ved, for skibet kommer måske 
ikke hjem mere, men vi arbejder også nærmest for at have lidt at 
beskæftige os med, ellers bliver det hele for ensformigt. 

Tirsdag den 5. november. I dag er der præsidentvalg i USA. 
Messepeter rejste i torsdags med Asia til Casablanca, synd at han 
skal rejse den lange vej alene, han er jo kun et barn, men han 
kunne nu godt finde ud af det med piger. Donkeymanden kom 
på sygehus i torsdags, han skal hjem, når behandlingen er over
stået - dårligt hjerte. I går var en fyrbøder og en letmatros hos 
lægen, begge har malaria. Fyrbøderen blev indlagt på hospitalet, 
jeg tror også han har TB, så han burde også sendes hjem, men der 
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kan han ikke komme, da han er serber, så må han vel dø uden
lands. 

Sendte kort i går til Ove på Las Palmas, han har ikke svaret på 
mit kort og brev, som er sendt for længe siden. Måske er Thyra S 
sejlet derfra, måske er han kommet hjem? Anden mester fik tre 
Røde Kors breve i lørdags, der stod, at hans kone havde været i 
Marstal. Det er da godt, at I kan rejse og besøge hinanden der
hjemme. Her er stadig megen tale om hjemsendelse på grund af 
megen sygdom, men endnu intet positivt. I aftes 40 ° i feber, i 
morges normal. Letmatrosen havde høj feber. Søndag var han 
rask og ude at ro, men om aftenen var den gal igen. Vi er vist 
ikke født til længere ophold i dette klima, skønt det nu og da er 
ret behageligt og sjældent for varmt. Vi må have det i os fra Kao
lach. I dag er det f.eks. gråvejr med en frisk brise. Vi ligger så 
langt ude, at det tager 25 minutter ind med motorbåden, og så 
koster det en stor liter beru:in, som det kniber med at få fat i. 

Fredag den 8. Fik Røde Kors brev fra min hustru i dag, det li
ver op, og som sædvanligt har I det godt, måske må I ikke skrive 
andet? Skrevet på engelsk og afsendt Marstal 17. september og 
ankom her den 8. november. Det er ikke luftpost, men bedre 
sent end aldrig. Der takkes for et brevkort, så må et af de mange 
afsendte være gået igennem, men jeg har jo også forsøgt alle mu
ligheder. Røde Kors brevet returnerer jeg i morgen med skrivel
se på bagsiden, som ordren lyder på. 

Telegrafisten og jeg, samt første styrmand og anden mester fra 
Gerda Toft har været på fiskeri i dag. Startede kl. 0530, men fik 
kun en lille bonit på I kg. Vi slæber en krog i en lang line efter 
os, men noget må der være galt, for normændene var også ude, 
og de fik mange. Kokken købte en af deres fangst, dem har de 
lovet at ryge for os på Sal/y Mærsk. På hjemvejen fra fiskeriet, som 
foregik til søs, gik vi ombord på Tacoma. Vi kom ind i elektrike
rens værksted og stod i vand til halsen, men fik da bjærget en del 
ting, men de indfødte havde allerede taget det de kunne bruge. 
Vi fik da fat i en rustmaskine, en skruestik. Privat fik jeg fat i lidt 
småværktøj. Der stod også en dejlig boremaskine, men den var 
boltet fast til dørken, den kunne vi ikke få løs. På poopen står et 
patentloddeapparat, det skal jeg have fat i, hvis ingen kommer 
mig i forkøbet. Det er måske tyveri, men skibet er opgivet og i 
alle tilfælde bliver det franskmændene vi stjæler fra. Det bliver 
alligevel ødelagt. Ilden har raseret hele skibet, alt hvad der kun
ne brænde er brændt og så lugtede der mildest talt ikke godt. Der 
er nøddekerner i lasten, de rådner og flyder op og ligger og 
skvulper overalt. Der havde også været store eksplosioner om
bord. 

I går fik hele mit kammer en omgang, køjetøjet blev vasket, 
det friskede. 
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Lørdag den 9. Første styrmand på Harald har fået 2 flyverbre
ve direkte fra Danmark, så nu må der vel snart komme gang i 
det. Jeg var i land i formiddags for at sende post og købe fiske
grejer. Alle danske kaptajner var oppe hos konsulen, for at få til
ladelse til, at de danske skibe kan sejle til Marseilles. Mon ikke vi 
alle vil det, sådan til en forandring. Hvordan vi kommer til Mar
seilles uden at blive kapret af englænderne er nok et andet 
spørgsmål. Den er noget mystisk synes jeg, for selvfølgelig kan 
englænderne da sagtens tage skibene i Gibraltarstrædet, og hver
ken franskmænd eller tyskere kan da have interesse i at overlade 
skibe til englænderne. Der må være noget galt. Der bliver sagt så 
meget, konsulatet siger, at vi skal til Marseilles grundet megen 
sygdom her. Franskmændene siger det er fordi de danske skibe 
er så svinske. Såfremt vi ikke ville sejle skibene, skal der franske 
besætninger ombord, og så skal vi sendes hjem. Det er jo præcist 
det vi vil. Der tales også meget om udbetaling af penge, vi har jo 
en del til gode af vor danske hyre fra opbringningen, men de fle
ste her kan ikke få nok, her på stedet kan der selvfølgelig også 
bruges mange, hvis man f.eks. tilbringer det meste af tiden i land 
på hotel. Der er jo en del, som ikke spekulerer så meget på dem 
derhjemme. Fra Harald fik jeg noget læsestof. 

Tirsdag den 12. Det blæser godt i aften, vi skal nok snart give 
den et anker til. Nu er der fire, som har fået brev direkte hjem
mefra. I dag så jeg et til Betta, det havde kun været 2 5 dage under
vejs. Så må vi vel også snart kunne sende herfra og hjem, men 
franskmændene er lidt vankelmodige i alle retninger. 

Hovmesteren fuld i nat, han har siddet og drukket med folke
ne. Vi får jo stadig en tår rødvin, omend det er sjældent. Marseil
les-turen går nok i sig selv igen. Intet nyt desangående. 

Fredag den 15. Sendte Røde Kors brev i går, jeg ville også sen
de et direkte, men det kan de skam ikke tage imod, trods megen 
palaver med postvæsenet. Jeg forklarede ellers, at når de kunne 
sende direkte fra Danmark hertil, så måtte vi også kunne sende 
direkte herfra til Danmark, den gik ikke. 

Vi kom af med den serbiske fyrbøder i går, han kom efter eget 
ønske over i en jugoslavisk båd Njegos, lille flink mand, men me
get svagelig. En letmatros og en matros til lægen, hvor de fik no
get medicin. Letmatrosen ser farlig ud, næsten altid feber, jeg 
havde regnet med at få ham sendt hjem. Fik en ny messedreng 
igen, ellers har jeg kun en a to mand på dækket til at arbejde, så 
det kan overkommes. Rygterne har fået de forskellige til at pak
ke, klar til hjemrejse. Anden mester var i land for at købe en kuf
fert, men det var umuligt at opdrive en ny, han fandt en gammel 
brugt til ti kroner, den måtte han så tage. Jeg klarer mig ef
terhånden helt godt på fransk. 

Mandag den 18. Nu er det kun 22 grader, så nu går man med 
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mavebælte og undertøj. Det er ikke behageligt at komme ud af 
køjen, men jeg er da oppe og klar kl. 0700 hver dag. Tredie me
ster og jeg var ovre på Betta i aftes og bytte bøger, men nu har vi 
efterhånden haft hele biblioteket, så der må søges nye græsgange. 
Både Australien og Sal!J Mærsk har nok en del. 

To mand der havde været på hospitalet kom atter ombord, 
den ene havde tabt 2,5 kg på de seks dage, patienterne får kun 
meget lidt at spise. Neger messedrengen er ikke god, der er ikke 
den renlighed vi er vant til, men nu da ungmanden er ombord 
igen, så kan vi afmønstre negeren. 

I morges skulle der komme to slæbebåde for at tage os ind i 
havnen, vi skal laste, vist nok til Marseilles; foreløbig skulle vi 
til Casablanca. Først losser vi - og så laster vi det samme gods. 
Tjah, der må vel være en mening med det, og så må vi håbe, at 
den mening er til vores bedste. Mon ikke vi så vil blive sendt 
hjem fra Marseilles. Vejret er ellers helt fint nu, jeg er begyndt at 
tage solbad, det har det hidtil været for varmt til. Det kan da 
være, at det hjælper på hele systemet. 

Torsdag den 21. Kom endelig i havn tirsdag morgen og påbe
gyndte lastning over middag fra damper Diabo, som vi ligger på 
siden af. Ladningen består af nødder i sække. Efter hvad super
cargoen siger, så skal kun Betta, Sal!J Mærsk og vi sejle, forløbig 
da. Navnet Saint Denise og fransk flag er malet på siderne. Super
cargoen måtte tage folk fra land til det, ellers kunne vi ikke nå at 
få det færdigt. Supercargoen vil jo ellers helst have, at vi laver al
ting selv. Jeg tror nu der er lidt lumskeri med i det hele, kan han 
f. eks. få os til det og så mod lidt bestikkelse får en regning fra 
land på arbejdet, så er den jo i vinkel. Han er ligeså durkdreven 
som os. Fik brev fra Ove på Las Palmas i dag, han havde fået alle 
mine breve, men de havde været to måneder undervejs, hans var 
kun ti dage om at nå hertil. Posthuset siger dog, at det er umuligt 
at sende flyvepost til Las Palmas. Godt at han telegraferede hjem 
til dig, da han fik mit brev, så nu ved I der hjemme, hvor vi er. 
Han havde også sendt fotografier med af min kone og datter. Jeg 
skrev til ham omgående og ilagde brev til familien hjemme. Jeg 
har hørt, at familien får 450 kroner pr. måned, det var da nyhe
der. Jeg hænger stadig i med det franske. I aftes var der ly om
bord til kl. 2100. 

Lørdag den 23. Jeg aflagde besøg på Betta i går, de havde lige 
fået bunkers og sejlordre. Ordren blev senere annulleret. Betta, 
Sal!J Mærsk og Viola skal vente, antagelig kommer Australien og 
Gerda Toft afsted først. Hver dag sin overraskelse. På kirkegården 
ligger omtrent en halv snes danskere begravet. 

Viola har nu fået fransk flag og navn malet på siden. Det skete 
også på Betta, men de malede det selv. Jeg gik dog ud fra, at hvis 
franskmændene vil have deres tegn på skibet, så kunne de male 

72 



go mm kanon _oemu fra agtertiak
ket af SIS Viola, fatograftrtt af 
Erik Rasmussen under opholdet i 
Dakar 1940/,µ. (Foto: H&S). 

det selv, hvad de altså også gjorde. Laus blev helt fornærmet, for
di han ikke havde været så durkdreven eller måske fræk som 
jeg. 

Harald og Ulrik Holm ligger under engelsk flag, de fik i dag be
sked på, at fra 1. december får officererne 25 frcs. pr. dag i kost
penge og besætningen 20 frcs., det er altså 2,50 og 2,00 kr. Ud 
over disse beløb kan de ingenting få, det bliver smalhans. De får 
altså ikke mere hyre, for franskmændene siger, at de er engelske, 
og englænderne vil antagelig ikke betale hyre, når de ikke kan 
disponere over skibene. Det er meget uheldigt for dem, her er vi 
atter heldige. 

Mandag den 25. Søndag formiddag var vi tillastet, anden me
ster og jeg gik så ombord på Betta for at høre nogle nyheder, men 
der var ingen. Senere gik jeg og tredie mester i land og traf Laus. 
Vi gik ind for at spise, og vi håbede jo alle, at det nu var sidste 
gang. Vi gik tur i Rue de Rafinel, det er gaden med alle de blom
strende skønheder, så aftenen gik med at sige farvel til de for
skellige på de forskellige steder, enhver har jo sit yndlingstil
holdssted, alle undtagen mig, hvilket er mærkeligt nok, der skal 
modstandskraft til at holde sig så sober i alle retninger. Selvføl
gelig kan man da ikke besøge folk uden at nyde noget, og det 
blev til mange øller. Der skulle siges farvel med maner. 

Vi skal så sejle i dag, men der kommer stadig nye ordrer an
gående afgang. Vi har fået seks franske soldater ombord til at 
passe på os. Vi er klar og skal følges med Sal!J Mærsk og Betta. Nu 
får vi bare vente og se. 
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VI. I konvoj til Casablanca 

Onsdag den 27. Endelig kom vi afsted mandag kl. 1400, nu følges 
vi pænt ad, med Betta i midten, vi om styrbord og Sal/y MfZrsk om 
bagbord. Vi er under ledsagelse af en fransk torpedobåd. Vi skal 
følge en opgiven rute og sænke skibet, hvis nogen forsøger at 
erobre det. Alt det er supercargoens opgave dvs. han kontrolle
rer vore positioner og hver middag kommer torpedobåden op, 
den sejler ellers langt bagude, og får vores position ved hjælp af 
flagsignal. 

Opholdet i Dakar var langt bedre end i Kaolach, renligere, 
bedre temperatur og klima, bedre soveforhold, mere civiliseret 
at gå i land. Sygdomme var sådan set de samme, mange kamme
rater så der var godt selskab, nyheder, breve hjemmefra. Vi leve
de, nu farvel da Dakar, du var en god by. 

Vi fryser, temperaturen er 24 grader, må have vattæppet over 
mig i stedet som hidtil at ligge på det. Ingen er syge, fraset en 
matros, han har feber om aftenen, om morgenen er der ingen
ting. To af marinerne er underofficerer, de menige hjælper i ka
byssen. Bådene er svinget ud og flagene belyst om natten, som i 
gamle dage, føler os næsten hjemme, og alt går meget fornøjeligt. 
Jeg fisker bonitter, vi fik en til aftensmaden, den var god, vi får 
stadig en flaske rødvin til maden, men kartofler har vi ingen 
af. 

Der mangler elektriske pærer i Dakar, supercargoen kom så 
med seks, den lille nærige fyr. Franskmændene har ikke givet os 
for to øre stores endnu, vi har dog også været velforsynede i alle 
retninger. En del af vor proviant har vi endda endnu og ca. 800 

kg maling, men det ved supercargoen ikke, havde han vidst det, 
havde jeg ikke fået ham til at tage folk fra land til at male navn 
og flag på siderne. 

Mange folk rømte fra de forskellige skibe i Dakar, alle forsøg
te at komme til den engelske koloni Bathurst, som ligger 90 
sømil syd efter. Da vi sejlede, havde de ombord på Gerda Toft ikke 
set deres første styrmand et par dage. Det viste sig så, at han og 
en del nordmænd var stukket af i en norsk redningsbåd. Jeg 
håber de kom derned, det er meget vanskeligt, for de kan snart 
opdages, hvis franskmændene sender flyvere ud. To andre vist 
nok også fra Gerda Toft havde stjålet en bil og forsøgt at komme 
dertil over land, men bilen punkterede, så var de leverede, poli
tiet kunne dog ikke finde ud af hvilket skib de kom fra, eller 
hvem de var, de røg i fængsel. Der var også to hollandske eller 
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var det polske skibe, som forsøgte at stikke af en nat, men de 
blev beskudt fra Goore, som er et stort fort med meget stærkt og 
stort skyts, de blev ramt hårdt og måtte gå tilbage igen. Det jeg 
her har beskrevet om forholdene i Dakar er kun en brøkdel, men 
om det meste af det, findes en norsk bog, som hedder »Flukten 
fra Dakar«. Den handler om alle forholdene, men selvfølgelig 
mest om det norske motorskib Lidvardbygget 1939 med 35 mands 
besætning. Fra dette skib var der, som fra alle andre skibe fjernet 
så meget af maskinen, at skibet ikke kunne sejle. Fra Lidvard var 
der fjernet nogle startrør. Ombord blev der lavet efterligninger 
af disse. Efter en vis tid anmodede mesteren om at låne origi
nalrørerene for at afprøve maskinen. Franskmændene var 
selvfølgelig interesserede i, at motoren var i orden. Motoren 
blev så prøvet og alt i orden. Trods påpasselighed lykkedes det 
nordmændene at bytte om på rørerene, så de fik de originale. 
Kort tid efter stak Lidvard af medbringende besætningsmedlem
mer fra andre norske skibe. Alle havde troet en sådan flugt umu
lig, men det lykkedes. De sidste, som rømte i en redningsbåd, var 
fra det danske skib Harald. 

Vi sejler videre med vort gode skib Saint Denise, ex Viola. Betta 
har også fået et Saint-navn igen. Det går kun langsomt fremad, 
kun 5 a 6 sømil. Betta er den langsomste, med fint vejr løber vi 
bedst, så står Penilen og hoverer: »Din gamle møgkasse, her kan 
du ikke være med, du er ikke for god til at hugge på.« Det er Sal/y 
Mærsk, der får en omgang, og så er Penilen stolt. Så snart der 
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kommer lidt modvind og sø, så går Sal!J Mærsk igennem, og så 
sakker vi bagud, så må den hurtigste jo vente lidt på de andre, for 
vi skal følges ad. 

Søndag den 1. december. Herlig en søndag morgen, alle mand 
er snart trukket i vintertøjet, der er næsten ingen sygdom. Det 
har været modvind et par dage, så Sal!J Mærsk må holde igen, 
men vi måtte da stoppe to timer forleden for at vente på den. 
Viola er mindst tilgroet, fordi vi har ligget længst tid i ballast. 

Jeg fisker på fuld kraft, en line ud agterefter med en hvid klud 
på, hidtil har det kun været lidt tunfisk, eller hvad det nu er for 
nogle skabninger, det var bestemt ikke lækkerbidskener. Laus 
fisker også, med nogenlunde samme resultat. Om morgenen 
løber vi så tæt på hinanden, at vi kan råbe over og diskutere nat
tens fangst. Der er nok af fisk på krogen, men får den ikke om
bord. I nat fik vi en i loggen, farlig redelighed, og så fik vi ikke 
engang fisken. Vi fotograferede også hinanden, Laus og jeg. 

Kaptajnen har sølvbryllup 5. december, men det når vi ikke 
ind til. Første mester har ellers lavet en fin tale, og jeg har lavet 
en sang. Vi skulle nu helst få brug for det, så vi kan få en festlig 
aften. Vi kan høre dansk radio nu, vi er snart oppe ved de kana
riske øer. To af marinerne hjælper stadig til i kabyssen. Hovme
steren kan sagtens og kokken behøver slet intet at kunne. 

Onsdag den 4. Tre små tunfisk i nat, de vejede 7 a 8 kg stykket, 
de kan nok tiltrænges, for det er meget småt med provianten nu. 
Vi fik ingenting i Dakar før vi sejlede. Supercargoen skulle jo be
tale. Kokken havde også givet eller solgt en del i Kaolach. Jeg 
formoder, at supercargoen får kostpenge for os hele tiden, men 
da vi havde en del proviant selv, har han lavet penge på det. 

Torsdag den 5. Så kom vi da ind og fik sølvbryllup i havn. Vi 
var inde ved 14-tiden. Hovmesteren og en matros fylder år i dag, 
så nogle steder på skibet er der fest. 

!morges da Penilen kom på broen, ønskede jeg ham tillykke 
med dagen. »Hvad for en dag?« »Har De ikke sølvbryllup i dag?« 
Det kendte han ikke noget til, sagde selvfølgelig heller ikke tak, 
og så var der ikke mere snak om den ting. Så ville jeg jo ikke 
sætte flagene, men første mester fik mig overtalt, og da de to an
dre skibe også havde sat deres, satte jeg altså også vores. Ef
terhånden som folk kom og ønskede ham tillykke, sagde han da 
også tak, men det var også alt, hvad vi fik. Ja, jeg fik altså slet in
gen ting. Ikke så meget som en drink. Hovmesteren påstår, at 
han har 30 flasker spiritus og en kasse øl endnu. 

Vi ligger altså nu på reden i Casablanca. Her ligger også man
ge skibe, jeg opdager vel efterhånden hvilke. Der blev sagt man
ge vittigheder om sølvbrylluppet, men første mester fik ikke 
brug for sin tale og jeg ikke for min sang. Vi kan fint høre dansk 
radio om aftenen. Hønsebestanden hjemme halveret, nåh skidt 
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med det, mennesker lever jo ikke af høns alene, men det bliver 
nok værre endnu. Man må ellers ikke høre på de udenlandske 
stationer her. Pip, men det bestemmer vi nu selv. 

Lørdag den 7. Sommertid her. I går havde vi ingen proviant, 
ikke så meget som en lille bitte smule konserves, så der var ingen 
mad førend kokken havde været i land og gøre indkøb sammen 
med supercargoen. De kom tilbage ved 12-tiden, så fik vi et 
bedre måltid med nye kartofler, kød, æg, grøntsager m.m., det 
har været sløjt i den senere tid. Havde vi ikke selv fanget nogle 
fisk, havde der ikke været proviant til rejsen. Her ser ud til at 
være nok af alt. 

Kristian Grønne, skipper på Lauritzens Else, ligger her. Den 
kan vist ikke sejle, da de har haft havari på skruen.Hi/de ligger i 
Kenitra med Jens Kavlgarn som skipper, den ligger under en
gelsk flag. Her ligger også to af Christian Andresens skibe. I Ra
bat ligger Ingebo,;g, S og]ohannes Mærsk. De to sidstnævnte skibe lig
ger på de to bedste pladser i hele Afrika, de ligger for enden af 
hver sin lille træbro med lange fortøjninger i land for og agter. 
Kun et større jordskælv kan få dem til at bevæge sig. 

Jeg var lige ovre på Betta i aftes for at høre nyt. De skal i havn i 
dag og laste. De er jo lastet i rummet, så de skal ydermere have 
noget på dækket og så skal de til Marseilles. Nu får vi se. 

Mandag den 9. Hundekoldt, kun 10 grader. Vi fryser i køjerne, 
så jeg måtte have to tykke uldtæpper. Hovmesteren kom på hos
pital i lørdags med sit dårlige ben, han bliver nok sendt hjem. 
Priserne på grøntsager er ca. 75 % af priserne i Dakar. Kokken 
morer sig her. I Dakar var han meget lidt ombord og her ser det 
ud til at blive mindre. I går var han væk hele dagen, så soldater
ne måtte la ve mad. 

Vi var et større selskab fra de forskellige skibe på en tur til 
Busberg, hvor ingen af os havde været før. Busberg er beregnet 
for fremmedlegionærer, hvoraf der findes en masse i Casablan
ca. For at de ikke skal savne deres koner og kærester for meget, 
det er da vist en sjældenhed, at de fyre har koner eller kærester. 
Derfor skal de vel alligevel have deres legemlige fornødenheder 
dækket ind. Der findes vel omkring 1000 piger af alle verdens 
nationer, som står til tjeneste imod et passende vederlag, afpasset 
efter den ringe løn soldaterne får. Det er nærmest udrangerede 
piger fra alverdens horekasser, men også en del fra landet, som 
har fået en lille, og såfremt den så ikke kan klare sig selv, bliver 
de sendt til Busberg. 

Stedet er åbent for alle. Vi tog en bil derud, da det er nogle ki
lometer udenfor byen. Stedet er omgivet af mure med militær
vagter ved indgangen. Ingen trouble med at komme ind, ingen 
pas el. lign. Så snart vi kom ind, kom der straks piger, og dem 
kunne vi ikke slippe af med igen. Vi havde fået at vide, at det var 
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koturnen, de fik så 50 øre hver og det var de øjensynligt tilfredse 
med. Lønningerne eller fortjenesten derinde har antagelig ikke 
været ret stor. Prisen er ellers 5 kroner for en nat plus en lille 
drikkeskilling. 

Onsdag den 11. Jeg ligger med feber i dag, den kom i går. Det 
er ikke som almindelig forkølelse, temperaturen er ca. 40 grader. 
Betta gik ind i går for at laste kartofler og grøntsager på lugerne, 
endnu ingen afsejlingsordre. Kokken fik brev fra Marseilles i 
går, med oplysning om, at Torm har stoppet træksedlen. Super
cargoen kom i aftes med brev fra den danske konsul til kaptaj
nen, hvis vi ønskede julehilsen ud i dansk radio fra skibet, skulle 
vi meddele det i dag. 

Lørdag den 14. Jeg fik Røde Kors brev i lørdags og returnerede 
det straks, det skulle tage en halv snes dage mindre herfra. Der 
kom besked fra konsulatet, om at Torm ønskede telegram om 
ankomst her. Penilen må så intet have sendt. Kokken er nu flyt
tet op på hovmesterens kammer, så nu tror han, at han er hov
mester. Supercargoen siger, at i franske skibe bruges ikke hov
mester, kun kok, så han må nøjes med sin kokkehyre. Soldaterne 
laver mad under kokkens opsyn, det går fint. Betta afsejlede i 
morges til Marseilles. Vi kom ind i morgets og tager nu bunkers. 
Supercargoen er gået i land, så vi ved intet om landlov, vagt
mand, eller hvad vi i det hele taget skal. 
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Søndag den 15. Vores julehilsen OK Jeg kom lidt på eventyr i 
aftes. Der kom besked til Penilen, at kaptajnerne fra Hilde og Bir
git var i byen og ville hilse på ham. Han ville kun gå, hvis jeg gik 
med. Nå, så måtte jeg jo i jaketten, så kom Grønne fra Else. Skip
peren fra Hilde havde ikke mange penge, de ligger under engelsk 
flag, så han må låne sig frem. De får ca. 1 krone om dagen i lom
mepenge, kostpenge får de ved siden af. 

Tirsdag den 17. Det er et ubehageligt sted at ligge, der er altid 
dønninger, og den ødelægger fortøjningerne, nu får supercar
goen smedet nogle store kovs, så skal jeg have vore svære kabel
tov skåret i korte længder med en kovs i hver ende, så får vi se. I 
dag har jeg kun haft en mand i arbejde og han skal have bakstørn 
i lukafet. Nogle er syge, andre nægter at arbejde fordi de ingen 
penge får, resten er ikke om bord. Sådan er der lidt hver dag. Jeg 
har haft nogen feber i dag, men forhåbentlig er det snart godt 
igen. Nu er der kun en uge til jul, hvor den skal afholdes, afhæn
ger antagelig af Betta, som er prøveklud for videre sejlads. 
Englændernes fremgang i Libyen er gode nyheder, det går også 
godt i Grækenland. 

Fredag den 20. Jeg besøgte hovmesteren på sygehuset i går. 
Han får ikke meget at spise, så han må selv købe noget. Den dag
lige kost består af en skål mælk kl. 0800, suppe med lidt kød eller 
fisk kl. 1200, til dessert to små kiks. Kl. 1800 får de omtrent sam
me anretning som til frokost. Det samme hver dag, næsten al
drig kartofler. Tøjet skiftes hver søndag- renlighed er jo en god 
ting! Den personlige hygiejne må patienterne selv klare, også op
vasken af spisegrejet m.m., det er af jern og emaille. Hospitalet er 
stort, de har ovenikøbet omkring 150 danske bøger i biblioteket. 

Vi ligger nu fortøjet ved siden af norsk Tauna, vi ligger begge 
agterfortøjet, så vi skal altså i bådene for at komme i land. Vi har 
fået vagtmand fra land og rigtig fransk kok, gad vide, hvordan 
det vil spænde af. Vi skal vel kun have en kok, og når der ikke er 
hovmester i franske skibe, så bliver der jo ikke arbejde til vores 
kok. Jeg formoder supercargoen vil give ham hyre som kahyts
dreng, sådan en har de jo i franske skibe til opvartning i salo
nen. 

I morgen er det juleaften, her er ingen større forberedelser, 
gæs/ænder kan vi ikke få, så det bliver kalkun, men det kan vel 
gå, hvis kokken laver den ordentligt. Jeg tænker Penilen vil spise 
med os, og så franskmændene i salonen. Vi har jo ellers haft tid 
til at forberede en festlig jul, men lysten har manglet. Endelig 
har jeg fået nogle adresser på danske konsulater i Spanien, vi skal 
prøve at sende post via dem. 

Juledag kl. 0015. Godmorgen og glædelig jul derhjemme i 
Danmark. Storm og regn har vi haft hele dagen og måttet sætte 
ekstra fortøjninger ind i eftermiddags. Alle mand måtte ud igen 
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Kapt,yn på .VS Else. Christian 
Htinrirh Gnmnt fadt i Fimsborg 

185)8, skibif,rtrtk.Iamm 1926, dmf 
ttr i rtdtritt ] . LaJJrir,un. 
(Foto: H&S). 

efter aftensmaden, idet alle andre fortøjninger var gået. Sal!J 
Meersk kom ind ved siden af os i eftermiddags, den havde mistet 
et anker. Første styrmand og maskinmesteren kom ombord og 
ønskede glædelig jul. Vi havde vin, øl, rødkål, portvin, kaffe, 
likør og røg, så der var ikke noget at beklage sig over. 

Vi spiste i messen og franskmændene i salonen, de fik selvføl
gelig det samme at spise og dansk snaps, den skulle de nu ikke 
have haft, den er for god til at give væk, de kan jo heller ikke lide 
den, de vil hellere have vin. Senere var vi i salonen sammen med 
de franske, det gik udmærket. Mit kammer fik jeg da pyntet pænt 
til jul. Jeg har lavet en stor farvekridttegning af vort hus, som er 
hængt op. Alle mine billeder pyntet med lidt grønt og så har jeg 
købt en buket roser for 30 øre. Skulle se at komme i kirke en
gang, for at få pyntet lidt på det. 

Tredie juledag. Så gik julen. Sådan set har vi ikke haft noget at 
klage over, vi ligger ved land i en til tider god havn, alle har for 
en gangs skyld været raske, godt at spise og drikke. Sådan skal 
det være ude, det kan ikke blive stort bedre. Vi har nu ikke fået 
aftenkaffe, for kokken - altså den danske - stikker af, så snart lej
lighed gives. 

Første og anden mester fra Sal!J Meersk var her til frokost i går. 
De lastede i går, så de skal nok snart sejle. Vi skal forhale i for
middag til lasteplads. Vi er da kede af at skulle herfra, vi kan jo 
ikke få det bedre andre steder. I går eftermiddags kom en del post 
ombord - direkte hjemmefra - det troede jeg ikke kunne låde sig 
gøre. Nogle breve var åbnet af Udenrigsministeriet. Posten hav
de kun været 18-2.0 dage om at nå herned. Nogle breve var stem
plede andre ikke, nogle med og andre uden frimærker. Der var 
også brev til Penilen fra den danske konsul her på stedet, som 
meddelte, at konsulen havde fået ordre fra den danske gesandt i 
Vichy, om at kaptajnen ikke måtte sejle før efter nærmere ordre 
fra Torm. Vi kom nu hverken til at forhale eller laste i dag. Peni
len har sammen med konsulen været hos de franske myndighe
der angående ordren fra Torm. Nu er der telegraferet tilbage til 
Torm, så vi afventer og ser, hvad det bliver til. 

Jeg hørte radioudsendelse i aftes - julehilsener til søens folk. 
Jeg hørte et halvthundrede stykker, men ingen til mig. Ellers har 
vi nogle gode lange nætter, står først op kl. 0800, arbejder fra 9-12. 
og fra 14-17. Det er nok. På bordet har jeg stående nødder, figner, 
appelsiner, bananer, chokolade m.m., det er vist mere end der 
findes derhjemme. 

Søndag den 2.9. Jeg spiste middag hos Grønne på Else og fik 
også aftensmad. De får kyllinger hver søndag, han sender jollen 
over efter mig hver søndag, siger han. Sammen med Grønne var 
jeg ved 19-tiden ombord i Sal!J Meersk for at høre nyt. Sal!J Meersk 
forhaler hver dag, anden og tredie juledag lastede de og skulle så 
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være sejlet i går. I morges kom der så ordre til, at alt skulle udlos
ses. Det har de så gjort i dag. I aften fik de ordre til at laste det 
hele igen, det er de så i færd med og skal så sejle i morgen. Deres 
anden styrmand var ved at blive tosset over al den forhaling, los
ning og lastning. Nu er det spændende om de sejler i morgen. 

Grønne er glad for, at jeg er kommet, jeg virker oplivende på 
ham, siger han. Han har ellers gået og haft det trist, fordi han har 
spekuleret på sin lille grundstødning udenfor havnen, skønt det 
skete på styrmandens vagt, så bliver der jo altid lidt til skippe
ren. 

Fra den danske konsul i Casablanca modtog vi den 31. decem
ber 1940 følgende to skrivelser: 

Afskrift: 
Ministeriet for Handel og Søfart, København 17.10.1940. 
Under Dags Dato har man tilskrevet Dansk Styrmandsforening 
således: I skrivelse af 28. Juni 1940 har Foreningen udbedt sig en 
Udtalelse herfra til Vejledning om danske Søfolks Retsstilling, 
der har været forhyret i danske Skibe, rekvirerede eller beslag
lagte af fremmede krigsførende Magter. 

. . . fremkomme med følgende bemærkninger angående 
spørgsmålet om hvorvidt en fremmed magts rekvisition af 
dansk skib giver mandskabet ret til fratrædelse af tjeneste om
bord og hvilke krav der i den anledning kan rejses af mandskabet 
mod rederiet. Handelsministeriet må formene, at rekvisitionen 
giver mandskabet ret til fratrædelse ... tvivlsomt, hvilke hyre
krav der kan rejses ... hvis sømandslovens § 36 stk. 2 ••• mand
skab har kun ret til hyre til fratrædelsen ... muligt ... § 40 1. stk. 
i så fald vil mandskabet kunne kræve erstatning for sit tab efter 
reglerne i sømandslovens § 34 . . . Angående retsstilling for 
mandskab der forbliver til tjeneste ombord efter rekvisitionen 
... forholdet vil antagelig være, at hvis mandskabets forbliven 
ombord ikke skyldes henstilling fra det danske rederi eller ski
bets fører på rederiets vegne, ikke for tiden efter rekvisitionen 
vil kunne rejse noget krav mod det danske rederi ... ejheller for 
tab af effekter ved forlis under fremmed flag, hvad enten mand
skabets forbliven skyldes henstilling fra rederiet eller ikke . .. 
heller ikke krav mod dansk statskasse til betaling af lægehjælp, 
hjemsendelse. Mandskabets forbliven ombord må, bortset fra 
alle garantitilsagn ... fra rederi om at fortsætte tjenesten ... side
stilles med, at mandskabet har ladet sig forhyre i et fremmed 
skib. 
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Casablanca 30. december 1940. 
Til kaptajnen S/S Viola, Casablanca . 

. . . Tanken om en særlig lovgivning for staten til at afholde 
hjemsendelsesudgifter er p.t. opgivet. Udenrigsministeriet har 
hermed haft for øje, at rederierne i det store og hele såvidt muligt 
ønsker vedkommende danske søfolks forbliven til tjeneste på 
bådene, og søfolkene selv i almindelighed må anses som væren
de bedst tjent med en fortsættelse af hyreforholdet, fremfor ved 
hjemkomst til Danmark at blive udsat for arbejdsløshed. Hertil 
kommer, at man for statskassens vedkommende må iagttage den 
størst mulige sparsommelighed også med hensyn til understøt
telser, der bl.a. bør indskrænkes til personer, som uforskyldt er 
uden arbejde og indtægter, således ikke ydes til søfolk med hyre, 
selv om hyren og arbejdsforholdene ... anses som mindre til
fredsstillende. Sign. N. Kjærgaard - Konsul. 

Altså brev r meddeler, at forbliver man ombord, betragtes det, 
som om man har ladet sig forhyre på fremmed skib og har ikke 
krav på noget som helst, ligegyldigt hvad fra stat eller rederi. 
Brev z meddeler, at man helst ser, at danske søfolk såvidt muligt 
forbliver til tjeneste, fremfor at rejse hjem til arbejdsløshed, idet 
staten skal spare og dårligt har råd til at give understøttelse. 
Altså bliv ude du danske sømand og pas dig selv, dit land har 
ikke brug for dig foreløbig. En noget anden tone end ved krigens 
udbrud. 
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VII. 1941 

Onsdag den 1. januar 1941. Et godt og lykkeligt nytår til alle jer 
derhjemme. Nytårsaften spiste vi alle, inclusive kaptajnen, i 
messen. Menuen stod på flæskesteg, dåsefrugt, kaffe og kager. 
Penilen gav ikke så meget som en dråbe, hverken til officererne 
eller folkene. Jeg gav en Malaga til desserten og en flaske likør til 
kaffen. Kokken gav en halv flaske rom, som vi lavede punch af. 
Til midnat blev der drukket to flasker champagne og kl. 0300 fik 
vi smørrebrød og øl. Det var jo ikke helt galt, ind imellem var 
der jo også sluppet en lille ekstra ned, for vi har sådan set nok af 
det privat. 

Tredie mester og anden styrmand gik i land ved 21-tiden, men 
kom igen kl. 0100, da der ingenting var at foretage sig i land. Jeg 
havde skrevet en sang på 22 vers om Penilens meriter i 1940, der 
var jo nok at skrive om, den gjorde stor lykke, selv hos Peni
len. 

I går kom der brev fra konsulatet, hvis vi vil hjem, skal vi selv 
betale rejsen, der er ingen erstatning for noget som helst, vi be
tragtes som danskere mønstret et udenlandsk skib. 

Torsdag den 2. Vi kom altså ikke af sted i dag. Kaptajnen skul
le op til konsulen i morges for at få råd om, hvad han skal gøre. 
Han har jo fået telegram fra Torm om ikke at afsejle, han ville 
absolut have mig med. »Det er din skyld, marstaller, at vi ligger 
her, så må du se at få os rodet ud af det.« »Jamen ville De da hel
lere ligge på bunden af Atlanterhavet eller et andet hav, vi ligger 
da godt her.« Når han siger, at skylden er min, skyldes det nok, at 
jeg ikke ville i land i Oran, og da han ikke ønskede, at jeg skulle 
blive skipper, så var han jo nødt til at tage med. 

Selvfølgelig måtte jeg da tage med, men det kan jo ikke hjælpe 
meget, at vi siger, at vi ikke vil mere. Vi må lave en protest. Vi 
flikkede så en slags skrivelse sammen, som konsulen kunne rette 
til. I protesten protesterede kaptajnen mod afsejling og lagde 
ansvaret på franskmændene. I tilfælde af, at de tvang os ud, gjor
de vi dem ansvarlige for tab af liv, lemmer, gods m. m. i henhold 
til dansk sølov. Konsulen ville så aflevere den til rette vedkom
mende. 

Vi har ikke fået svar på protesten endnu, derimod ordre til at 
ligge klar med 24 timers varsel. Grønne og første mester fra Else 
var ombord i dag. Viola ligger meget urolig til aften, og ligesom 
vi havde sat os til rette med kaffen og cognacen, røg alle fortøj
ningerne agter, så gik resten af eftermiddagen med at binde os 
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fast igen. Det kniber med fortøjningerne nu. Vi kan godt leje af 
marinen, men det er ifølge supercargoen for dyrt. Så det meste af 
min tid går med at lappe på gamle fortøjninger. Sendt brev hjem 
i dag. 

Mandag den 6. Endnu intet nyt om afsejling. Vi var med til 
konsulens nytårsreception i går, men kun kaptajnen, kokken og 
jeg ville med. Næsten alle danske fra byen og danske skibe i 
nærheden var med, vi var godt 100. Vi kørte derud i to store tu

ristbusser, andre gik, cyklede, og dem længere væk fra kom med 
tog. 

Den fine mand bor flot uden for byen i en stor villa, med stor 
have, terrasser, springvand, fliser, appelsin-, citron- og banan
træer m.m., vi var i haven hele tiden, dels fordi der ikke var 
plads i huset, dels fordi vejret var godt. 

Først bød konsulen velkommen, specielt til dem fra skibene 
m.m., han sluttede med ni-foldigt leve for kongehus og Dan
mark. Vi sang så første vers af Kong Christian. Så gik vi rundt i 
haven og snakkede med de forskellige fra skibene, mens der hele 
tiden blev budt på vin, champagne, sandwich m.m., samt røg. 
Ved 13-tiden takkede så kaptajnen fra Belgien konsulen for 
samværet og udbragte et hurra for konsulen. Så trådte Penilen 
frem og foreslog, at vi sang »Der er et yndigt Land«. Det gjorde 
vi, plus tre hurraer og et langt for Danmark igen. Så sang vi lidt 
forskelligt, men det var ikke det, mandskabet var bedst til. Kon
sulen inviterede de danske kaptajner til at spise. 

Da vi var kommet tilbage til byen, gik vi rundt i småflokke og 
spiste til middag, drak øl, spiste til aften, drak mere øl og lidt 
kaffe og cognac. Hopla vi lever, det var en ret fornøjelig dag. 

Kl. 02.00 ville jeg ombord, men kunne ikke få liv i vagtman
den, vi skulle jo roes ombord, som jeg stod og råbte, kom også 
kaptajnen og kokken, men ikke engang ved fælles anstrengelser 
kunne vi råbe vagtmanden op. Så tilbage til byen for at få et 
værelse, det var vanskeligt på den tid, men vi fik da to. Kokken 
og jeg måtte sove i en seng. Penilen fik et beboet værelse, men da 
der ingen var ankommet fik han lov til at sove der mod at stå 
tidligt op. Vi stod alle op kl. 0800 og gik ombord. 

Fredag den 10. Intet særligt nyt endnu. Sal/y Mf8rsk blev taget 
ved Gibraltar, men intet om Betta. Den fredelige tilværelse er 
forbi for Sa//y MfBrsk. Grønne fra Else kom og hentede mig med i 
land. Vi skulle købe en gravsten til hovmesteren fra Storaa, som 
døde i sommer, og så en vase af bronze til konsulen med alle 
skibsnavnene indgraveret. Kaptajn Fage Petersen fra Storaa var 
med, skibet ligger i Kenitra. Vi fik en god aften ud af det. Ved 
tre-tiden ville jeg ombord, men kunne ikke komme ind på hav
nen, vi skal jo være der inden kl. 2.400. Så måtte jeg vandre rundt 
i gaderne indtil kl. 0630, hvor porten blev åbnet igen. Det var en 
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kold og lang nat. Jo vi søfolk har mange hårde tørner. Vagtman
den sov selvfølgelig igen, men heldigvis hørte ham på naboski
bet mine råb og hentede mig. 

Vi har forhalet hen på siden af PLM 21, som ligger langs kaj, 
så nu behøver vi ingen bådsmand. Når PLM 21 er tillastet med 
korn, skal Else derind og losse resten af sin kornlast. Grønne 
havde fået blade hjemmefra igen, der stod, at Gerda og Æfa var 
torpederet. Nordmanden ved siden af os er sejlet, han havde in
gen damp, men fik en slæbebåd til at hive anker og fortøjninger. 
Derefter drev han ind på os og lavede en del havari, det må Vor
herre vist klare. Regnvejr. 

Søndag den 12. Den norske kaptajn kom ombord fredag aften 
og beså havarierne, nogle buler, støtter bøjet og gelænderet på 
bakken er lagt ned. Svitzers bjergningsdamper Geir ligger også 
her, den skal hæve vraget af en fransk torpedobåd, som ligger 
sunken i havnen. Kaptajn Madsen derfra var ombord i går og 
ville gerne låne nogle af vore søfolk, men han ville skam ikke be
tale noget for det, så jeg tror ikke, at nogen vil hjælpe ham. Det 
er beskidt arbejde og måske lidt farligt, desuden ligger der vist en 
del lig i båden. Jeg tog over til Grønne i går kl. 15, fik aftensmad 
og blev til kl. 22, han vil gerne have, at jeg skal bytte med hans 
første styrmand. Det bliver næppe godt for nogen, der er så me
get der gør sig gældende, for ellers var det nok bedre for mig at 
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være i Lauritzen end Torm. Grønne havde fået en del blade, jeg 
så, at Scandia var gået ned og kun en mand reddet. Der er småt 
med brændsel og alt er dyrt hjemme. Styrmandsforeningen skal 
garantere for lånene fra staten, det er en luset behandling af sta
ten, synes jeg. Kursen på søfolk er åbenbart faldet en del. 

Økonomien derhjemme er der ikke mange her der spekulerer 
på, de regner med, at familien bliver underholdt. Det gør de jo 
også mere eller mindre. Nogle bruger hvad de kan få fat i, andre 
har kontrol over tingene, selv om det er svært at holde på penge
ne, når vi altid ligger i havn med alle de billige franske fristelser, 
en del regner med aldrig at komme hjem igen. 

Tirsdag den 14. Brev sendt hjem over dansk konsulat i Ma
drid, jeg har også prøvet over dansk konsulat i Malmø. 

Torsdag den 16. Lyset er lige gået ud, det elektriske, så jeg 
måtte tænge petroleumslampen. De fleste aftener læser jeg til 
23-24. Nu kniber det med at få petroleum her. Skibshandlerens 
butik er snart tom. Heldigvis har vi da nok af tovværk og maling 
endnu. Med hensyn til stores savner vi intet, men det kan vi jo 
ikke spise. Kniber dog med fortøjningerne, det er noget mørt 
skidt vi ligger i. 

På Else får de cigaretter og øl på udførsel, måske er det lidt 
ulovligt, men det er arrangeret af deres supercargo, vores vil 
ikke gå med til sådan noget. I land giver vi 2-3 øre stykket for en 
cigaret, men kun 1-2 øre på udførsel. Der kommer en båd langs 
siden hver onsdag. Jeg købte 500 cigaretter af Grønne, så det går 
godt for mig, øl kan jeg også få. 

Lørdag den 18. Jeg var oppe hos konsulen i går, Penilen ville 
ikke, der skulle laves protest mod fransk hyre, som den er i »vo
res« rederi. De forskellige franske rederier har forskellige hyrer 
til deres officerer. Delmas ligger selvfølgelig som et af de laveste. 
Jeg protesterede også imod, at vi er for lidt mandskab ombord. 
Vi har absolut ikke brug for flere til det arbejde vi laver, men no
get skulle jeg protestere imod. Derefter måtte jeg lægge mig om
bord med feber. Grønne var her i eftermiddags, de var kommet 
ind i morges og havde losset i dag. Han havde fået breve både fra 
rederi og kone igen, med hilsen til mig. Han havde også fået 
brev fra Laus, der skrev, at de var vel ankommet til Marseilles, 
men der var småt med fødevarer og dyrt. Folkene som rejste 
hjem fra Dakar, var først lige afrejst Marseilles, så det tager sin 
tid at komme hjem, der skal nok en del visaer m.m. til. Næ, må 
vi så be' om at blive her, selv om det har regnet den sidste halve 
snes dage. 

Tirsdag den 21. Forespørgsel fra myndighederne igen i går, om 
nogen ønsker at komme hjem. Nu skal vi først vide om 
franskmændene betaler rejsen, for den er dyr og der er ikke man
ge, der har penge til at betale den selv. Det hele går nok i sig selv, 
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lige som alt andet. Gaven til konsulen var til hver deltager 2,50 

kr. Stenen på hovmesterens grav fra Storaa blev 5,00 kr. til hver 
mand. Så kom der besked om, at anden mester fra Geir var om
kommet, en krans til ham blev for hver mand 5,00 kr., dertil 
kommer så senere en sten. 

Torsdag den 23. Så har vi været til begravelse. I formiddags 
var vi godt 50 mand i kapellet. Kisten var pæn, egetræsmalet. 
Der var 12 flotte kranse med bånd fra de danske skibe. Præsten 
holdt en lang god tale, men selvfølgelig på fransk. Kaptajn Mad
sen fra Geir takkede for godt samarbejde på sit skibs og rederis 
vegne, og sagde farvel. Så sang vi »Lyksalig, Lyksalig«, der var 
delt ud til alle. Kisten var dækket med Dannebrog. Da præsten 
trådte ind, bøjede han sig for den døde, det så pænt ud som en 
sidste hilsen. Så blev kisten båret ud i rustvognen, hvorefter vi 
kørte ud på kirkegården, som ligger nogle kilometer uden for 
byen. Her ligger Prins Aage fra Fremmedlegionen også begravet. 
Overalt på turen tog franskmændene vi mødte huerne af og blev 
stående, indtil vi havde passeret. Alle militære gjorde honnør. På 
kirkegården satte rustmændene kisten i graven og præsten fore
tog jordpåkastelsen. Derpå holdt konsulen en lille tale. 

Vi fik besked på, at der lå post til os på konsulatet. Det bliver 
spændende. 

Fredag den 24. Var hos doktoren i går og fik en indsprøjtning 
mod malaria, jeg skal have i seks dage, så seks fri osv. Der findes 
en kur der er bedre, men til gengæld er der ingen medicin til den 
p.t. Det er blevet varmere, ca. 20 grader. Et nyt cirkulære har be
stemt, at vore kostpenge skal sættes ned til 2 kr. for officerer og 
1,50 kr. for mandskabet. Taksterne skal gælde fra 1. januar. Det 
har medført et voldsomt røre her, så nu bliver der rakket ned på 
franskmændene, tarvelig behandling m.m., der er ingen der rig
tig fatter krigen endnu. Ingen forstår, at nogle tør krænke vore 
rettigheder. Sejle er der ingen, der vil, vi ligger jo og har det godt. 
Hyren vil alle dog have og det skal ikke være den lille usle frans
ke, nej må vi bede om den langt bedre engelske eller danske, det 
har vi skam fortjent plus krigstillæg, sådan som vi slås for fædre
landet. Må vi så også bede om at sidde i sofaen og lave vrøvl over 
kosten, skønt vi langt fra under normale forhold, før krigen, le
vede så godt. Nå, det er nu ikke ens for alle. Nu har vi fået tilsagn 
om gratis hjemrejse, men kun få benytter sig af det. En ting kan 
folk nemlig godt forstå, at de muligvis vil få det dårligere hjem
me end her. Fraset familien har vist ingen før haft det bedre og 
mindre sorgløst end her. Jeg tror nu heller ikke, at vi sådan i al
mindelighed har et alt for godt omdømme i den øvrige verden, i 
hvert fald ikke her. Der bliver set mere op til nordmændene, jeg 
synes også der er lidt mere mandfolk i dem. 

Mandag den 27. Fik to indsprøjtninger i går, ingen eftervirk-
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ninger. Grønne og Penilen var i land for at protestere mod de 
små kostpenge. En fyrbøder lavede sin egen protest, han ville 
ikke arbejde, så han røg i kachotten i 14 dage. En matros var med 
til doktoren, han har dårlig lever. Mange af den øvrige besæt
ning går til behandling for kønssygdomme, de får det på Bush
berg, hvor mange opholder sig og har faste piger. 

I dag har jeg fået det første rigtige brev fra min kone, pragt
fuldt. Ja, der kom altså fire breve, mange er åbenbart gået tabt på 
begge sider, indeni var der også breve til første og anden mester. 
En af nyhederne til første mester var, at han skal betale 151 kr. pr. 
måned i skat, godt det ikke er mig. 

Onsdag den 29. Vi forhalede hele dagen i går, og ligger nu helt 
ude ved bølgebryderen, der skærmer for havnen. Begge ankre 
ude med 105 favne på hvert og så agterfortøjet. Det er sundere for 
besætningen end at ligge alt for nær byen. Kaptajnen fik brev fra 
Torm i går, de havde fundet ud af, at der ikke var dækning for 
træksedlerne og ville have oplyst, hvor meget vi skyldte dem. Vi 
fyldte ferskvand. 

Søndag den 2. februar. Grønne gav mig sidste nummer af Fri
vagten, Lauritzens personaleblad, heri stod alle love udstedt ef
ter 9. april 1940. Det er et godt blad, lånte også nogle bøger af 
Grønne. 
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Fredag den 7. Fået 250 gram sæbe pr. mand i dag i form af 
stænger, desuden får vi en slags grøn sæbe. Petroleum er næsten 
umulig at opdrive. Else forhalede over på siden af os i tirsdags, 
nu kan vi stå og tale sammen, måtte hjælpe Grønne med at spise 
frokost. Om aftenen var vi i biografen, der spilles næsten altid to 
film, den sidste fra 2030-2330. Prisen er fra 50-150 øre. Jeg skulle 
have påbegyndt anden serie malarie-indsprøjtninger, men dok
toren var ikke hjemme i dag. 

Mandag den IO. Fik tre indsprøjtninger af anden serie i dag, 
flink ung doktor fra Dunkerque. Penilen og Grønne var hos 
konsulen lørdag formiddag angående tilbageholdelse af penge 
fra besætningen til dækning af træksedler, udbetalt efter april 
1940. Jeg kan ikke tro, at kaptajnen kan holde penge tilbage, ski
bet er p.t. fransk, og franskmændene siger hyren skal udbetales 
til os. Den danske stat har jo ovenikøbet selv meddelt, at den be
tragter os som mønstrede i udenlandsk skib, så man kan da ikke 
tilbageholde noget uden efter overenskomst med den franske re
gering. Hvis nu Penilen tilbageholder en del frcs. fra mig til kurs 
10 øre pr. frcs., og når vi så engang kommer hjem er frcs. måske 
værdiløs. Vil rederiet så tage dem til kurs IO, selvfølgelig vil de 
da ikke det - hvem skal så dække tabet? Jeg har sagt til Penilen, 
at han kan holde lige så meget tilbage, som han vil, men til en 
garanteret fast kurs. Det vil han ikke, for han er ligesågodt som 
jeg klar over, at de franske penge antagelig ikke er meget værd, 
når krigen engang er forbi. Torm har ikke anmodet ham om at 
holde penge tilbage, men heller ikke sagt, at han ikke skal. Lau
ritzen derimod har skrevet til Grønne, at han skal tilbageholde. 
Så nu står begge som Moses ved Det røde Hav, og ved ikke rigtig, 
hvad de skal eller kan. Jeg har en del penge tilgode, jeg talte med 
konsulen om at købe aktier for dem, han er den stedlige direktør 
for Aarhus Oliemølle, men det faldt ikke rigtigt i god jord. Pen
gene ville nu heller ikke række til ret mange aktier. 

Lørdag den 15. Nu er det lyst fra 0800-2000. Vi har ikke elek
trisk lys, for lysmaskinen efterses og petroleum er næsten uop
driveligt. Else blev gasset for rotter i går, der var mange, jeg 
håber det hjælper. Alle mand var i mellemtiden indlogeret på 
hotel. Fik brev hjemmefra dateret 16.12. Der kommer en del post 
nu, sendt igennem forskellige institutioner. Regnvejr. 

En af agterfortøjningerne sprang i går, så vi måtte have en ny 
ind på bølgebryderen, men ingen kunne vrikke med jollen, jeg 
måtte selv i prammen og vrikke den ind, nemt var det ikke for 
søen stod ind over molen hele tiden. Vi fik den sat fast, men den 
sprang påny, og så røg der en til. Så måtte supercargoen rekvire
re to svære kabler fra land, så nu skal det nok holde. 

Grønne og jeg er inviteret til fødselsdag i Rabat. Det er kap
tajn Gert Jensen Ingeborg S og kaptajn Rasmussen Johannes Mærsk, 
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som har fødselsdag med 14 dages mellemrum, så de har besluttet 
at fejre den i mellemrummet. Vi måtte derfor i land, vi skal have 
pas for at komme ud af Casablanca og ind i Rabat og tilbage igen. 
Det gik hele dagen med, der er mange formaliteter og mange 
kontorer, der alle skal tage stilling. Så blæste det op til storm, så 
ingen bådmænd ville sætte os ombord, mange skibe havde revet 
sig løs, så der var travlt. Til alt held kom en Police Navigation 
båd, som satte os ud, vi skulle jo også kikke efter fortøjninger, 
heldigvis var alt i orden. Til rejsen købte vi returbillet. Om af
tenen havde jeg travlt med at stryge skjorter. 

Søndag den 16. Det var en urolig dag med storm og mægtig sø 
ind over bølgebryderen, de står i mægtige kaskader indover og så 
lige ud i vores agterende. Blev purret kl. 2000, da det ene kabel 
var røget, men måtte nøjes med at kikke på, der var intet at gøre. 
Kl. 0500 gik der et kabel til, så der kun var et tilbage. Vi fik sat en 
trosse over på Else, så vi havde en smule jordforbindelse, hvis det 
sidste kabel også skulle gå. Tilkaldte lods, som gik igen, men 
lovede at komme tilbage med bådmænd. Til middag var han 
endnu ikke kommet, så vi startede med selv at sætte kablerne 
ind. Det var hårdt og farligt arbejde, for der ligger mange store 
cementklodser op ad bølgebryderen, og så stod vandet op over 
hele tiden. Jeg måtte selv i prammen igen, da ingen af søfolkene 
kunne klare den sejlads. Vi var færdige ved 14-tiden, jeg gik me
gen ros af supercargoen, det er da klart, for han sparede både 
slæbebåd og bådfolk. 
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SIS Johannes M:crsk, 1.899 brt. 
Bygget hos F. Sa,hau Da,r.iig 1925 

til DIS af 1912. April 1940 overta· 
gel af Frankrig og omdøb/ til SIS 
Saintc Giselle. 1941 overtage/ af 
Tyskland omdllbl til SIS Johanna. 
August 1944 lorJNdml i Sortehavet. 
Efter krigen havet af USSR og sat i 
fart under navne/ SIS Marsha! 
Tolbukin. 

Tirsdag den 18. Vi holdt fri i går, i stedet for i søndags, men nu 
klager mandskabet over kosten, de kan ikke arbejde seks timer på 
den, de får rigeligt, men de har sat arbejdstiden ned til fem timer 
på Else, så vore folk vil jo have det magen til. Så jeg satte den ned 
til fem timer, for ellers får jeg et farligt vrøvl med dem. 

Vi kunne ikke rejse i går og heller ikke i dag på grund af det 
dårlige vejr. Grønne og jeg har dog været i land for at handle i 
dag. Jeg købte et armbåndsur til 40,00 kr. jeg har ikke ejet et ur 
siden konfirmationen, men altid klaret mig med et vækkeur. 
Fem års garanti fik jeg. Da vi gik ombord mødte vi anden styr
mand, han skulle op til supercargoen, som bor og spiser i land. 
Ombord havde de ikke fået aftensmad, fordi kokken ikke kunne 
købe noget i dag. Visse dage er der ingen kød osv. på torvet, så 
der må købes ind for flere dage ad gangen. Det burde kokken 
snart kunne finde ud af. Supercargoen kom så ombord med pro
viant. På Else har de aldrig sådan noget vrøvl. 

I land traf vi kaptajnen Kavlgarn fra Hilde i Port Lyautey. Han 
havde fra sin mægler fået besked om, at besætningerne på Hilde 
og]ohannes Mærsk skulle sendes hjem eller også til Lissabon, der 
var frit valg. Det lød noget usandsynligt, for hvis først folkene er 
i Lissabon kan de jo rejse hvor som helst. Han sagde også, at det 
samme gjaldt alle øvrige skibe hernede. Ork ja, der bliver sagt så 
meget. 

Lørdag en 22. Grønne og jeg afrejste så onsdag middag til Ra
bat, med var også en første mester, som går under det populære 
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navn Jomfruen samt en ung pige som tjener hos konsulen. Det 
tog ca. to timer til Rabat. Begge fødselarerne stod på perronen 
og modtog os. Vi fik kaffe og øl ombord, vermouth i land, så vi 
var i god stemning til middagen, som de afholdt på en restaura
tion. Der var damer til alle. Vi var 31 personer og begyndte spis
ningen kl. 2000, der var flere retter mad og alle mulige vine. 
Dessert, kaffe og cognac i lange baner. Lange causerier, taler, 
god mad, god drikke, alt til overflod, så høj stemning overalt. 

Kl. 2300 lukkede restaurationen, men så ventede der en bus, 
der bragte selskabet ombord i Johannes Mærsk, hvor selskabet 
fortsatte. Damernes antal var i mellemtiden indskrænket til 7-8 
stykker. Resten af natten fortsatte vi med øl og smørrebrød, så 
der var ikke en eneste ædru, da vi holdt op, men det havde også 
været en livlig nat. Selvfølgelig var rapunen ude, som på de fle
ste skibe, for den som nu skulle trænge til at forrette sit ærinde 
på en behagelig måde. Selvfølgelig var der da også en der faldt 
ud, og selvfølgelig skulle han reddes. Ikke færre end 5-6 af de 
gæve gutter hoppede ud efter ham. Nu var det ind mod land, så 
der var kun nogle få meter at svømme. Hvorvidt manden blev 
bjærget eller selv svømmede i land, ved jeg ikke, der var lidt for
virring i foretagendet, I land kom alle mand alligevel. Grønne 
var gået i land for at assistere og lidt senere sluttede jeg mig til 
ham. Da jeg kom var Grønne ved at smide en af dem ud igen. 
»Hvad laver du?« spurgte jeg. »Han er død makker, så ham kan vi 
ligesågodt smide ud igen.« Han var nu ikke mere død, end han 
var i stand til at give Grønne et møgfald for hjælpen. Alle mand 
kom så ombord igen, humøret var højt, aktionen havde virket 
forfriskende på alle, det var varmt og da man havde fået tørt tøj 
på, gik den vilde jagt påny. 

Grønne og jeg havde haft til hensigt at besøge de andre skibe i 
Port Lyautey, men så spiste vi for meget frokost og gik så i land 
for at se på det lokale liv. Om fredagen spiste vi frokost på Inge
borg S og middag på Johannes Mærsk, men da var alt næsten spist op 
fra gildet. Vi trængte nu heller ikke til noget særligt. 

Ved 20-tiden var vi tilbage i Casablanca, men ombord kunne 
jeg ikke komme, for der var ingen bådmænd, så jeg måtte over
natte på Else. 

Tirsdag den 25. Hilde's besætning fik besked på at forlade ski
bet i lørdags, men så kom der kontraordre, alle skibe skal forelø
big beholde deres besætninger. Der tales om at sende penge hjem 
til kurs n, 75, den er fin. Det er nok rederierne der står bag, for så 
kan de få deres udbetalte træksedler godtgjort, men mange har 
ingen penge at sende. 

Søndag den 2. marts. Modtog brev i dag, nu er der rigtig gang i 
korrespondancen. I fredags var Penilen til møde med de danske 
kaptajner på Cafe la Francais, for at drøfte situationen. De blev 
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enige om at sende en anmodning til den franske regering om ens 
hyre og ens fradrag for alle danske. Grønne trækker kun 1 % 
overalt, mens jeg bliver trukket 12 %. 

Jeg var også i land, jeg traf hovmestrene fra Else og Geir. Mit 
ærinde var at købe fodtøj, men fik intet. Derimod traf jeg alle 
kaptajnerne ved 22-tiden, og gik med dem for at få en øl. Penilen 
ville give en omgang, og siger så til tjeneren, idet han peger hele 
omgangen rundt »deus bier«, han ville vise, hvor godt han me
strede det franske sprog. Han havde lagt mærke til, at hver gang 
vi sammen var i land - jeg skulle altid bestille - forlangte jeg al
tid »deux bier«, altså to øl. Så tjeneren her kom med to øl til hver, 
hvor skulle han kunne tro andet? Nej hvor blev Penilen gal. 
»Det er Dem, forbandede Marstaller, De skal ikke sidde her og 
forlange øl på min regning, er De klar over det!« Alle grinte, så 
han giver nok ikke mere øl på fransk. 

Lørdag den 8. Fik brev gennem konsulatet i går, det havde 
kun været 14 dage undervejs, der var også brev fra Ove (Thyra 5 
på Las Palmas), de havde det godt, men kedede sig. Vasket i dag, 
køjetøj og mig selv. 

Torsdag den 13. Regnbyger, brev gennem konsulatet - 16 dage 
undervejs, endnu et brev fra Ove, det havde været en måned un
dervejs. Penilen og jeg blev uvenner i mandags. Jeg ville sælge 
nogle af de gamle trosser, som var slidt helt ned og ikke brugeli
ge til nogetsomhelst. Det ville Penilen ikke høre tale om. De 
penge der indkom skulle selvfølgelig gives til Torm eller super
cargoen. Sagen var, at Penilen troede, at jeg ville snyde ham, 
selvfølgelig skulle han da have haft alle pengene, så kunne han jo 
have gjort, hvad han ville. I hvert fald truede han mig med, at 
hvis noget blev solgt, ville det blive rapporteret til Torm. Da jeg 
så erindrede ham om al den proviant, der blev båret i land i Kao
lach, blev han pludselig helt flink, jeg måtte skam godt sælge det 
hele. Men nu kan han selv have maset. Det drejer sig om 10-15 

kroner for det gamle sønderrevne tjærede tovværk, det bliver jo 
ellers alligevel hevet overbord engang. Penilen truede mig også 
med, at jeg ikke ville få en øre af mit tilgodehavende udbetalt. 
Supercargoen prøver også på at holde vore penge tilbage, men 
han har jo fået besked fra den franske stat om, at vi skal have 
dem udbetalt. Var i biografen i aftes - farvefilm. Det store pro
blem for tiden er om vi skal blive ombord. Nogle mener, at vi 
skal blive ombord for at bevare rederiets interesser, det synes jeg 
nu de roligt kan overlade til franskmændene, som allerede har 
taget skibet, de skal jo stå til regnskab en dag. Vi er måske godt 
dumme ved at fortsætte på at holde skibet i orden. 

Mandag den 17. I lørdags skrev jeg til admiral Darlan, som er 
den øverstbefalende her. Supercargoen sagde, at brevet skulle re
gistreres, så er du sikker på, at han får det. Så blev det sendt fra 
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posthuset. I brevet skrev jeg, at supercargoen ikke ville udbetale 
mine tilgodehavende penge, og forlangte rente, samt garanti for, 
at pengene havde samme værdi, når jeg engang fik dem udbe
talt. 

Viola blev forhalet til kaj med to slæbebåde i dag og begyndte 
at losse ladningen. Der er kommet en masse røde biller, og dem 
tager vi vist nok skade af. Uden last kommer vi næppe ud at 
sejle. 

Fredag den 21. Var i land i eftermiddags med pas og et skema 
der skulle udfyldes på fransk og tysk for dem, der ville hjem. 
Men der skulle udfyldes et sæt for hver enkelt og der skulle også 
bruges lægeattest. Vi har indtaget vand i dag, det er billigere ved 
kaj, end for anker. Der losses fra 7-12 og fra 14-18. Jeg må selv op 
om morgenen, idet ingen andre tørner til før kl. 0900. Nu er det 
lyst til 2030, sommeren nærmer sig med 20-25 graders varme. 

Tirsdag den 25. I går var vi i land for at få lægeattester på vore 
sygdomme, som der kræves for at komme hjem. Vi blev udlosset 
i dag og slæbt hen i nærheden af Else, der ligger to skibe imellem 
os. 

Lørdag den 29. Endnu har jeg ikke hørt fra admiralen om 
mine penge, jeg hører nok heller aldrig noget. Else har lukket af 
for kedlerne, hvorfor Grønne har købt karbidlamper og 175 
gram karbid, det får vi nok ikke lov til af vores lille påholdende 
supercargo, men Grønne står selv for alt, de ser sjældent deres 
supercargo. Penilen modtog brev fra konsulen i dag, han mente, 
at skibene snart kom ud at sejle med fransk besætning, vi ville til 
gengæld blive sendt hjem på fransk regning, så vi må hellere 
vente og se tiden an, før vi selv rejser. 

Onsdag den 2. april. Alle skibenes kaptajner holdt møde hos 
konsulen i mandags. De fik her oplyst, at franskmændene skal 
være i forhandling med den danske regering om overtagelse af 
skibene. Der skulle foreligge svar i morgen. 

I nat er hovmesteren, kokken, tredie mesteren, en letmatros 
samt en elev rømt fra Else. De havde taget en lille båd, som 
Grønne bruger privat og selv har købt. Den er ikke særlig stor. 
Båden var lastet med alt muligt, på toppen af det hele stod gram
mofonen. Grønne vidste godt, de ville stikke af, så det var med 
hans velsignelse. Det blæser godt i dag, men vinden blæser i den 
rigtige retning. Herfra flygtes der til Gibraltar. Fra Aalborg som 
ligger i Safi, stak der nogle af forleden dag, endda i havnemeste
rens lystkutter, de nåede ikke ret langt før de blev opdaget af fly
vere. Nu sidder de i statens plejehjem på vand og brød, kutteren 
ligger ved siden af os. 

Grønne må selv stå for madlavningen nu, så der bliver nok 
skåret ned. Han må også selv på torvet hver dag. Hidtil har han 
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SIS Ingeborg S, 1.200 brt. Bygget 
pJ Ivbmha1111S Ffyd,dok & 

Skibmrrft 1924 til DIS Torm AIS. 

April 1940 ovmag,t af England og 
derfra vid,r,giv,t til Frankrig og 
omdøbt til SIS Saint. 1942 ov,rtag,t 
af Tyskland og .rat i fart ud for 
ky.rtm af Grakmland. II. oktober 

1942 sanket v,d Amo,gos i 
Grakmland. 

kunnet klare sig med at gå derind om lørdagen for at betale reg
ningerne. 

Fredag den 4. Tørnet til kl. 0915, morgenkaffe og et æg. 
Franskbrød med fløde på. Der er ingen sukker, men en del af 
den tykke kondenserede mælk/fløde som vi smører på må udgø
re det for sukker. Den er så tyk nu, at den hverken kan løbe ud af 
dåsen eller smelte i kaffen. Vi fik ryddet op i proviantrummet i 
går, det lignede en mødding. Vores hovmester/kok er fuldstæn
dig ligeglad, han har ikke andet i hovedet end at lave penge. Han 
er lige ombord et par timer hver dag. 

I går skulle vi meddele, hvem der ville blive ombord og sejle 
for franskmændene, hvis skibet altså kommer ud at sejle. Resten 
kunne, hvis det var muligt blive sendt til Lissabon. Det er det 
sædvanlige sludder. Tyskerne sender skam ingen til Lissabon, 
det vil jo være det samme, som at sende dem til England. 

Flygtningene fra Else blev taget meget hurtigt, de blev opdaget 
af flyvere. Fraset den alt for lille jolle, havde alt ellers været godt, 
de havde kort, passer, kompas, kogeredskaber, tæpper, olietøj og 
alt deres private tøj. Jollen var simpelthen overlastet, mærkeligt 
at de overhovedet kom ud gennem havnehullet. Det er vist alli
gevel heldigt, at de blev fanget ind. Nu får de lov til at sidde og 
fundere over tingene på et af statens »hoteller« på gratis vand og 
brød. 

Tirsdag den 8. Grønne havde inviteret på flæskesteg i 
søndags. En af matroserne fungerede som kok, det går meget 
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godt. Penilen og Grønne var i land med hjemsendelseslisterne i 
går, nu kommer der snart nyt, men det har vi efterhånden hørt 
så mange gange, rygterne svirer hele tiden. 

Folkene kom en aften ombord med en hund, nu har den fået 
hvalpe, så skibshunde har vi nok af. En fyrbøder har været i ka
labussen i 14 dage, fordi han ikke ville arbejde. Politiet spurgte 
efter ham i dag, så de vil nok have ham ind igen, men vi har nu 
ikke set ham i de sidste ti dage. Også på Else er der nogle der ikke 
vil arbejde, de går i land det meste af tiden og på konsulatet i det 
uendelige, det er for at få penge, men den danske konsul giver 
dem ikke nogle, så nu går de i stedet til den franske konsul for at 
få. I dag har jeg splejset/surret de sidste gamle rester af fortøjnin
gerne sammen, nu skal de sættes ind på land, så de kan hjælpe 
med at holde på kareten. Nu bliver vor lysmaskine også stoppet, 
så vi hverken har lys eller radio. Varme behøver vi ikke, på Else 
er de heldige, de ligger ved siden af Marguerite Fina!J, et tankskib, 
som sørger for elektricitet til dem. 

Torsdag den 10. I går var der et års jubilæum for Danmarks 
indtræden i den nye europæiske uorden. Vi hører meget på radio 
Andorra, den tænker slet ikke på krig, kun på at gøre folk glade. 
Der er altid musik fra den starter ved 15-tiden og til jeg går til 
køjs. 

De to gamle sammenflikkede kabler blev sat ind i går, det var 
jeg oppe i byen og meddele supercargoen, nu kan han spare 30 
kroner om dagen for de kabler, der blev lejet af marinen. Han 
blev så glad, at han gav en øl til 20 øre. Selvfølgelig lader han 
dem alle figurere på regnskabet. 

Anden påskedag. Så er helligdagene snart forbi. Ikke fordi det 
betyder så meget for vort vedkommende. Fredag aften var vi 
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ovre på Geir, den ligger nu mellem Else og flydedokken som 
brandvagt for en torpedobåd med ammunition, der er i dok. Jeg 
talte med førstemester Hansen fra Kerteminde og fik et par 
drinks, han havde en del amatørbilleder fra deres arbejde. 
Lørdag aften fulgtes jeg med Penilen over på Geir, Grønne var 
der også. Jeg talte bl.a. med anden styrmand Lund fra Svend
borg, han så ud til at være en meget intelligent ung mand, han 
taler og læser et godt fransk, så spiller han guitar og synger til. 
Senere var vi allesammen i kahytten, så der var godt fyldt op på 
den begrænsede plads, vi fik selvfølgelig adskillige små genstan
de, så kom anden styrmand, han spillede og sang for os. Skippe
ren Mads sad hele tiden og truttede i et signalhorn, som de havde 
fisket op fra en torpedojager, spille kunne han selvfølgelig 
ikke. 

Torsdag den 17. I aftes blæst og regn, ret et nydeligt efterårs
vejr. Jeg har ikke været i land siden søndag, en udregning viser, 
at sidste års daglige forbrug af lommepenge var 4,00 kr. Det er 
ret meget, men vi ligger jo ved land hele tiden. Det er næppe let 
for dem der kun har en krone om dagen, det er dem der ligger 
under engelsk flag. Goderne er ulige fordelt. Kaptajnen fik i dag 
meddelelse gennem konsulatet om, at hvis franskmændene tager 
skibet (de har jo taget det), skal han indgive protest, og sørge for 
at skibet kommer under dansk flag. Han skal desuden sørge for, 
at der bliver så mange af de betroede folk som muligt, at alt sto
res bliver optalt og tilstanden på skib og maskine bliver synet. 
Jamen alt dette blev jo gjort i Oran da franskmændene overtog 
skibet. 

Alle kaptajnerne skulle møde hos Police Navigation i morgen. 
Else's rømte besætning er nu frigivet igen. 

Fredag den 18. Nu skal vi meddele, hvem der vil rejse og hvem 
der vil blive ombord til skibet eventuelt overtages af franskmæn
dene. Kun Penilen, første mester, anden styrmand, anden me
ster og hovmester/kokken vil blive. Jeg tror nu ikke det betyder 
noget, vi vil nok få samme behandling indtil vi engang skal her
fra. I listen skrev jeg, at jeg godt ville hjem. 

Onsdag den 23. Modtaget en del post, noget af det har været 
længe undervejs. Flyverbrev fra Ove (Las Palmas) sendt 4.4. og 
her 19.4. Aviser fra samme sted, sendt 8-4- og her 18.4., skidt med 
det bare det kommer. Vore kostpenge er fra 1. april forhøjet til 2 
kr. for menige og 2,50 kr. for officerer, nu skal vi rigtig smovse. 
Grønne og kaptajn Jepsen Birgit var her i aftes ved 8-tiden, 
ølmanden havde lige været her, vi fik dem på udførsel 15 øre for 
små og 20 øre for store flasker. Cigaretter 100 stk. for 90 øre. Vi 
skulle selvfølgelig smage på den nye forsyning, de gik først ved 
23-tiden. 

Hele banden (besætningen) vil have mig til at købe ind og stå 
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for provianten for fremtiden. Der var ingen proviant i skibet til 
morgen. Kl. 0900 startede Penilen og jeg op til supercargoen for 
at meddele ham, at udbetaling til hovmesteren skulle standses. 
Det var selvfølgelig ret uheldigt, at hovmesteren netop havde 
fået for hele måneden, det kunne vi jo ikke gøre noget ved. Su
percargoen bad mig også om at stå for provianten. Det ville jeg 
godt, på betingelse af, at jeg fik en mand med hver morgen til at 
bære de varer ombord, som vi købte på torvet. Jeg fik så udbetalt 
200 kroner. Så trådte hovmesteren pludselig ind ad døren og bad 
om forskud, han blev noget flad, da han så os og særlig, da super
cargoen satte ham fra bestillingen. Nu skal jeg tidligt op for 
fremtiden, jeg skal helst være inde på torvet ved 6-tiden. Hov
mesteren luskede så ombord, og nu har han gjort rent hele da
gen. Han er endda begyndt at male i kabyssen. 

Torsdag den 24. Jeg har så været på markedet i dag, men gik 
først ved 7-tiden. Jeg gad ikke stå op før, det gjorde matrosen hel
ler ikke. Der var slet ingen mad ombord, så der skulle købes en 
del, frokosten var nem nok. Vi købte en del grøntsager, ost, æg 
m.m. Konserves kan vi kun få, hvis vi har tomme dåser med, og 
det skal endda være inclusive låg. Okse- og svinekød fås kun fre
dag, lørdag og søndag. Fisk kan man få hver dag. Ris fås ikke. Jeg 
købte en del kyllinger, de smagte godt her til aften. 

Det er nu ikke så ligetil at gå på markedet. Først skal jeg have 
en tilladelse til at handle, så til mægler og have papir på alt jeg 
har købt, det skal afstemples af politiet, så ud i den modsatte 
ende af havnen og have varerne efterset og papirerne afstemplet 
af toldvæsenet. Hver eneste dag skal den ceremoni gentages. Det 
første sted var jeg inde på syv kontorer, før de fandt ud af, at jeg 
slet ikke skulle have stemplet der, men de blev bare ved med at 
vise mig til det næste kontor. Mægleren havde givet mig forkert 
besked. Sådan et arbejde er ikke rigtigt noget for mig, vandre 
rundt som en anden husmoder og prutte med araberne, men alt 
jeg gør er at købe og betale. Der er masser af drenge der godt vil 
tjene en skilling ved at bære varerne. Jeg købte tre store kurve
fulde i dag, så vi måtte have en dreng ekstra til at bære, det fik 
han 50 øre for. 

Søndag den 27. Folk på skibene her må kun skrive 150 ord, her 
ombord må vi skrive ubegrænset. Første mester på Else, tredie 
mester her og jeg var i land fredag aften for at aftale fransktimer 
med en fru Andreasen, født i England, gift i Danmark og bosid
dende her. Vi skal gå to gange en time om ugen, tirsdag og fredag 
kl. 1830-1930, det koster normalt 20 frcs. pr. time, men vi får det 
for 3 5 frcs., fordi vi er 3 mand. 

Aviser ankom fra Ove i går, det er rart at læse hjemlige nyhe
der, det er selvfølgelig Ærø Avis. Hele skibet læser dem, så avi
sen har fået stor udbredelse. 
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Handelen går fint på markedet, men stadig meget renderi, det 
er jo ikke standsmæssigt arbejde, men meget sjovt. Det er en evig 
sjakren med araberne for at hale et par øre til den ene eller anden 
side. Grønne fortalte, hvor vi kunne købe fedt, vi fik 18 kg. Nu 
kan vi ikke længere få flæsk, alt salg af grise er forbudt, dyrene 
skal vist nok eksporteres. Det giver nogle spekulationer, pludse
lig at skulle overtage indkøb for 19 mand, særligt fordi man ikke 
altid kan få hvad man ønsker og så sammensætte menuen hver 
dag. Kostpengene skal jo også slå til. Desuden skal der jo også 
helst være til en øl og et lille måltid engang imellem, men det 
skrider. 

Grønne står for indkøbene på Else, men de har is, så han kan 
købe for en uge ad gangen, det kan jeg ikke endnu, for jeg har 
endnu ikke lært, hvor store kvanta vi bruger og har heller ingen 
is, men det skal nok gå. 

Tirsdag den 29. V æret til fransk for første gang i aften, jeg tror 
nu ikke vi lærer meget der, for hun har et par smukke niecer, det 
er formildende omstændigheder, da de tager del i undervisnin
gen. 

Markedet var meget tomt i går, ingen kød af nogen art. Jeg 
købte så nogle kaniner, fik også fisk. Pølse og leverpostej var 
ikke til at opdrive, så vi byttede med Grønne. Vores franske kok 
er god til at lave mad, især det lette franske. Sødsuppe er han 
ikke meget for, det kalder han suppe danois. Suppe får vi altid 
som forret. Vor egen hovmester/kok har ikke været ombord si
den lørdag, jeg traf ham på gaden i dag, han var blevet kørt over 
af en cykel, så han gik med stok. 

Grønne var med på markedet i dag, vi sendte folkene ombord 
med provianten, for jeg skulle op og tale med supercargoen om 
afvikling af hovmesterens regnskab. Grønne og jeg blev så i land 
og spiste, det må vi forretningsfolk jo engang imellem. Da vi sad 
ved kaffen kom der flere, og den ene øl tog den anden, så vi var 
let gennemblødte, da vi endelig bekvemmede os til at gå om
bord. 

Onsdag den 30. Markedet var sløjt i går, intet pålæg, men fik 
da fat i noget hestekød og nogle oksehjerter. Hver anden dag må 
jeg købe vin, brød, grøntsager, kolonialvarer og middagsmad til 
et par dage, så der er godt læs. Nu tager vi som regel en droske 
ned til havnen. Alle danske kaptajner mødes i dag, ved endnu 
ikke hvorfor. 

Torsdag den 1. maj. Marskal Petain har forordnet fridag over
alt i Frankrig, der er da heller ingen der arbejder her og forret
ningerne holder lukket. Vi holdt nu kun halv fridag, vi følger de 
danske fri- og helligdage plus de franske, men i dette tilfælde 
sagde det ikke så meget, da der kun var to mand ombord. I mor
gen skal vi have syv mand til lægen. Den læge beholder dem, 
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han tjener jo på det, han giver indsprøjtninger for alt. Første me
ster fra Geir kom med 20 liter petroleum til os i dag. De kan sag
tens, for de får det fra marinen, som de arbejder for. Ølbåden 
kom i det samme, så vi fik en tår. 

Begyndt at arbejde seks timer dagligt, dels fordi arbejdstiden i 
franske skibe fra 1. april er 54 timer om ugen, dels fordi kosten er 
blevet bedre. Nu er der orden i sagerne og kostpengene slår godt 
til. Hyren er også blevet større efter 1. april, særligt for det meni
ge mandskab. Officerer får mindre, fordi vi så længe vi havde 
last (nu er vi tom) fik hyre efter en anden skala, så selv med en 
mindre hyreforhøjelse får vi mindre nu end før 1. april. Og så er 
der som sædvanlig snak om at rejse til England. Det rene non
sens. 

Var til rugby i går, det var noget møg. Gik i stedet i biografen 
og så operaen Martha, den var god. Der er altid to store film, det 
koster ikke ret meget, de bedste pladser 1-1,50 kr. Biografen luk
ker ved 2330-tiden, så passer det med at gå ombord, hvis man da 
ikke vil overnatte i land. 

Onsdag den 7. Her er menuen for min første uge som indkøbs
chef: 

24. Suppe, kyllingesteg, ris, grøntsager, appelsiner. 
25. Suppe, kød, peberrodssovs, appelsiner. 
26. Suppe, bankekød, appelsiner. 
27. Suppe, sødsuppe, stegt kylling, appelsiner. 
28. Suppe, stegt fisk, appelsiner. 
29. Suppe, kaninsteg, appelsiner. 
30. Suppe, engelsk bøf, appelsiner. 
Alt serveret rigeligt med grøntsager, kartofler fås ikke, i stedet 
ris, ærtemos. I messen salat til hver middag. Til frokost to 
spejlæg overalt, 3-4 slags pålæg, radiser m. m. Til alle måltider 
midtskibs gives vin. 

Lad mig nævne en anden uges menu, i maj måned: 
4. Suppe, kyllingesteg, ærtemos, snitbønner, brødæggekage, 

appelsiner. 
5. Suppe, kogt/stegt fisk, sennepssauce, ris, appelsiner. 
6. Suppe, høns i karry, stuvede roer, appelsiner. 
7. Suppe, hestehakkebøf, pure, appelsiner. 
8. Suppe, stegt lever/hjerter, pure, salat, appelsiner. 
9. Suppe, oksesteg, stuvet kål, salat, appelsiner. 
ro. Suppe, frikadeller, grøntsager, appelsiner. 
Suppen er normalt grøntsagssuppe, engang imellem fiskesup
pe og sødsuppe. 

102 



Bj,ngning.tdampum Geir, JZ4 brt. 
Bygget 19(18 af G. Sttb«k AG, 
Brttntrhavm. Klbt 1909 af AIS 
Em. Z. Svicyr Bjergning1 Entrrpri-
1t i Klbmhavn. Minupr,zngt i Mid
tklhavtt untkr .framk flag 15. fe
bruar 194 J i fr=k mintftlttr pJ 
rrjst fra Ca1ablan&a til Ftdala. 
Foto: Carl 0/afmm, Rty",javile. 
(Privattjt ). 

Fredag den 9. Snød for fransk, fik 12 aviser fra Ove. Vi har en 
mand som skal hjem, da hans mor er meget syg, hans pas er i or
den nu. Nu er der seks fra de forskellige skibe, som skal rejse en 
af dagene. Jeg havde ellers en farlig ballade i dag med toldvæse
net om provianten. 

Lørdag den 10. Vort tilgodehavende pr. 1. maj 1941 er blevet 
udbetalt i dag. Kaptajnen og første mester fik hver 50.000 frcs., 
jeg fik 40.000 og anden styrmand 7.000. Nu er franskmændene 
endelig blevet kede af at tilbageholde vor hyre til eventuel 
dækning af gæld derhjemme. Jeg kan da godt forstå, at de er li
geglade om vi har gæld hjemme eller ej. Penilen forlangte en 
erklæring på, at jeg ville betale min gæld til Torm, så hurtigt som 
muligt, hvis jeg ikke ville give ham den, truede han med, at 
Torm ville smide mig ad helvede til, når jeg kom hjem. Så spurg
te jeg, om han virkelig troede, at det var Torms mening, at jeg 
skulle smides ud, fordi jeg var den eneste, som kunne udrede sin 
gæld, mens andre, som havde brugt rub og stub skulle forfrem
mes. Porresten sagde jeg så: »De må gerne få alle pengene til op
given kurs, så kan De jo betale Torm min gæld, jeg skal bare have 
en kvittering«. Det ville han nu ikke være med til. 
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Der bliver nogle ordentlige kæferter i nogle dage, indtil pen
gene er brugt. Jeg vil sende mine hjem gennem konsulatet, for 
der er vist ingen tvivl om, at de taber i værdi. 

Torsdag den 16. Haft feber igen og er forkølet, men det er ikke 
til at blive i køjen. Har modtaget en lærebog - IOO timer i fransk 
- fra Ove, det er godt at have ham som mellemled. Jeg har fået 
erklæring om, at jeg har malaria og er uskikket til at arbejde og 
snarest skal hjemsendes, jo den er god nok, bare den altså er god 
nok. 

Stadig utilpas og må holde køjen. Tredie mester klarer indkø
bene for mig. Han har også været på konsulatet for mig i dag og 
indbetalt mine 40.000 frcs. Kursen er n,75 øre pr. frcs. 

Torsdag den 20. Jeg holdt op med det franske hos fru Andrea
sen, for sidst vi var der, spurgte hun, om vi på fransk kunne sige: 
»Må vi have lov at invitere Dem og Deres to niecer på en kop 
kaffe på en restauration«. Vi fjolser sagde det selvfølgelig på vort 
fineste franske. Hertil svarede hun: »Ja, mange tak, så går vi med 
det samme«. Så gik vi ind på Exelcior, alle hun kendte, kom over 
til bordet, vi var IO på et tidspunkt, det blev en halvdyr affære, 
for vi var jo værter. Mig skal man ikke lave fis med, men tredie 
mester fortsætter. 

Tirsdag den 20. Jeg er ikke rigtig rask endnu. Grønne var her i 
dag, han skal til fødselsdag hos hovmester Sørensen på Geir, han 
bor nemlig i land med kone, barn og svigerfar. Svigerfaderen var 
kommet herned på besøg, nu kan han ikke komme hjem, han er 
80 år, så det er en rigtig gammel guttermand. Fra Ove fik jeg 12 

aviser i går, nu spørger alle efter Ærø Avis. På markedet er der 
kommet kartofler igen, det er meget længe siden vi sidst har set 
sådan nogle. 

Fredag den 23. Helbredet er fint igen, vi får omtrent kartofler 
hver dag. 

Onsdag den 28. I går skrev jeg igen til admiral Darlan, anbefa
let. Jeg gjorde opmærksom på, at jeg gjorde fordring på 5 % rente 
af de penge der var indtjent før 31. december, og indtil udbeta
lingsdagen altså 4 måneder og IO dage. Jeg gjorde også krav på er
statning for tab af mit arbejde som radiotelegrafist, endelig gjor
de jeg vrøvl over, at jeg for den nuværende hyre på 2. 720 frcs. pr. 
måned ikke kunne ernære min familie. Sluttelig protesterede jeg 
imod, at der var forskellig hyre på de danske skibe. I et tilfælde 
får mandskabet dansk hyre uden at betale skat til Frankrig- Geir, 
i et andet får de fransk hyre og betaler kun 1 % i skat. I et tredie 
skib får de fransk hyre og betaler op til 15 %, jeg selv betaler 12 

%. 
Pinsedag 1. juni. Kostregnskabet balancerer fint, men kunne 

blive endnu bedre, såfremt der var en ombord, der kunne lave 
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pålæg, men hovmesteren laver absolut ingenting, og den franske 
kok kan ikke lave pålæg. 

Ove skrev i går, at Torm havde givet afslag på hans ansøgning 
om ferie, så nu havde han sagt op og ville rejse hjem. Kan han nu 
få noget, hvis han kommer hjem, nu har han en god hyre og står 
godt i rederiet. Han er sur fordi hans kone (min søster) og deres 
dreng ikke må rejse derned. Anden styrmand har spist i land si
den 23. maj, han kan ikke enes med første mester, så han får kost
penge af mig. 

Onsdag den 4. Nu behøver jeg ikke gå på markedet så tit, nu 
kan vi få is. Jeg går kun tirsdag og fredag. Vi køber 100 kg is a 4 
øre pr. kg. Jeg har rigget et solsejl op over isskabet, sådan en por
tion skulle helst kunne holde en uge. Anden mester faldt i ma
skinrummet i dag og slog et stort hul, som skulle være syet. Der 
var langt til lægen, så jeg syede det. Fyrbøder »Singapore« kom
met tilbage fra hospitalet, han havde selv prøvet at kurere en go
nore gennem et par måneder, på hospitalet klarede de den på 
seks dage. 

Tre-lugen er rigget an som »opholdsstue« i dag, så vi kan sidde 
der og spise, sove m.m. Jeg har min hængekøje og liggestol der. 
Jeg sover til middag hver dag i hængekøjen, der er 24 grader 
varmt på kammeret. Jeg har ikke fået brev i 19 dage. 

Lørdag den 7. Fik endelig brev i dag. Grundlovsdag holdt vi 
halv fridag. Tredie mester og jeg var på stranden om eftermidda
gen, spiste i byen om aftenen og nød en kop kaffe på Fred's bar. 
Derefter var vi lidt rundt i byen. 

Vi satte så kursen ombord ved 3-tiden. Penilen, tredie mester 
og jeg. Vi kunne ikke komme ind ad porten, vore landgangspas 
gælder kun til kl. 2400. Jeg gad ikke gå tilbage til byen, og sagde 
»lad os give dem en sang, så bliver de nok kede af at høre på os.« 
Vi begyndte så at synge, og ganske rigtigt, så blev vi lukket ind, 
men de beholdt vore pas. 

Tredie mester og jeg var oppe kl. 0700 og skulle på marked, 
men vi kunne ikke komme ud gennem porten uden pas, dem vil
le vagten ikke udlevere, så vi hang på den. I stedet sendte jeg to 
matroser med mine papirer ind for at handle. Jeg ved ikke hvor 
længe, de vil beholde vore pas, det er værst med kosten. Hovme
steren vil gerne overtage arbejdet igen, men den går nu ikke. 

Der er god tid til at læse fransk, når jeg ikke kan komme i 
land. 

Søndag den 8. Taget solbad i hængekøjen i dag, blev forbrændt 
og kan hverken sidde eller gå. Vi opholder os mest på 3-lugen 
nu. Grønne var ombord i aftes og fortalte, at Johannes Mærsk i Ra
bat var overtaget af franskmændene, besætningen var smidt i 
land. 
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Her i Casablanca har der været tyskere i et stykke tid, de bor 
på hotel Anfa og andre af de store hoteller, det synes som om 
den franske ungdom er begejstret for dem. De skal nok blive klo
gere. 

Torsdag den 12. Grønne har været her de sidste tre aftener. 
Ved overtagelsen af Johannes Mærsk skete det uden varsel, pludse
lig kom en deling soldater og kommanderede alle mand i land i 
løbet af to timer, de fik dog lov til at pakke i seks timer. Nu har 
vi da efterhånden ligget her så længe, at de godt kunne give be
sked et par dage i forvejen. Jeg tror, at franskmændene er bange 
for at vi skal sælge ud af løsøret ombord. Papirerne kunne da 
også være ordnede på forhånd. Det er nok tyskerne der står 
bag. 

Besætningen fra Australien ankom her i går fra Dakar, den er 
altså også overtaget, jeg troede ellers ikke franskmændene var så 
henrykte for de store motorskibe, hvor skal de skaffe olie fra? 

Matroserne har handlet hele ugen, men mon ikke vores ka
rantæne snart er slut, det skal blive rart at se land igen. Vi fik en
gelsk bøf i går, i dag stod den på hvidkålssuppe og flæsk. 

Fredag den 13. Vi har ikke fået vores pas endnu. To af vore 
folk meget medtagne af malaria er rejst, der rejste også to fra Else, 
nu er der kun 14 mand ombord. 

Aviserne ankom fra Ove i går, jeg ser havnemesterstillingen i 
Svendborg er besat, så røg den også, den ville ellers have passet 
mig udmærket. Hernede kan vi ikke få noget arbejde, og når vi 
engang kommer hjem er vi antagelig for gamle. Det er halvsløjt 
med at høre nyheder på radioen, for vi kan ikke få batterier. 

Onsdag den 18. Vi fik vore pas i lørdags, så nu går vi på mar
ked igen. Jeg følges ofte med Grønne, man skal jo være om sig, 
lyder regningen på 100 frcs., så begynder man at byde 70, uha, så 
går de i rotterne, så det ender med, at de får 85. Nåh, vi kender jo 
efterhånden hinanden. Vi har fået vore rationer i dag for første 
halvdel af juni. Hver får 125 gram olie, 250 gram sukker og 125 
gram sæbe, alt for 14 dage. 

Mandag den 23. Tredie mester og jeg var på en fin cykeltur i 
går. Havde lejet cykler for to kroner. Der er håndbremser og sad
ler så hårde som sten. Vi startede ved 9-tiden og kørte nord efter 
langs kysten til Fedela, en by 26 km herfra. Vejene var fine og as
falterede. Startede hjemturen ved 17-tiden, på halvvejen var vi 
lige inde og få noget at drikke. I en avis læste vi, at tyskerne hav
de overfaldet Rusland, men nu er det jo også to år siden ikke
angrebspagten blev underskrevet, så den må jo være ormædt og 
ude af kraft. Godt er det, jo flere tyskerne får imod sig desto bed
re. Måske kan de slå russerne, men Rusland er et mægtigt land, 
så de bliver nok trætte af det renderi til Sibirien og tilbage igen. 
Jeg vil i hvert fald håbe, at de får ørerne i maskinen. Tilbage til 
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Casablanca spiste vi til aften, og fik vin til. Vi får hver mindst en 
liter vin i gennemsnit om dagen. Var så ombord ved 24-tiden. 

Supercargoen var ombord i formiddags og skulle have nogle 
oplysninger om skibet, han mener at franskmændene snart over
tager det. Nu er der kun en mand på dækket, to er syge. 

Tirsdag den 24. Så skete det, ved 10-tiden kom en snes franske 
marinere ombord (vores kaptajn var i land) og meddelte, at alle 
mand skulle i land, da skibet nu blev overtaget af Frankrig. Kap
tajnen havde fået besked om at komme op til Police Navigation, 
da han kom derop, fik han den besked, at nu kunne han godt re
turnere, for nu var skibet overtaget. Vi skulle pakke og være klar 
til kl. 1600. Alle gange blev besat, så vi ikke kunne fjerne noget 
fra andre rum. Jeg var da så heldig, at jeg havde fået et par gode 
uldtæpper ned, dem beholdt jeg selvfølgelig, men ellers var der 
ikke noget at tage. Jo, de danske flag fik jeg lov til at tage, der var 
fem omtrent nye. 

Vi fik ellers travlt med at sortere, pakke, snakke og overveje. 
Provianten skulle spises og sprutten drikkes. Jeg havde lige 
været i land og købt for 50 kr., det havde været unødvendigt. Vi 
spiste og drak til den store guldmedaille, dels for at franskmæn
dene ikke skulle have det, og dels af overgivenhed og glæde over 
at skulle hjem. Alle mand var derfor pænt gennemblødte, da vi 
skulle i land. Vi sørgede også for at få et par dåser proviant med 
os. 

Den sidste uges menu var som følger: 
15. Suppe, flæskesteg med kartofler, æbler. 
16. Sødsuppe, frikadeller, kartofler, appelsiner. 
17. Sødsuppe, hestehakkebøf, kartofler, frugt. 
18. Suppe, oksekød med sovs og kartofler, frugt. 
19. Hvidkålssuppe, flæsk, kartofler, blommer. 
20. Opvarmet suppe, stegt fisk, kartofler, pandekager. 
21. Suppe, kyllingesteg, kartofler, frugt. 
22. Suppe, flæskesteg, kartofler, blommer m.m. 
23. Suppe, frikadeller, kartofler, frugt. 

Vi levede ret så godt og der var altid vin til maden. Skønt kost
pengene kan synes små, var der altid rigeligt. Jeg kunne drikke 
frit og spise og fik endda et nyt sæt tøj betalt, men nu var det altså 
slut med denne slaraffentilværelse. 
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SIS Viola efter at besatningen uar gået fra borde i Casablanta fotograftnt af Erik &irmll!Ien den 
z4.juni 1941. I løbet af sommmn 1941 bleu SIS Viola ouertaget af De frie Franske og den 9. dtttm
ber samme år bleu skibet S1Z11ket ud for Baltanmt. (Foto: H &S). 
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VIII. Hjemrejsen 

Alle mand var så parat kl. 1600, som ordren lød på. Selvfølgelig 
var der ingen båd til at ro os i land, den kom først kl. 2200. 

Tolden lukkede imidlertid kl. 1800, så der stod vi med al baga
gen, og kunne hverken komme ud af havnen eller ind i tolden. 
Intet var arrangeret, så stod vi der som Moses ved Det røde Hav. 
Jeg måtte ud og have fat i supercargoen, han kom så og fik vores 
bagage lukket ind. Håndbagagen fik vi nådigst lov til at tage 
med. Folkene fik udbetalt penge til aftensmad og hotel, som de 
selv måtte sørge for. Vi seks midtskibs fik besked på at tage til 
hotel Palais, hvor der var arrangeret plads. Det var der også, 
men vi skulle sove to mand i hver seng. Da jeg ikke ville i seng 
med Penilen, trak jeg mig frivilligt tilbage og tog ind på et andet 
hotel. Det måtte jeg selvfølgelig selv betale, sagde Penilen. An
den styrmand og tredie mester ville også selv bestemme, hvem 
de skulle sove med. Vi indlogerede os alle tre på Hotel Majestic, 
et af de bedste og tog enkeltværelser. 

Onsdag den 25. Ved 8-tiden var jeg oppe og tog til konsulatet 
m.m. På Delmas' kontor fik jeg anvist spisested, hvor alle mand 
skulle spise, det var et tarveligt sted, men maden var god, alle 
spiste ved samme bord. Da værten spurgte, hvad han skulle ser
vere, svarede jeg: »Bare server, hvad den enkelte ønsker«. Der 
blev ønsket godt og serveret rigeligt, men om aftenen havde 
værten fået besked på kun at servere for 14 frcs. pro persona. 
Frokosten havde åbenbart været for dyr. 

Efter frokosten kørte alle mand ned til Toldboden for at få 
vort tøj. Tolden åbnede først kl. 15. Først kom der en politimand, 
han ville have vores pas. Efter megen ballade fik vi endelig vort 
tøj. Det tog tid og var en ren festforestilling. En tingen og for
handlen om hvad vi kunne få med os og hvad ikke. Tolderne be
holdt anden styrmands sekstant, om de vidste, hvad det var, aner 
jeg ikke. Der var masser af ting de skulle have forklaring på. En
delig kom vi igennem ved 17-tiden og fik læsset bagagen på en 
vogn, men så kunne vi ikke komme ud af havnen, fordi vi ikke 
havde pas. Jeg blev sendt op på det franske konsulat, derfra blev 
jeg sendt videre til Delmas' kontor, derfra ned på Toldboden 
igen og hvergang ballade, når jeg skulle gennem havneporten. 
Ingen vidste tilsyneladende, hvad vi var for en bande, eller hvad 
der skulle gøres ved os. 

Vognmanden smed vores bagage af igen, han ville ikke vente 
hele dagen. Så kom supercargoen og så startede balladen. Han 
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ville ikke anvise os logi, vi kunne sove på gaden, eller hvor vi 
kunne finde plads. Han var ligeglad. Så kom politiet og forlang
te, at bagagen blev flyttet, vi måtte ikke anbringe den midt på ga
den. Endelig måtte supercargoen give sig, vi officerer fik anvist 
værelse, mens resten af besætningen blev sendt på hospital. Ved 
besætningens ankomst ved 22-tiden var det for sent til indlæg
gelse, butikken var lukket for den dag. Så stod de på gaden med 
alt deres habengut, og det var ikke til at opdrive et sted at sove. 
Bagagen fik de så anbragt på rutebilstationen. 

Tredie mester, anden styrmand og jeg tog på Hotel Majestic 
igen. Jeg fik ikke megen tid til at sove, for der skulle laves pro
viantregnskab til den dag vi blev smidt i land. Supercargoen vil
le ikke give os flere penge. Vi blev måske behandlet bedre end så 
mange andre af de landsatte danske søfolk, men ingen af de an
dre skibe havde haft en så nøjeregnende supercargo som os. 

Torsdag den 26. Vi fik besked på, at alle mand skal afrejse i 
morgen aften, ingen ved hvorhen. Jeg har faret rundt hele da
gen, bl. a. hos konsulen om protest mod beslaglæggelse af skibet. 
Penilen var med. Der var meget andet der skulle ordnes, vi fik 
vores hyre udbetalt til og med den 24. Jeg fik således ialt 586 kr., 
men der var en bunke uigennemskuelige fradrag, noget trukket 
af fransk og noget af engelsk hyre. Bortset fra det har supercar
goen været morderlig flink i dag, nu slipper han da endelig af 
med os, han har været overnervøs de sidste dage. Fraset det so
ver vi på vore hoteller og spiser i den anviste restauration og har 
det godt. 

Fredag den 27. En sorgens dag, vi skal nu tage afsked med vort 
behagelige driverliv, samtidig en glædens dag, fordi vi skal hjem. 
Det har påny været en travl dag, alle mine regninger blev dog 
honorerede. Kostpenge udbetalt til den 27., hotelregningerne 
betalt, godt vi tog et ordentligt hotel. De andre på pensionsvæ
relserne ærgrede sig. 

Grønne fra Else, Mads fra Geir, Jepsen fra Birgit, Penilen og jeg 
spiste middag sammen, regningen der blev temmelig dyr, fik Pe
nilen og supercargoen til at betale den. Supercargoen gav yder
mere Penilen et meget pænt afskedsbrev, med invitation til at 
komme på besøg efter krigen. Også jeg fik en meget pæn omtale i 
brevet. 

Vores bagage fik vi lidt efter lidt transporteret ud på statio
nen, alle danskerne i Casablanca var mødt op for at tage afsked. 
Det blev en bevæget afsked. Grønne gav mig en pakke til hans 
kone og hang mig om halsen, han ville ikke slippe igen, så han 
var lige ved at stoppe toget. I næste vindue hang anden styrmand 
ud af vinduet med en pige slæbende efter sig, i næste vindue 
klamrede kokken sig til sin pige. Det arme lokomotiv havde nok 
at gøre med at slæbe sig fri. Endelig rullede vi afsted kl. 2025. 
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Penilen og første mester rejste på første klasse, vi andre på an
den og folkene på tredie. Kokken kom nu ind til os, måske var 
han bange for at få klø af folkene, for de var vist godt klar over, 
at han havde lavet numre med kostpengene. Der kom ingen 
kontrol, så han fik lov at blive. Vi skulle til Oran, men ingen 
oplysning om formålet. Alle papirerne blev overdraget til mig af 
supercargoen, så jeg var en slags rejseleder. Vores afsked til de 
forsamlede danskere var »Kong Christian« og hurraer i masse
vis. 

Ved 22-tiden ankom vi Rabat, her kom besætningen fra Johan
nes Mærsk ombord, de havde ligeså stort et følge som os, så stor 
afskedstagen. I Port Lyatey/Kinitra ved 23-tiden, her kom be
sætningen, men ikke officererne fra Birgit ombord. Igen måtte 
»Kong Christian« holde for og hurraer i massevis, selv om stem
merne efterhånden var blevet godt slørede af den megen råben 
og syngen, dels af mange afskedsøller. Der kom også nordmænd 
ombord, så vi ialt var 43. 

Ud på natten faldt der endelig ro over forsamlingen. Toget 
kørte ret stærkt, men der var ingen sovepladser. Vi er efterhån
den godt vant. 
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Lørdag den 28. Ankom til Fez ved 6-tiden efter en rolig nat, 
her indtog vi morgenkaffen, som vi selv måtte betale. Rullede 
videre omkring kl. halv otte i et rigtigt bumletog, som holdt alle 
steder. Turen gik meget langsomt, det er bjergrigt terræn med 
mange småfloder, broer og tunneller, hvoraf den længste er 4 
km. Selvfølgelig var der drikkepauser, hver gang toget holdt og 
vi kunne skaffe noget drikkeligt, så måtte toget vente, til vi var 
parat. På en station, hvor vi stod og drak et glas øl, begyndte to
get pludselig at køre. Penilen greb sin kuffert i den ene hånd og 
øllet i den anden, så for han af sted hen ad perronen efter toget. 
Toget nåede han ikke, så han kom tilbage og skældte os ud for en 
samling idioter, der lod tog og bagage køre fra os. Ak ja, han blev 
snart til grin, for vi vidste jo, at toget kun skulle rangere. Man 
kunne ikke få noget drikkeligt med i toget, flasken skulle afleve
res førend man kunne få en ny. Så der blev mange drikkepauser, 
om det så skyldtes, at togpersonalet vidste, at de også fik øl, eller 
det virkelig var meningen vi skulle stoppe så tit, aner jeg ikke. 

Ved 2130-tiden ankom vi til en lille grænseby mellem Marok
ko og Algier. Der fik vi at vide, at toget først kørte igen næste 
morgen. Så stod vi altså der, som Moses ved Det røde Hav igen. 
Ingen anede, at vi skulle komme. Vi blev smidt ud af toget. Jeg 
fik så fat i stationsforstanderen, viste ham vore papirer og for
klarede, at vi rejste på den franske stats regning. Han gestikule
rede vildt, det var nu heller ikke nemt for ham, om det nu skyld
tes papirerne, eller indgroet frygt for de vilde normanner, ved 
jeg ikke. Situationen var i hvert fald ikke til at misforstå, for han 
fik arrangeret transport til et hotel, hvor vi kunne få noget at 
spise, det var kold dåsemad, tomater m.m. og selvfølgelig vin. 
På dette hotel blev alle officererne fra Mærsk-skibet installeret. 
Vi andre blev kørt til en fransk militærlejr, her fik vi anvist nog
le brikse med madrasser, uden køjetøj. Jeg lånte en frakke som 
overdyne, og så sov ellers alle trods væggelus og masser af mo
skitoer, alle var godt sultne, for der havde ikke været soldater i 
rummet i længere tid. Vi havde selvfølgelig alle medbragt 
køjetøj, men det lå i bagagen, der var indskrevet som rejsegods. I 
håndbagagen havde de fleste barbergrejer, sæbe, tobak m.m. 

Søndag den 29. Vi stod op kl. 0500, for toget skulle køre igen 
kl. 0600. Første mester og jeg barberede og vaskede os på perro
nen, hvor der var en vandhane. Som tidligere nævnt var der 
vrøvl med anden styrmands sekstant i Casablanca. Han måtte 
betale 500 frcs. i told, inden han fik lov at gå med den, dem skul
le han så have igen et eller andet sted, og det sted var her ved 
grænsen, det endte med, at han fik sine 500 frcs., men så måtte 
han betale 1.000 frcs. for at få den igen i Algier, tolderne sagde, at 
han kunne få pengene tilbage i Oran. 

På stationen kom jeg i snak med en togmand, der fortalte, at 
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toget kl. 0600 var et bumletog, og grunden til at vi skulle med 
det, var at stationsforstanderen ville af med os hurtigst muligt, 
min togmand fortalte, at der kl. 0830 kom et eksprestog der ville 
overhale bumletoget og komme meget før til Oran. Den besked 
sagde jeg videre til de andre, men hverken Penilen eller Mærsk
folkene ville tro på mig og tog med bumletoget. Vi andre vente
de, og ganske rigtigt, der kom et eksprestog til tiden, som vi hop
pede på. Meget fine pladser, jeg rejste på første klasse, fordi tredie 
mester havde Penilens billet, den benyttede jeg. Ved 10-tiden 
indhentede vi det andet tog, det holdt og ventede på, at vi skulle 
passere på en station. Vi holdt også. Det varede ikke ret længe, 
inden alle vore venner på andet tog havde hanket op i deres ha
bengut og kom over til os. Jeg lavede grin med Penilen, fordi 
han havde forladt sin besætning i stedet for at blive på sin post 
som sidste mand. 

Rejsen blev derefter ganske behagelig, det var en storslået na
tur og en pragtfuld tur op over bjergene, hvor toget snoede sig 
ind og ud mellem bjergtoppene. Vi kom temmelig højt op, det 
var jo Atlasbjergene. Til Oran ankom vi ved xno-tiden, vi havde 
alle haft lidt proviant med, tomater, sardiner, brød m.m. 

I Oran fik vi den sædvanlige høflige, storstilede, perfekte, 
franske modtagelse, der var ikke et menneske der anede noget 
om vores ankomst. Al vor bagage blev sat ud op perronen og så 
sad vi ellers der alle mand, med håret ned ad nakken. Vi kunne 
jo ikke blive der hele dagen, nogle af folkene var også så småt be
gyndt at luske rundt efter øl, og blev vi først spredt ville det være 
vanskeligt at få samling på tropperne igen. Så kom en uniforme
ret mand og ville jage os væk, men efer en større palaver gik han 
igen for at undersøge sagen. Flere af danskerne havde hørt rygter 
om vores fremtidige skæbne, vi skulle interneres i en lejr, vi 
skulle direkte hjem osv. Endelig kom den uniformerede tilbage 
og sagde, at der ville komme nogle biler efter os, vi skulle ud på 
det danske skib Meonia, som lå i Mers-el-Kebir, den franske 
flådebase ved Oran. Endelig kom en bus efter os og en lastbil til 
bagagen, men så var der også gået et par timer med at vente. Der 
var stort læs på både bus og lastvogn, op ad bakke måtte vi ud for 
at skubbe bagpå. 

Vi ankom Meonia ved 1730-tiden og fik en ordentlig modtagel
se, det var tydeligvis ikke franskmændene, der havde stået for 
det arrangement. Første og anden styrmand stod på kajen og tog 
imod og anviste os kamre. Der var kamre til alle på nær fem, 
som i stedet skulle ligge på mellemdækket på madrasser og 
tæpper. Kaptajnerne fik enekamre. Jeg blev indlogeret sammen 
med vor anden styrmand. Det er et dejligt kammer med badevæ
relse og her er også kammerpiger, så vi behøver ikke engang rede 
vore egne køjer. Det bliver bedre og bedre. Marseilles var fin, 
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Kaolach bedre, Dakar bedst, Casablanca himmelsk og her, ja
men dog, sikken en krig, den er jo som et eventyr. 

Efter at have taget bad og klædt om, spiste vi kl. 1900. Alle of
ficerer spiser i spisesalonen, menuen stod på labskovs, brød, to
mater, m.m. bagefter te. Selvfølgelig var der også noget at drikke 
til. Stemningen var ganske god, ja lige til at fortsætte, hvad også 
de fleste gjorde. Ombord er der vist masser af spiritus. Meonia er 
jo et passagerskib, et af de såkaldte Bangkokskibe til et halvthun
drede passagerer. 

Mandag den 30. Frokosten kl. 1200 bestod af varm mad, og der 
var glimrende aftræk. Menu: suppe, spegesild, løgsovs, kartofler, 
brød. I aftes sad jeg oppe på bådedækket med skibets anden styr
mand og fik en snak og en tår øl. Penilen havde i nat været i sel
skab med kaptajn Rasmussen Johannes Mærsk og Meonia's kaptajn 
Sørensen. Der ligger en norsk tankbåd her, som også lige er taget 
af franskmændene. Folkene derfra bor i land, officererne her 
ombord, så alt ialt er vi nok 60 passagerer. 

Rygesalon, bibliotek, klaver m.m. er bare nogle af alle goder
ne her ombord, jeg har siddet hele dagen og skrevet. Før middag 
kom Meonia's første styrmand og de tre kaptajner ind til mig, så 
vi fik en tår øl, vi fik også en gin og vermouth, det er skibets hof
drik - en aperitif før maden. Efter maden gik nogle i land, andre 
sover til middag, så her er ret fredeligt. Jeg sidder på promena
dedækket og slænger mig i en kurvestol med styrmandsforenin
gens medlemsblad, samt nogle aviser og dertil kaffe og cognac. 
Det er jo ikke hver dag, man er første klasses passager på et af 
ØK?s passagerskibe. Ingen aner endnu, hvor længe vi skal blive 
her, men vi har det nok for godt, til at det kan vare ved i længere 
tid. 

Madprogrammet eller spisesedlen er således: Morgenkaffe kl. 
0800, den består af kaffe, brød, marmelade, 2 stk. sukker, 1 

blødkogt æg. Kl. 1200 frokost bestående af rugbrød med forskel
ligt pålæg, tomater, agurker og altid sild. Middag kl. 1800 med 
forskellige menuer, hvoraf den første som regel er suppe. Ellers 
kød, grønt, fiske-sødsuppe m.m., derefter frugt i form af vin
druer, appelsiner osv. til dessert. Smør får vi ikke. 

Penilen har været på Delmas' kontor efter kostpenge for rej
sen, han fik 2,40 for mandskabet og 3,40 for officererne pr. dag. 
Det var meget godt, det har vi slet ikke brugt, i hvert fald ikke til 
proviant. 

Onsdag den 2. juli. Vi blev inviteret til kaptajnens bord, til 
maden var der rødvin og øl. Kaptajn Sørensen gav en linieakva
vit, også kaldet madeiraakvavit efter den måde den laves på. Ak
vavitten hældes på madeirafade og kommer så med på en tur jor
den rundt. Der er to grise ombord, altså rigtige grise på ca. 50 kg 
hver. Der er et bur med 3 ællinger, så har anden styrmand en del 
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MIS Mconia, 5.214 brt. Bygget pJ 
Nakskov Skibmz,ft til ØK. April 
1940 blev skibet overtaget af Frank
rig og uplagt i Oran. November 
1942 efter dm allitrtde landgang i 
Nordafrika blev skibet overtaget af 
US Na'!)' og brugt .rom kasemeskib. 
Februar 1943 overtaget af De frie 
Franske mm året efter overgik ski
bet til United Balti, Corp. Lid. 
London, der bestyrede ØK's skibe i 
allitrtt fart. Efter krigen tilbagele
vtrtt til rederiet, ophugget 1961. 

(Foto: H&S). 

kaniner, hvoraf den ene snart skal nedkomme. Vores anden styr
mand var i land i dag for at få sine 1.000 frcs. tilbage for sekstan
ten, men han fik ikke nogle. Ingen aner, hvornår vi skal herfra, 
men kaptajn Sørensen siger, at vi nok skal regne med en måneds 
tid. 

Fredag den 4. Meonia har sendt al post via det danske konsulat 
i Geneve, det lader til at være en udmærket forbindelse, så den 
prøver jeg også. Jeg sender selvfølgelig en del breve nu, der er 
god tid og så får vi såmænd også fint frit skrivepapir. Det betaler 
sig altid at rejse på første klasse. Der er vist ikke meget censur på 
posten, i hvert fald har de her ombord fået »den 9. April« og den 
sidste nye digtsamling af Kaj Munk. 

Kaptajnen var oppe for at tale med myndighederne i går, og 
fik at vide, at vi bare skulle forholde os i ro indtil nærmere ordre. 
Ja, vi kan jo næsten ikke andet. 

Der blev sænket et krigsskib, som hed Bretagne og nogle siger, 
at der druknede over rnoo mand. I går var vi til mindehøjtidelig
hed her ude på molen, da et mindesmærke for de faldne blev 
afsløret. Vi kan købe billeder fra bombardementet, men det har 
jo ingen interesse for os, der ikke var der. !øvrigt var admiral 
Darlan til stede. 

Vi nyder at bade her, for her er vandet krystalklart. Både i Da
kar og i Casablanca flød det med olie og i Kaolach var vandet be
skidt fra floden. Det tager ca. 20 minutter med bus op til Oran, 
men det er en kedelig by ved siden af Casablanca, for alle restau-
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ranter lukker ved 20-tiden og der er ingen liv over byen. 
Søndag den 6. Det er dejligt vejr for det meste, men lidt kol

dere her end i Casablanca, men det er varmt nok. Vi sad på pro
menadedækket i aftes som sædvanligt med en tår øl. 

Mandag den 7. Vi har fået nye naboer. Da vi kom blev jom
fruerne lagt ind på et meget lille kammer, så de gjorde vrøvl, og 
de har derfor fået kammeret ved siden af vores, så nu behøver vi 
bare at banke på skottet, så er de der. Der er dog ikke noget at 
være nervøs for. Den ene er forlovet med en assistent og den an
den skal efter sigende virkelig være jomfru, hvordan det så end 
er gået til. 

Tirsdag den 8. Jeg har lige været oppe på kirkegården her i af
tes. Der ligger ca. 300 marinere ved siden af hinanden med hver 
et trækors med en messingplade på, hvor der er angivet navn, 
skib og hvornår, de er faldet med ære for fædrelandet. Jeg vil nu 
hellere leve med ære for fædrelandet. Takken består blot i et lille 
trækors, der snart rådner op, og æren har jeg jo ikke brug for 
nu. 

I aftes fra kl. 21 til kl. 23 var der flyveralarm, men hvorfor ved 
jeg ikke. Her ligger ganske vist krydseren Dunkerque, men den er 
på land på grund af den skade den fik af englænderne i juli 1940. 
Vi har fået ordre til at slukke lyset hver aften kl. 21, sandsynligvis 
for at spare på olien, som det er småt med. 

Trods alt har vi det godt, men vi længes alligevel efter at 
fortsætte rejsen hjem. 

Jeg har sendt et brev til Monsieur l' Administrateur de l'Ins
cription Maritime i Oran. Det var endda skrevet på mit fineste 
fransk, så jeg går ud fra at de kan læse det. Jeg skrev, at jeg havde 
både malaria og brok og humørsyge og medsendte mine 
lægeerklæringer. Jeg fik skam også mine lægeerklæringer retur 
en uge senere, men jeg hørte ellers ikke andet. 

Lørdag den 23. Jeg har hørt at tyskerne har overtaget flere 
danske skibe med den danske regerings velvilje, men om dan
skerne er velvillige eller ej er vist ret ligegyldigt. Jeg har læst i 
»Kritisk Ugerevy«, men den stinker af nazisme, så man får kval
me af det. Man hører stadig, at man skal forholde sig neutral, 
men gerne vise sympati for tyskerne. 

Her er nogle cirkulærer, som vi har modtaget fra konsulen i 
Algier: Uddrag af cirkulære 2682 MM. FC. du 18 aut 1941: 

1) Der vil blive os udbetalt 2 måneders hyre, som vil blive fra
trukket de danske rederes tilgodehavende, når der engang skal 
gøres op. 

2) Ang. hjemsendelse af de danske søfolk, så har den danske 
gesandt i Vichy underrettet mig om, kun de lokale konsuler er i 
stand til at opstille forespørgsel om hjemrejse og jeg skal således 
både have fotos og underskrifter af de interesserede. 
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Bagagm fra SIS Viola når fam. 
Fotograftrtt fra dakht af MIS 
Meonia af Erik Rasmu.r.rm juli 

194I. (Foto: H&S). 

3) Tillæg til vedligeholdelse, kost og beklædning. Det skal vi 
vedblive at modtage ifølge cirkulære 17/ 41 TM. AF. 1425/ 41 Tm. 
AF. AF ... 2861/ 41 TM. AF. indtil ankomst Danmark selvom vi 
ikke mere er ombord i skibene. Det skal rederne overvåge at vi 
får ... Okke ja, det er så nemt at forstå, så derfor har jeg bestemt 
følgende: 

a) Tillæggene skal betales af rederne indtil den dato, da søfol
kene tager toget i Marseilles for at rejse hjem. 

b) For at sikre deres hjemrejse/ ophold under togrejsen skal en 
sum af 500 frcs. pr. mand stilles til disposition af rederne gennem 
konsulatet i Marseilles. 

4) Udgifterne til hjemsendelse indtil Marseilles påhviler 
Transport Maritime. Rejseudgifter Marseilles-Danmark skal be-
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tales af de lokale danske konsulater mod kvittering og det skal 
her angives, at udbetalingen er givet som forskud til de danske 
redere. (Vi blev heller aldrig anmodet om tilbagebetaling af dis
se lommepenge). 

Vi har også fået andre cirkulærer om at hyren skal være ens for 
alle danske skibe og et om at der fastsættes maksimumshyrer for 
alle officerer. 

Tirsdag den 26. Brev fra Ove i går. Nu har de ligget ved Kana
rieøerne med Thyra S omtrent siden krigen startede. Det må da 
være kedeligt. 

I dag var der både sardiner og marmelade til morgenkaffen. 
Det er længe siden vi har set marmelade, men enten gerne æg el
ler sardiner. 

Søndag den 27. Franskmændene har ikke nær så travlt, som vi 
andre. 

I går begyndte englænderne og russerne i Iran, men de skal 
også være på tæerne for ellers nupper tyskerne det hele. Lad bare 
tyskerne give russerne nogle klø inden de selv må give op, for de 
overfaldt Finland. 

Fredag den 29. Vi har tredie mester fra Birgitte her, populært 
kaldet »gummismeden«. Han har søgt om at komme hjem siden 
maj i fjor, altså i ca. 15 måneder. Han er syg og har været på syge
hus en månedstid, og da han skrev til det danske udenrigsmini
sterium gennem Røde Kors, fik han blot det svar, at han hellere 
måtte blive, hvor han var. 

Lørdag den 30. Gummismeden har endelig fået sine papirer 
og rejser nu på onsdag. Fik et brev fra Dakar, der fortalte, at der 
nu ikke var andre danske skibe tilbage end Harald og Ulrik Holm, 
der så vidt jeg husker var under engelsk flag. 

Fredag den 12. september 1941 kl. 17. 30. Hurra, hurra. Vi befin
der os nu på S/S Generalguvernør Tbierman på rejse til Marseilles, 
men lad mig begynde med begyndelsen: Onsdag formiddag kom 
trediemester Sørensen fra Johannes Mærsk, der havde været i 
Oran, og meddelte, at alle vore papirer var i orden og befandt sig 
i Oran, og at vi skulle møde der torsdag eftermiddag. Her skulle 
vi hente papirerne og så skulle vi afsejle fra Oran til Marseilles 
fredag kl. n.oo. 

Der blev selvfølgelig jubel og stemning overalt, og hvad der er 
mest overraskende, der var ingen kæfert. Lige efter middag tirs
dag snupper så alle vi fra Marokko bussen til Oran. Derefter gik 
det først til Police Navigation, og derfra til Commissaire Special 
du Port Oran, men da han ikke var hjemme videre til Inscrip
tion Maritime og tilbage til Commissairen, der nu var kommet. 
Vi fik at vide, at der fredag morgen ville komme en lastbil for at 
hente al vor bagage, men hvordan vi ville komme til Oran måtte 
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BesatningS111edlemmer fra SIS Viola 

.fatografmt ombord i MIS Mconia 
af Erik Rmmus.ren juli 194-1. 

(Foto: H&S). 

vi selv om. De er nu flinke i mange retninger. Kl. 18 var vi klare 
til at tage ombord igen, så det var meget godt klaret af 
franskmændene, for vi var dog 30 mand. 

Kl. 20.30 var alle vi, der skulle hjem inviteret til en lille af
skedsfest i salonen af kaptajn Sørensen. Kaptajn Sørensen starte
de så med en lille tale, hvor han ønskede os god rejse m.m., og da 
der jo var gledet en hel del ned efterhånden, så holdt også Peni
len, kaptajn Rasmussen, første styrmand Hejlsø, tykke hovme
ster Petersen fra Birgitte og også jeg mere eller mindre vellykkede 
taler. Så tog spasmager fyrbøder Peter Shanghaj ordet og talte for 
de tilfangetagne kammerater. Det var nu pænt af ham, men han 
ville bare ikke holde op igen, den gode Peter. 

I morges var alle mand tidligt oppe, tunge i hovederne, men 
lette til bens. Vi var i Oran ved 9-tiden og fik ordnet med billet
ter, bagage m.v., men vi var alligevel lidt nervøse allesammen. 
Der kunne jo komme en forhindring i sidste øjeblik. Vi sejlede 
ved 12-tiden og selvom vi skulle have rejst på 1. klasse blev det på 
2. klasse, da alt var stuvende fuldt og optaget. Det må have været 
noget lignende på udvandrerskibene i gamle dage. Penilen, 
første mester, anden styrmand Endrup fra Alborg og jeg havde et 
kammer sammen. Det var dårlige, usle småkamre, men det kun
ne sagtens gå, men jeg gad vide, hvorledes det gik for folkene på 
tredie klasse. 

Lørdag den 13. september kl. 16. Vi passerede Valencia ved 10-

tiden. Der er meget varmt på kamrene og da vi havde været oppe 
ved 5-tiden for at se på vejret gik jeg selvfølgelig ind på et forkert 
kammer og skældte en mand ud, som havde lagt sig i min køje. 
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Heldigvis var det da en fra vores selskab, men det er nu nemt at 
løbe forkert i de mange gange. 

Udenfor og overalt på gange, dæk og luger ligger der folk og 
sover. Jeg rejser iøvrigt i mit marokkanske kamelsæt. Det er ikke 
kønt, men det er praktisk, for man kan ikke engang se en klat 
komøg på det. 

Søndag den 14. Vi var i Marseilles ved 17. 30-tiden efter en me
get fredelig rejse. Vores bagage blev sat i land og vi blev ombord, 
men besætningen gik i land. Så kom der besked om, at gå ud på 
en stor fransk passagerbåd, men kontraordre i samme sekund, 
for vi skulle blive ombord og spise der og sove der, men det kun
ne alligevel ikke lade sig gøre da besætningen var gået i land. Vi 
fik dog lov til at sætte bagagen ombord til næste morgen. Da vi 
lige havde fået den ombord igen kom der ordre til os om, at vi 
alligevel skulle ud på det franske passagerskib Asia og spise og 
sove der. Der kom en lastbil efter bagagen, og så vandrede vi i 
sluttet trop efter bilen som til en større begravelse. Da den skulle 
vise vej måtte den vente hver gang vi var inde for at få en tår øl, 
så det blev henad midnat inden vi ankom til Asia, der lå i den 
modsatte ende af havnen. 

Mandag den 15. Vi var tidligt oppe for at komme op på konsu
latet, hvor vi fik pas og hver 30 kr. i lommepenge. Vi fik hver 
udbetalt 2 måneders hyre samt 50 kr. i lommepenge og desuden 
feriepenge fra 1. september til 24. juni 1941. Regnskabet forstår jeg 
ikke noget af, men skidt med det, for jeg fik ialt ca. 10.000 frcs. 
eller godt ca. 1000 kr. og feriepengene var ca. 340 kr. Da jeg ikke 
var sikker på at kunne komme gennem overalt med så mange 
francs lod jeg 3. mester sende dem hjem gennem konsulatet på 
hans navn. Han skyldte hverken staten eller Torm noget, og hvis 
jeg havde sendt dem så havde staten blot varskoet Torm og så 
havde jeg ikke fået noget. 

Det er alligevel mærkeligt, at besætningen på Johannes Mærsk 
fik hyre til og med den 16. eller til afrejsedagen fra Marseilles, for 
det kunne vi ikke få. 

Vi fik al vores bagage fra tolden og kørt til banegården og der
efter spiste vi på restaurant Club. Det var såmænd meget godt 
selvom det var en kødløs dag. Det koster 5 kr. pr. måltid plus en 
halv flaske vin for 1 kr. og kaffe med cognac for 1,50 kr., så det er 
jo ret billigt. Der var flere der blev i byen for at bo på hotel. Kap
tajn Rasmussen fra Almena boede for blot 3 kr. pr. nat. 

Tirsdag den 16. Alle var ombord i toget, da hovmester Peter
sen og jeg arriverede, og alt var overfyldt, så det så meget håbløst 
ud. Heldigvis så jeg 2 vogne holde på et sidespor, og da jeg spurg
te en banemand, hvad de skulle, fik jeg at vide, at de da også skul
le med. Det ville han garantere, så vi satte os ganske roligt ind. 
Jeg kunne tænke mig, at de var reserveret til tyskerne, for der 
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Besatningmmilemmer fra SIS Viola 

.fotograforet ombord i MIS Meonia 

dm 1. juli 1941. I baggrunden t.h. 
ses Erik Rasm11JJen. (Foto: H&S). 

kom flere tyske officerer ombord, men heldigvis ingen i vores 
kupe. Så lige før afgang kom der en tysk officer, der gjorde stram 
honnør og sagde »Heil Hitler«. Jeg strakte den ene arm i vejret og 
sagde »Heil kong Christian«, det forstod han nok ikke. Vi blev 
koblet til det rigtige tog, så mens de andre stod eller sad på deres 
kufferter, så lå vi og sov sødt på et blødt sæde på 1. klasse. 

Onsdag den 17. Uheldigvis måtte vi skifte tog i Villance ved 5-
tiden, og det var også overfyldt, men jeg fik at vide af togføreren, 
at jeg helt tilbage i toget ville finde en vogn med god plads. Det 
var der også, og vi fik da siddepladser alle mand, og jeg fik igen 
en liggeplads. 

Vi havde noget vrøvl med bagagen, men den kom dog hjem i 
god behold, mens vi kørte videre gennem et stykke okkuperet 
Frankrig, hvor vi måtte køre med nedrullede gardiner. Hen på 
eftermiddagen rullede vi endelig ind i Svejts, og i Geneve stod 
der en mand fra konsulatet og hjalp os med passene, hvorefter 
han førte os til et hotel. 

Torsdag den 18. Kl. 12.35 gik det afsted igen med et dejligt tog 
og i fine vogne med plyds og store fine sæder og desuden med en 
fart af 110 km i timen. Det var lige en tur, der passede os oven på 
en bedre middag. Ved grænsen måtte vi skifte tog og det gik vi
dere den næste dag gennem Magdeburg og Køln til vi nåede Ber
lin, hvor vi overnattede. 

Lørdag den 20. Kl. 8,30 gik toget til Warnemiinde og der kom 
en del danskere med, der arbejdede i Tyskland. Ved 13-tiden gik 
vi ombord i den tyske færge Prins og vi var så endelig på dansk 
jord i Gedser ved halv fire tiden. Vi sendte et telegram fra 

121 



Næstved og da vi ved halv syv tiden kom til Marstal var selvføl
gelig hele familien mødt op. 

Det hele kunne gøres op sådan: 
Rejste hjemmefra den 10. december 1939 og ikke set familien 

siden den 27. december samme år. Mine dagbøger op til afrejsen 
fra Casablanca deponerede jeg på konsulatet af frygt for at de 
skulle falde i tyskernes hænder. De var jo ikke særligt tyskvenli
ge, så det kunne måske medføre repressalier både mod mig og 
min familie. Jeg fik dem tilsendt straks efter krigens ophør. 

Her er ca. billetpriser fra rejsen hjem: 
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Casablanca-Oran ............. 2. kl. 
Oran-Marseille .............. 2. kl. 
Marseilles-Geneve ............ 2. kl. 
Geneve-Basel ................ 2. kl. 
Basel-Berlin ................. 1. kl. 
Berlin-Warnemtinde . . . . . . . . . . 1. kl. 
Warnemtinde-Mitte See ....... 1. kl. 
Iltog gennem Tyskland . . . . . . . . 1. kl. 
Mitte-Gedser . . . . . . . . . . . . . . . . 1. kl. 
Gedser-København ........... 1. kl. 

I alt Casablanca-København ........ . 

36.00 kr. 
27,00 kr. 
36,00 kr. 
25,00 kr. 

108,00 kr. 
27,00 kr. 
7,00 kr. 

15,00 kr. 
5,00 kr. 

18,95 kr. 

ca. 300,00 kr. 



IX. Alice 1942-43 

Tirsdag den 17. marts. I dag kom der telegram om, at jeg skulle 
ringe til Torm, og så var freden forbi. Jeg fik besked om at rejse 
til Gunhild i Esbjerg i morgen og jeg skulle tage 2 letmatroser med 
mig fra Marstal. På grund af is i farvandet var al sejlads imidler
tid indstillet, så vi måtte køre med biler over isen. 

Næste morgen kl. halv ni kørte vi hjemmefra. Vi var 6 mand 
foruden chaufføren. Vi kørte direkte til Svendborg via Tåsinge 
og var fremme der efter et par timer, og herfra gik det så videre 
over Odense til Esbjerg, som vi nåede et kvarter over fire. 

Fredag den 20. Efter at jeg fik pakket ud, så jeg mig lidt om
kring på Gunhild. Der var jo sket store forandringer siden tiden 
før krigen med skudsikkert styrehus, minekabel, motorbåd og 
nødbelysning. Ved 14-tiden kom der imidlertid besked fra Torm 
om at jeg skulle skifte over til Æice. 

Lørdag den 21. flyttede jeg over på Alice, og der kom besæt
ning fra København. Vi var nu: kaptajn Kristiansen fra Fanø, 
jeg var 1. styrmand og P. Thomsen fra Esbjerg var 2. styrmand. 
K M. Petersen, København, var 1. mester, H. P. Nielsen, 
København, var 2. mester og K E. Jensen var 3. mester. P. Her
mansen var hovmester. 

Vi fik besked om at sejle i morgen, men her er beskidt overalt. 
Fy, hvor er her fælt med koksoprigningen, der står her endnu, så 
der er nok at lave. Ellers er her samme nye ting som på Gunhild 
plus telefon og et pejleapparat og en oppustelig redningsvest på 
kammeret. Der er også projektør til båddæk og 2 flåder, men hel
ler ikke her er der elektrisk lys. 

Søndag den 22. afsejlede vi kl. 16 til Nordenham og var i følge 
med Gunhild og Hafnia. 

Vi får 90% krigstillæg i Kielerkanalen og Vest herfor. Der 
kom tysk kontrolofficer ombord, der gav sejlordrerne, men el
lers er vi selv ansvarlige for sejladsen. Vores side- og agterlanter
ner skal være godt afskærmede opefter. 

Mandag den 23. Vi ankrede i nat fra kl. 4 til halv otte, da de 
tyske fyr først tændes kl. 5 og så nåede vi Weseren kl. 12.15, hvor 
vi skulle afvente en lods. 

Onsdag den 24. lå vi til ankers i tåge, og nåede først næste dag 
til Nordenham. Her var kun en smule last, men så kom der to 
store tyskere, og de skulle først have Hafnia og Gunhild færdige, 
for de kom ind før os, og de har ikke flere lodser. 
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Søndag den 29. var vi færdige med at laste ved 14-tiden med 
ialt 1875 tons, og det er overlastet, men vi kan få lov at laste, hvad 
vi vil, når vi skal til Danmark. Vi skal dog ikke sejle før der er 
nogen at følges med, da vi skal sejle i konvoj. 

Mestrene holdt fri i går på grund af fuldskab, og i aftes var der 
igen ved 23-tiden luftalarm og senere igen med en masse skyderi. 
Vi gider ikke gå i beskyttelsesrum, men bliver ombord og spiller 
kort. 

Tirsdag den 31. Vi sejlede i går ved halv fire-tiden og ankrede 
lidt før kl. 24 ved Helgoland, men vi måtte gå alene hertil, men 
herfra skal vi i konvoj, idet der lå nogle skibe, som vi skulle 
følges med. Vi fandt dem trods mørket, for de har jo ingen an
kerlanterne oppe. Ja, mørke og mørke, det er nu så som så med 
det, for det er fuldmåne. Her lå 5 skibe, og tyskerne fortalte, at 
Marius Nielsens Bertha blev sænket her i går og 10 mand druk
nede. 

Vi har fået tysk kontrolofficer ombord, men ellers er det en 
fin sejlads. Vi spiller kort på frivagten og sover på vagten. Tyske
ren er da også flink til at kigge lidt efter, og så har han tilbudt at 
tage med i land for os alle de cigaretter, som vi ønsker. Han bli
ver jo ikke toldvisiteret. Det er der mange, som benytter sig af, 
men jeg skal nu nok smugle mine cigaretter selv, for jeg vil ikke 
skylde de svinebæster noget. 

Det er ren damesejlads, og jeg har aldrig haft det så godt til søs 
før. Det er næsten, men også kun næsten, lige så godt som nede i 
Afrika. Selvfølgelig er der miner, torpedoer og luftangreb at gå 
og tænke på, men der er jo ingen, der siger at vi skal tænke på 
det, og gør man det alt for meget, ja så kan man ikke sejle uden at 
få nerver i overflod. Trods al den elendighed i verden har vi det 
såre godt. Vi sover og stiller vækkeuret, men selvfølgelig er der 
altid en mand på udkig - hvis han ellers er der. 

Onsdag den 1. april. Vi lettede i går ved u -tiden sammen med 
5 norske og tyske skibe og to bevogtningsfartøjer. Vejret var fint 
og vi kom ind til Esbjerg, hvor vi ankrede ved 23-tiden på grund 
af regntykning og mørke. Først til morgen ved 8-tiden lettede vi 
og var inde ved halv et-tiden i dag, men blev hængende på 
doktærskelen til gl. dok en times tid, da der var for lidt vand. 

Da det er omtrent den eneste isfrie havn i Danmark, er her 
mange skibe. De danske toldere er iøvrigt godt klar over, at ty
skerne vil smugle for os. 

Skærtorsdag og den følgende uge lå skibet stille, og jeg havde 
besøg af min kone, og sammen med familie og venner havde vi 
det dejligt med udflugter og besøg forskellige steder. 

Onsdag den 8. april sejlede vi igen et kvarter over 18 mod Bre
men, og jeg må sige, at det var et godt ophold i Esbjerg. Fiskerne 
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der er alle små millionærer og toldvæsenet er flinke, måske fordi 
2. styrmands svigerfar er overtolder der. 

Vi nåede Bremen torsdag aften og lastede næste dag, men vi 
skal antagelig ikke sejle før tirsdag, da dækslasten ikke er klar. 
Lørdag og søndag købte vi ind og spillede kort. Søndag var der 
luftalarm to gange om eftermiddagen og igen ved halvtolvtiden 
om aftenen, så vi kom sent til køjs. Vi ligger lige ved siden af en 
stor højovn, så det er et fint naboskab for et godt bombardement, 
men der er ca. 50 spærreballoner oppe. 

Torsdag den 16. afsejlede vi til Esbjerg overlastet som sædvan
lig. Efter en halv times sejlads havde vi 8 graders slagside, som 
tilmed tiltag, og vi manøvrerede med tanke og rendestene uden 
at noget hjalp. Så opdagede vi at tank nr. 4 var læk og vi måtte 
ankre op ved Bremerhafen for natten. Den næste morgen, da vi 
lettede gik det først meget godt, men så blev det galt igen og kap
tajnen ville telefonere til Torm og gå til Esbjerg i stedet for 
København, som det var blevet sat til, men han måtte ikke for 
tyskeren. Vi kom så til Brunsbiittel om tirsdagen ved 19-tiden, og 
der var ingen kanalstyrmand, så vi måtte godt styre selv, men det 
ville vi ikke med den slagside, så derfor ankrede vi for natten. Vi 
fyldte alle tankene op, og det hjalp. Hele tanksystemet må være 
utæt. Vi kan i hvert tilfælde ikke sejle med dækslast mere før den 
har været i dok. Ved 6-tiden gik vi alligevel ind i slusen uden 
rorsmand og vi nåede Holtenau ved 14-tiden uden så meget som 
et bombehul. 
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Ordren lød på, at vi skulle gå gennem Store Bælt, da Sundet 
var fyldt med is, og vi ankrede op ved Kelds Nor, hvor der ligger 
et tysk vagtskib. Endelig søndag ved 16-tiden var vi i Køben
havn, hvor vi lagde os ind ved Wilders Plads, og der ligger vi nu 
og losser selvom det er søndag. 

Lørdag den 25. april fik vi at vide, at vi skulle i dok i Hel
singør, og her ankom Alice til tirsdag, hvorefter konen atter kun
ne komme på besøg. 

Den følgende lørdag var Alice klar igen og efter at have været 
et smut ude for at rette kompasser ankrede vi for natten. Det 
værste var, at jeg i stedet for kaptajn Kristiansen fik kaptajn 
Dons ombord. Han er en meget flink mand, men Kristiansen og 
jeg var jo gamle venner. 

Søndag morgen startede vi igen og nåede Kiel tirsdag efter
middag. Her ankrede vi, da skibet skulle afmagnetiseres. Der var 
luftalarm om natten, men vi hørte ingen flyvere. Har der ikke 
været spillet kort før, så bliver der det nu, for Dons er helt fjollet 
med det. 

Vi nåede Bremen onsdag aften og påbegyndte straks lastning 
af nøddekul og ægbriketter. Det er nu rart med kul i stedet for 
koks, da koksene giver en masse arbejde med oprigning og ned
rigning. 

I nat var der et stort bombardement af Kiel, og heldigvis lå vi 
til ankers ved Brunsbuttel, men det må have været flot at se fra 
Holtenau red. Tolderne var halvfulde og vi fik også nogle halv
fulde soldater ombord. Hovmesteren fjernede låsen fra den enes 
karabin, så jeg gad vide, hvad der blev gjort ved staklen siden. 
Det er nu ikke alle her, der synes godt om krigen, og der er man
ge pessimister især blandt de ældre, men de fleste har jo også de
res sønner med. 

Fredag den 1. maj afsejlede vi fra Bremen med kurs mod 
Rørdal cementfabrik. Om natten måtte vi ankre ved Bremen 
fyrskib. Næste nat ankrede vi på Holtenau red og derefter ved 
Kiel, da Store Bælt var spærret på grund af faren for miner, og de 
skulle først stryges, før vi atter måtte sejle. Vi havde endnu et 
stop ved Kelds Nor, men ankom så til Rørdal den 5. maj og losse
de straks. Den 7. maj afsejlede vi til Helsingør. 

Jeg har hørt, at da Gunhild, Clara og Inga gik sammen fra Es
bjerg blev de udsat for et luftangreb og Inga sank, men alle blev 
heldigvis reddet. Også Bess er minesprængt og alle reddet og det 
samme med Nordborg, og også Rita var ude for en mine i Lille 
Bælt. Den fiskede den ganske simpelt, da den hev ankeret op og 
to mand omkom. Jeg har også hørt at Christmas Møller med fa
milie er stukket af til England. Godt klaret Christmas. I Hel
singør er der iøvrigt massevis af tyskere, der tager over med den 
svenske færge til Norge. 
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Lørdag middag sejlede vi til Stettin, men måtte om natten gå 
til ankers ved Stevns, hvor der er en stor ankerplads. Herfra er 
der iøvrigt hele vejen afmærket ruter, der bliver strøget af ty
skerne. 

Den 27. maj afsejlede vi igen fra Stettin godt overlastet med 
1871 tons, men denne gang skal vi til Memel med lasten. Ved 
Stettin lå der en del »invasionspramme«, som Hitler skulle have 
brugt til hans angreb på England. En del belgiere, som arbejdede 
her sagde, at englænderne havde ødelagt omkring 360 af dem, da 
han forsøgte sig og der skulle være gået en hel masse italienere 
med ved samme lejlighed. De sagde, at det var sløjt med kosten, 
da de kun fik tørt brød og suppe, mens tyskerne selv får 125 g 
smør om ugen. Der var også russiske krigsfanger ombord for at 
trimme kullene, og de var alle klippede skallet og i nogle frygte
ligt lasede uniformer, og desuden var de fleste af dem barbenede. 
Inden skibet skulle afsejle blev det grundigt undersøgt af soldater 
med hunde. 

Lørdag den 30. maj kom vi til Memel, men der var ingen los
ning, da det øsregnede og losningen foregik så om søndagen med 
russiske fanger. De spiser alt, hvad de får fat i som kartof
felskræller m.m. Cigaretskoddene ruller de da i avispapir. Der 
ligger en lille dansk tanklægter, der tanker til krigsskibene, og de 
har en god hyre på 1000 til 1500 kr. pr. måned. De siger, at vi er 
det første danske skib her i et helt år. 

Jeg var i aftes en tur i land. Det var en meget åben by med en 
del gamle huse, der havde været bombet et par gange af russerne, 
men der var ikke meget at se. Her er militærskolens u-bådsbassin 
og en del torpedobåde, så der er meget militær i byen. 

Om tirsdagen forhalede vi gennem et gammelt byparti med 
gamle pakhuse for at losse og om torsdagen afgik vi så fra Me
mel. Vi havde en russer, som havde skjult sig ombord, men poli
tiet fandt ham. Russerne er magre og elendige og polakkerne har 
det ikke stort bedre. 

Tirsdag den 9. juni kom vi ind til Århus med 1807 tons kul
smuld. Jeg sender 2 sække smuld hjem, men det er nu nærmest 
for at få noget sprut, for i sækkene er der 12 flasker akvavit, 3 
vinsprit, 2 Clock, 1 cognac samt noget tobak og papir. 

Der var ellers nerver på hele dagen, for tolderne havde sagt, at 
vi ikke fik lov til at sende mere kul hjem, for de havde opdaget, 
at der blev smuglet i sækkene, og så lå de der hele dagen på kajen 
og tog sig ud. Laus sender også alt muligt hjem som petroleum 
og maling. 

Torsdag den 11. juni gik vi fra Århus og var om aftenen på 
Københavns red, og om fredagen afsejlede vi igen til Marieberg 
for at laste træ. Det gik også meget godt indtil søndag morgen, 
da jeg blev purret af 2. styrmand, fordi vi var løbet på grund. 
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Selvom vi stod med forenden oppe i en skov havde jeg intet be
mærket, men vi kunne gå lige fra bakken og ind i skoven. 

Skibshunden er solid, men det er landbunden også, for det er 
nemlig sten, så her kommer vi nok ikke af igen ved egen hjælp. 
Jeg har foreslået skipper at forsøge at få den agterover med tan
kene, men det er han ikke interesseret i. Det hjælper ikke noget, 
siger han, og så fortsætter han med at spille kort. Det går både 
dag og nat. Da vores radio var blevet forseglet ved indsejlingen i 
Stockholm skærgård måtte vi brække seglet, da vi jo var nødt til 
at meddele Torm, hvor vi var. Vi fik også fat i Lyngby Radio, 
men de kunne ikke høre os, så vi måtte sende et telegram hjem 
over svensk radio, så nu ligger vi og venter på svar. 

Mandag den 15. juni forsøgte vi selv at tage skibet af grunden, 
dvs. forsøgte og forsøgte er nu så meget sagt, for vi slog et slag 
bak og halede lidt i varpet, som ikke kunne holde, og da den gled 
af med det samme, så opgav vi. Hvis vi nu havde lænset for og 
fyldt agter, så var den nok gledet af af sig selv, men det lader ikke 
til at Dans har særlig travlt med at få den af. 

Om aftenen kom den svenske bjærgningsdamper Herakles, og 
næste morgen begyndte han med en dykkerundersøgelse, hvor
efter han ved 11-tiden begyndte at hale i os, men den rørte sig 
ikke ud af flækken. Det var nu ikke så mærkeligt, for han halede 
os ind på grunden i stedet for væk fra den, men det var jo også 
meget naturligt, for ellers var det blevet alt for let og så ville det 
jo ikke ligne en bjærgning. Vi hvilede indtil ved 15-tiden, hvor vi 
svingede agterenden ud på dybt vand, og så gav slæbebåden et 
lille ryk i rebet og så gled vi afsted på lette fjed. 

Se det var en stranding, der var mild og behagelig og midt i en 
skov. Vi gled dog ikke så langt, for vi fik en wire i skruen og så 
måtte vi have dykkere fra Herakles ned for at befri os, og forinden 
var vi drevet på land igen, så det blev to bjærgninger for Herak
les. 

Alt var dog ikke i orden, for maskinen kunne kun bakke, og 
da vi ikke kunne bakke hele vejen måtte vi ankre for natten, så 
maskinen i mellemtiden kunne blive efterset. Det værste var, at 
2.. mester ikke både kan lave maskine og spille kort, så maskinen 
måtte vente til næste morgen. Ellers har det været et fint ophold 
med livlig handel både med marineskibet og med Herakles. Alle 
cigaretterne gik til marinen og sprutten til Herakles. Akvavitten 
solgte vi for 15 svenske kroner, og det er ca. 15 danske i fortjene
ste. Handelen er snart lige så god som krigstillægget. 

Vi kom ikke afsted før tirsdag middag, og så måtte Herakles 
endda slæbe os, så det blev en fin tur gennem skærgården i fint 
sommervejr. Vi kom i dok ved 19-tiden i Stockholm - og hvilken 
dok. Vi lå placeret lige midt i Stockholms forlystelseskvarter 
omtrent mellem Tivoli og Skansen. Ja, vi er vel nok heldige. Vi 
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havde selvfølgelig fået et par buler i bunden og stævnen knust, 
men bulerne henstår og stævnen bliver fyldt op med cement, så 
den er klar til at komme i dok hjemme. Skruen og maskinen er i 
orden, men en skærm over skruen var bøjet, så den bremsede, 
når maskinen gik frem. Det blev så styremaskinen, der fik skyl
den for grundstødningen, fordi den havde svigtet, men der var 
ikke noget i vejen med den og heller ikke med styreledningen, 
men maskinen fik altså skylden. 

Fredag den 19. juni afsejlede vi til Marieberg, som vi nåede 
lørdag, og der lastede vi så indtil kl. 15. 

Efter at have lastet færdig om mandagen sejlede vi til Stok
sund, hvor vi fik mere last og så videre til Skutskær, hvor vi an
kom ved 22-tiden midsommeraften. 

Endelig mandag var Alice lastet med skåret træ og tirsdag nat 
afsejlede vi gennem skærgården med lods. Ved Landsort skulle 
vi i konvoj til Kalmarsund og endelig fredag den 3. ankrede vi ud 
for Ystad. 

I konvojen havde vi været 13 skibe, der blev eskorteret af en 
svensk torpedobåd. Det gik godt indtil ved middagstid, da lod
sen siger: »Så, der blev vist en torpederet«. Forude var sejlet en 
damper, der ikke var i konvoj, og pludselig så vi en vandsøjle og 
så var skibet væk, og jeg kunne intet se i kikkerten. Vores torpe
dobåd sejlede til hjælp, men hvad den fik ud af det ved jeg ikke, 
og da den kom tilbage havde den signal oppe om, at vi skulle 
stoppe eller manøvrere med forsigtighed, da der var u-både i far
vandet. Hele konvojen vendte så rundt og sejlede ind i skærgar
den, men vi, der var så heldige at have en lods ombord, fortsatte 
indenskærs. 

Hvor utroligt det end lyder, så ser det ud til at svenskerne 
næsten hader tyskerne mere end danskerne. De siger, at det er 
tyskerne, som torpederer de svenske skibe for at lave ballade 
mellem Sverige og Rusland, da svenskerne skal tro, at det er rus
serne, som sænker deres skibe. 

Vi gik gennem den nye Falsterbokanal, hvilket sparede os for 
nogle timers sejlads, men kostede 150 kr. i lodspenge. Lidt før 
midnat ankrede vi ved Fornæs, og når vi letter tidligt i morgen 
kan vi nå til Ålborg så hurtigt, at vi kan få begyndt at losse. 

Allerede om lørdagen den 4. begyndte vi ved middagstid at 
losse ved spritfabrikken i Ålborg. Om aftenen hentede Dons og 
jeg vore koner, og om søndagen var vi i Kilden. 

Tirsdag morgen sejlede vi igen og nåede om aftenen til Mid
delgrunden, hvor vi ankrede. Herfra gik det videre til Swine
miinde og Stettin, hvor vi lastede koks til Memel, og afsejlede 
herfra mandag den 20. juli i konvoj på grund af de russiske u-bå
de, men vi nåede i første omgang kun til Danzig, hvor vi ventede 
en halv dag på en tysker, som også skulle til Memel. Dons fik at 
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vide i Danzig, at vi skulle laste kul med hjem. Ved Hela passe
rede vi iøvrigt omkring 40 tyske invasionspramme og en del 
krigsskibe, der alle var for vestgående. De skal nok til England 
og have nogle tæsk. Jeg hørte ellers i aftes i dansk radio, at alle 
danske fiskere blev kaldt hjem fra Nordsøen. Hvorfor mon det 
sker?. 

Efter ankomsten til Memel torsdag aften begyndte losningen 
om fredagen og vi lå her hele næste uge. Om lørdagen brugte vi 2 

små kraner, og de skovler i tønderne med håndkraft, så det går 
ikke så stærkt. Der er ellers skovlet eller gemt koks alle steder på 
skibet, hvor man kan gemme noget - altså til os selv. Maskinen 
har fyldt en masse ind i bunkerne og arbejderne er jo ligeglade 
med det. Onsdag fik jeg 6 nye kulsække af formanden for en fla
ske akvavit. Dem har jeg nu fyldt op og stuvet af vejen, så nu har 
jeg ialt 34 sække, der skal til Svendborg. 2. styrmand fik 25 liter 
petroleum for en flaske. Han er meget om sig, og jeg gad vide, 
hvor mange sække koks han nu har. 

Nu spiller de også kort i arbejdstiden, men det er uden 2. styr
mand, for han får ikke lov af mig, men 1. mester er ligeglad og 
hovmester bestemmer jo selv. 

Søndag den 2. august sejlede vi til Gotenhafen, hvortil vi an
kom mandag og straks begyndte lastning, og det går stærkt, for 
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kullene kommer gennem et rør lige ombord. Det er kulsnus, vi 
laster, og så skal vi til et så idiotisk sted som Nykøbing Falster 
med det. Vi afsejlede ved 15-tiden, men ventede på reden på 
DFDS's Saga og en svensker, og mens vi lå her kom der ca. 20 
u-både og 30 invasionspramme, der gik mod vest. Den sidste 
vognfuld kul vi fik var fine antracitkul, så jeg fyldte mine 6 
sække op, så nu er det bare om at få dem hjem. 

Da vi kom til Nykøbing gik jeg op til toldforvalteren for at få 
det ordnet med mit brændsel. Han var meget flink, men han vi
ste mig, at han lige havde fået et brev om, at søfolk ikke mere 
måtte tage brændsel med hjem. Der var nok lavet vrøvl over, at 
der blev stjålet af lasten. Jeg forklarede toldforvalteren, at det var 
koks, jeg skulle have i land og da vi kom med kul, så kunne det 
ikke være taget af lasten. Han ringede til en højere instans, men 
der var ikke noget at gøre. Han var dog ikke tabt bag af en vogn, 
for så sagde han, at vi kom jo i går, og da var der ingen forbud, og 
så vandrede jeg stolt ombord og bestilte en vognmand, der be
gyndte at losse. Det var imidlertid ikke så heldigt, for så storme
de hele banden op til tolden og ville også have lov til at tage der
es i land og det var for meget. Der kom straks besked til mig om 
at jeg skulle stoppe, og så røg den mulighed i vasken. Derimod 
havde jeg en del brædder fra svensketuren og min maling, olie og 
petroleum, og det fik jeg heldigvis i land. 

Søndag den 9. august afsejlede vi fra Nykøbing og ankrede om 
aftenen på Swinemiinde red, og efter en tur til Danzig nåede vi 
til København søndag den 16. om formiddagen. Mandag afmøn
strede jeg og rejste så hjem om tirsdagen. 

Sidst i august 1942 kom jeg på sygehus, og lå der ca. 3 uger på 
grund af en brokoperation. Derefter var jeg sygemeldt og var så 
hjemme hele vinteren. 

I marts 1943 var der folketingsvalg, og jeg stemte på Dansk 
Samling, idet vi mente at det var det mest danske, for de ville 
både have Scavenius og tyskerne smidt ud. Jeg fik iøvrigt et brev 
fra Torm med opgørelse over min årsindtægt for 1942. Den var 
på 6.331 kr., hvoraf de 857 var krigstillæg og de 858 var forskellen 
mellem fransk og dansk hyre. 

Lørdag den 27. marts kom der telegram fra Torm om at jeg 
skulle tiltræde på Alice i København, og mandag aften var jeg at
ter på Alice. Besætningen så således ud: 

Kaptajn P. Johansen, Møllevejen. 
1. styrmand, mig. 
2. styrmand Lei, Fanø. Det er tredje gang, jeg har ham som 
styrmand. Han er mere behagelig end Thomsen, men han 
drikker ikke så lidt mere. 
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1. mester C. P. Petersen, som sidst er en gammel pæn ful
desæk. 
2. mester Nielsen, Århus, pæn, drikker noget. 
3. mester Sv. Madsen, København. 
Hovmester H. C. Andersen, Troense, meget nærsynet, ældre 
gammel Torm-mand, måske for gammel. 
Kok Josef Thomsen, København. 

Vi afsejlede den 31. marts i en pivende storm, så det var et under, 
at vi kom ud uden havari, og så slingrede den uhyggeligt på rej
sen. Vi nåede dog Stettin samme aften kl. 23, men begyndte først 
at laste kul den 3. april. 

Vi har ellers en god besætning med 2 matroser, 4 letmatroser 
samt en messe- og kahytsdreng. Jeg har sat en matros til at repa
rere alle mine kulsække i går, så nu er de i orden til at sende 
brændsel igen. Jeg glemte forresten at fortælle, hvordan det gik 
med alle mine koks fra Nykøbing, hvor de altså ikke kom i land. 
Da vi kom til København gik jeg op til Varedirektoratet og for
klarede dem sagen. Næh, det kunne skam ikke lade sig gøre, jeg 
måtte hellere smide dem ud.Ja, det sagde han, men han tilføjede, 
at hvis jeg kendte en importør, så kunne de jo indføres. Det er 
fint, sagde jeg, for min bror er importør og kulhandler. Så kom 
der imidlertid en højere idiot og forhørte sig om, hvad sagen 
drejede sig om, og da han havde fået det forklaret udbryder han 
med patos, at det kunne sandelig ikke lade sig gøre, for søfolkene 
skulle endelig ikke bilde sig ind, at de skulle have forrettigheder 
fremfor folk i land, for her var vi alle i samme båd. Jeg spurgte 
ham så, om vi ikke skulle bytte båd, så ville jeg give ham en gra
tis rejse med skib til Holland og hjem igen, mens jeg satte mig ind 
i hans stol. Så blev han meget ophidset og bad mig i meget pæne 
vendinger om at holde kæft og skubbe af, hvilket jeg gjorde. 

Næste morgen var alle mine koks væk. En afmønstret letma
tros havde været og hentet dem med en båd om natten, så jeg 
slap af med dem let og smertefrit. Han har ikke været helt dum 
den gode mand, og jeg skal heller ikke på Varedirektoratet mere. 
Ærgerligt var det for alle mine gode koks og alt det arbejde, jeg 
havde haft med dem, men jeg går altså på den igen. Bedre held 
næste gang. 

Søndag den 4. april. Vi afsejlede i går fra Stettin til Odense og 
ankrede kl. 20 i Smålandshavet. Vi gik gennem Grønsund, hvor 
jeg sendte et telegram i land med lods Clemmensen. 

Kaptajn Johansen er mere mandfolk end Dons. Han blander 
sig ikke i ret meget, men holder sig for sig selv. Vi har forøvrigt 
en bogkasse ombord fra Søfartens Bibliotek, og somme tider for
tryder jeg, at jeg ikke tog chancen der, men vi var nok aldrig ble
vet tilfreds med det. 
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Udsigt over Horrms Havn. 

(Foto: H&S). 
Vi ankom til Odense mandag den 5. kl. 16 og sejlede igen da

gen efter ved samme tid. Der stod en orkan, da vi sejlede, så vi 
kravlede næsten sidelæns ud af havnen, men Johansen går på 
den, for havde det været Dons, var vi blevet liggende. Da vi kom 
til Gabet, måtte vi dog ankre på grund af stormen. 

Vi lettede næste morgen kl. 6 og kom til Horsens ved 13-tiden. 
Derfra gik turen til København med 2000 tons brunkul, men der 
var nu højst 1900 tons i den. Der foregår meget svindel med de 
laster, for aflasterne vil gerne have så meget som muligt på papi
rerne, og det vil rederne også. Der bliver ganske vist kontrolleret 
ved modtagelsen, men den er nu ikke så skrap, så der kan laves 
meget med tomme eller fulde tanke. 

Lørdag den 10. begyndte vi at losse ved Ørstedsværket og 
fortsatte natten igennem til søndag kl. 15, og allerede mandag 
middag skal vi sejle igen. 

Herfra gik turen til Vejle efter brunkul, og overlastet som 
sædvanlig gik det til Næstved, hvorefter vi skulle til Gotenha
fen. Lørdag den 25. april havde vi tillastet her, hvorefter vi sejle
de til Kolding. 

Minde-Hans på Rllth lå lige agten for os. Vi var ovre og få en 
øl. Så inviterede Johansen ham ombord til spisning. Jeg spiste i 
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messen, men gik senere ind i salonen til dem og fik et par øller 
m.m. Så gik vi op i byen og fik lidt mere og på toppen kaffe og 
en bid brød, så det var en meget vellykket aften. Jeg havde købt 2 

flasker likør i Næstved, og dem sendte jeg Messepeter i land med 
indpakket i vasketøj. Den arme dreng løb lige i armene på en tol
der, og det kostede mig 40 kr. samt likøren, men jeg har heller 
ikke været taget siden 1933, så det er driftsomkostninger. 

Vi kom allright afsted næste dag ved IO-tiden, og Johansens 
brandert holdt sig med passende tilførsel i halvandet døgn, men 
han er alligevel på broen, og så snakker han. Vi skulle absolut 
være dus, sagde han. Jeg vil også gerne have at han siger du til 
mig, men jeg bryder mig ikke om at være dus med skipperen. Det 
er jeg ikke engang med 2. styrmand, skønt vi har sejlet sammen i 
lang tid i flere forskellige skibe. 

Tidligt mandag morgen den 3. maj afsejlede vi til Stettin, hvor 
vi fortøjede uden for byen og afventede ordre. Tirsdag forhalede 
vi til en lasteplads og havde Taamholm og Olaf, begge fra DFDS 
liggende her ved siden af os. Kaptajnen spurgte i dag, om jeg vil
le med ham en tur i land. Nu siger han for det meste du til mig, 
men jeg kan ikke rigtig med det der du til ham, og så bliver han 
gal og kalder mig en vigtig skid. 

Vi skulle se på følgerne af det store engelske bombardement 
mens vi sidst var her den 21.-22. marts. Der var flere hundrede 
maskiner herover i mere end en time, og der blev kun skudt 3 
ned, fordi det meste skyts var trukket til Berlin og der blev først 
givet alarm 3 minutter før, fordi tyskerne troede, at flyverne 
skulle til Berlin. Der var vel nok mange ruiner, og der var ikke 
en gade uden bomberamte huse. Der er ikke mange huse, som er 
gået helt fri, og der var tykt med mursten og glasskår overalt, så 
det var næsten ikke til at komme frem. 

Midt i alle ruinerne kom der så en flok børn marcherende til 
Hitler Jugend sange, og et andet sted sad der 2 småbørn og van
dede en enlig tulipan. Livet skal gå sin gang her, og så er der end
da kun bombet een gang her, så hvordan mon der ser ud, hvor 
der er bombet mange gange. 

Fredag den 7. maj gik vi med briketter til Konigsberg, hvoref
ter turen gik tilbage til Gotenhafen, og mandag den 17. afgik vi 
med 1857 tons koks til Nakskov. Efter at vi havde udlosset her af
sejlede vi fredag den 21. til Drammen i Norge. Her og i Skien skal 
vi laste papir til Næstved og Odense. 

Ved Vinga tog vi lods ombord, og den svenske lods fortalte, at 
Sverige nu havde udsendt en konsul til den norske regering i 
London, dvs. at de godkender den. Der stod en stor tysker på 
8000 tons på grund ved Vinga, og svenskerne havde afslået at 
bjærge den, men derimod tilbudt noget dynamit til at sprænge 
den. De er ikke så bange for tyskerne mere, de svenskere. Vi nåe-
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Københavns Sydha1111 fotograftrtt fra 
Jfarlen af Langtbro marl1 194 j . 

I midten af havntbamntt JtJ to 
uplagtt ØK-1kibt. I forgrunden en 
oplagt Torm-båd, Iilwrt .VS &

laug, i?,gget 192.7 pJ Københavns 
F!Jtkdok. & Skilnwzrft. V.d bt
.frit/Jen var 1kibtt oplagt i 
G(lJl}(Zrk.iha1111en. 

Dtt var .VS Aslaug, dtr i 1!)67 
kom til at ipiUe hovtdrolltn i 
Nordisk. Filmkompagnis film .VS 
Martha. (Foto: Frihtdrmusttt). 

de Drammen den 23. og kaptajnen og jeg var en tur i land. Også 
2. mester og 3. mester var i land med lidt fødevarer til noget fa
milie, og om aftenen var mægleren og kontorchefen for aflaste
ren ombord for at hente nogle madvarer, som Torm havde sendt 
med op. Vi kom til at tale om at tage varer herop og bytte med 
norske (spegesild f.eks.), idet vi ikke får noget for de norske pen
ge hjemme. Jeg spurgte om det var muligt at få en barnevogn 
(Madame er nemlig kommet i omstændigheder), og mægleren 
sagde ja. Sådan en kan De sikkert få for en 10 kg flæsk. Jeg havde 
nu ingen flæsk, så jeg forhørte mig, om jeg kunne få den for 
sprut. 

I dag kom han så med en adresse, hvor jeg kunne få barnevogn 
for brændevin, så jeg lånte en cykel og kørte op i byen. Det var et 
stort varehus i flere etager. Jeg fik fat i direktøren og vi kørte op i 
hans privatkontor på toppen. Jeg bød ham 8 flasker for en barne
vogn, og minsandten om han ikke slog til. Vi gik så ind i barne
vognsafdelingen og jeg måtte vælge hvilken, jeg ville have. De 
kostede alle 311 kr. og det var pæne finske, men naturligvis ikke 
som de engelske. Jeg tog så en lysegul, som Madame havde 
ønsket sig og den blev faktisk leveret omgående samtidig med at 
jeg selv kom ombord, og mægleren fik flaskerne med i land om 
aftenen.Ja, det var en mærkelig handel, men jeg fik en billig bar-

135 



nevogn og gav derfor både mægleren og formand Johansen hver 
en flaske for ædel dåd og hjælp. Så står vognen mig i 31,60 kr., 
men jeg vil da ikke håbe at drengen (for det bliver en dreng) vil 
tage skade af at køre rundt i sådan en sprutvogn. 

Den 24. sejlede vi til Skien, hvorefter vi afgik med ialt 1145 
tons papir i ruller. Der blev lagt tykt papir i bunden over hele la
sten for det ikke skulle blive beskidt, og de fik meget afstivning 
for ikke at tage skade. 

Der var nylavede barrikader i alle gader, som fører til havnen, 
og det var der også i Porsgrund, så de må jo være bange for inva
sion. 

Lørdag den 29. maj var vi i Næstved og lossede hele lørdag og 
søndag for at nå at blive færdig til mandag middag. Jeg var ellers 
lige ved at blive fuld søndag formiddag, for Troestes søn, som er 
medhjælper her ved havnekontoret, kom ombord, og han er jo 
ikke så gode venner eller var ikke med sin far. Så drak vi, og så 
kom skipper, og så drak vi mere lige til middag. Men så tog jeg 
middagssøvn til kl. 16 og var all right igen. 

Vi sejlede videre til Odense, og da begge Johansens piger var i 
Odense for at se til deres far, så fik de barnevognen med hjem 
som rejsegods. Den vejede 23 kg og kom til at koste 2 kr. i told og 
7 kr. for rejsegods m.m., så nu står den i ca. 39 kr. 

Efter en tur til Vejle afsejlede vi med 1880 tons brunkul til 
København, hvor det hele blev losset ved Ørstedsværket, og 
mens Alice var en tur på B&W-værftet nåede jeg en tur hjem. 

1. pinsedag var jeg atter tilbage, da vi var ude for at få rettet 
kompasser, og derefter afsejlede vi til Gotenhafen, som vi nåede 
2. pinsedag om aftenen. Tirsdag begyndte vi at laste kul, og da 
kaptajn Jessen fra Phonix også lå der og var ombord hos os om af
tenen, blev vi inviteret til frokost hos ham næste dag. 

Jeg stod så op i morges og barberede og nettede mig og Johan
sen ligeledes, men så kom Dyrberg, der var styrmand eller flag
skipper på sandsugeren Suomi, og da han hørte, hvor vi skulle 
hen ville han selvfølgelig med. Vi startede så alle tre og blev 
modtaget af Jessen, som viste os rundt på skibet. Ja, der var nu 
ikke så meget at vise, men det varede en times tid. Uhm, sagde 
den røde (det var den rødhårede Dyrberg), det må blive godt 
med en frokost, når det tager så lang tid.Jeg er godt sulten, sagde 
han. Ja, det var jo også hvad vi andre var. 

Endelig blev vi budt ind i kahytten, hvor vi blev budt på en 
enkelt snaps uden øl eller andet vedhæng. Den røde sad endda 
og sagde: »Jeg synes at her lugter af bøf,« og jeg sagde: »Jeg synes 
nu mere at her lugter af spejlæg,« men intet hjalp. Vi fik ikke og 
blev heller ikke budt mere, så det var den magreste frokost, jeg 
nogensinde har været med til. Vi fik senere at vide, at Jessen 
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havde ikke spor at skulle have sagt uden 1. mesters tilladelse, for
di han havde en stor part i skibet. 

Nu må De undskylde at vi går, sagde Johansen så, vi skal om
bord for at have lidt frokost. Det var da godt, at han ikke bød 
Jessen med, men den røde var vi jo nødt til at tage med, så han 
fik sin frokost alligevel. 

Onsdag aften afgik vi med 1920 tons kul til Tuborg, som vi 
nåede fredag aften et kvarter over tolv, så det var en dags krigs
tillæg tjent på 15 minutter. Man skal jo altid sørge for, at klokken 
bliver lidt over 12 eller 24 for at få det hele med. Vi begyndte at 
losse med det samme og fortsatte indtil søndag kl. 13, hvorefter 
vi sejlede til Horsens. 

Jensen fra kontoret, såkaldte »Arme og ben«, havde engang 
spurgt Johansen om jeg ikke var en meget mut person. Nej, 
tværtimod, sagde Johansen. Hvordan var jeg da som styrmand? 
Det er den bedste, jeg endnu har haft, sagde Johansen. Johansen 
og jeg kan godt sammen. Engang i England lå han med et 
brækket ben, og jeg var den eneste, der besøgte ham og havde 
Ærø-aviser med til ham. Det kan han huske, og den gang vi be
gyndte at sejle sammen holdt han sig altid for sig selv, men jeg 
gik ind til ham for at få ham med i byen. Det var han ikke meget 
for, men nu er han en helt anden mand. Nu går vi i land sammen 
og jeg er også for det meste inviteret ind i salonen, når der er no
get. Det var da en sjov ide at tro, at jeg var mut. Uha da. 

Den 21. juni var vi i Horsens og derfra sejlede vi til 
Ørstedsværket i København med brunkul. Det var meningen, at 
vi skulle forhale ud i Frihavnen, da det gik for langsomt her, 
men det blev opgivet. De har lige fået en ladning briketter, som 
der er gået ild i. Det er vanskeligt at slukke ilden og røgen 
trækker lige hen over os og Svend Pii, som også ligger her. Den 
ene kran arbejder med briketterne, så de har kun en kran til at 
losse med, og det er derfor det går så langsomt. Det lyder under
ligt med briketter på et værk som dette, men de bruger vist alt, 
hvad de kan få. Vi regnede med at skulle begynde at losse i ons
dags, men Svend Pii var først færdig om morgenen, og så kom J 11-

lius Madsen med en restlast, der skulle losses før os, og han bliver 
først færdig i morgen. Til tider arbejder begge kraner med sluk
ningen og havnevæsenets Grane ligger også her og dænger vand 
på dag og nat, så de briketter må efterhånden blive noget van
dede. 

Lørdag den 2. juli afgik vi fra København til Stettin gennem 
Falsterbokanalen, for så kan vi sejle hele natten. I Stettin lastede 
vi brunkulssnus, som vi sejlede til Århus. Her lå Gudmn og laste
de brunkul til København. Det ser underligt ud, men det passer 
skam. Der er ikke rigtig orden i sagerne, men måske kan man 
brænde snus i Århus, men ikke i København. 
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Jeg sendte en del varer hjem gennem skibshandleren i går og i 
dag har jeg fået lidt mere i land. Vi kan også få godt på udførsel 
her, men det er meget forskelligt i havnene. Her får jeg 20 flasker 
akvavit, 2 likør og whisky samt 50 cigarer og 500 cigaretter og to
bak for 130 kr. og det er da en god ration. 

Afsejling fredag fra Århus og gennem Grønsund til Gotenha
fen på 44 timer ialt. Vi begyndte straks at laste koks, som vi skal 
til København med. Det blev 1933 tons koks, som afleveredes til 
Hans Petersen på Enghave Brygge, og det blev til fiasko her, for
di Suomi var væk, så vi havde ingen aftagere. Vi fik uheldigvis det 
»sorte gang« ombord med Luse Søren i spidsen. De fandt 2. styr
mands og 2. mesters cigaretpapir, hvilket gav 1100 kr. i bøde, der 
dog senere blev nedsat til 700 kr. 3 flasker akvavit hos 1. mester 
gav 75 kr. i bøde, og de fandt desværre også mit, som skulle have 
været hjem til barnedåben. Dog var de så flinke at de lod mig 
bytte en flaske akvavit med en flaske whisky, så de var da flinke. 
7 flasker og 500 cigaretter gav en bøde på 235 kr., et smerteligt tab 
bare fordi den elendige Suomi ikke var i havn. 

Jeg var oppe på toldkontoret for at få bøden sat ned, men det 
kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg lige var blevet taget i Kolding 
også. Jeg skulle betale 50 kr. pr. måned. 

Her fik jeg iøvrigt et telegram om, at jeg havde fået en dreng 
på 4 kg. Det var en ordentlig kleppert, så nu blev der glæde over 
at alt var godt overstået. 

Den smuglerhistorie blev forøvrigt en større sag, idet 2. me
ster skrev til de øverste toldmyndigheder om at han fandt det 
forkasteligt, at toldvæsenet sad ombord og drak vores spiritus og 
bagefter anmeldte os. Tolderne blev taget i forhør, men svor 
selvfølgelig på, at de ikke havde drukket noget ombord. Siden 
kom så en af de øverste ombord for at afhøre os, men det var så 
uheldigt, at banden sad og var halvdrukken igen, men de sagde 
selvfølgelig, at tolderne havde drukket. Så kom tolderne ind til 
mig og sagde, at jeg var den eneste ædru, og de regnede kun med, 
hvad jeg ville sige.Jeg sagde så, som sandt var, at jeg ikke så, at de 
drak hos 1. mester, men at de sad der med glas på bordet foran 
dem. Det var da også først efter at de havde drukket, at de gik 
hen i hans køje og trak de 3 flasker frem, som lå der. Om de hav
de drukket inde hos mig? Ja, det havde de. Hvem det var? Det 
ved jeg ikke, sagde jeg, for jeg kender kun øgenavnet på den ene. 
Hvad det var? Ja, det bryder jeg mig ikke om at sige, men det vil
le de nu gerne have. Ja, det er »Luse-Søren«, sagde jeg så. 

Søren fik selvfølgelig at vide, at det var mig, der havde brugt 
den benævnelse, og siden blev jeg, hver gang jeg kom til Køben
havn og Søren var der, undersøgt på kryds og tværs med alt hvad 
der kunne undersøges. Senere gik det bedre, da Søren blev for
flyttet til Kastrup Flyveplads, men mange toldere var forbande-
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de på os i lang tid, så vi skulle passe på, når vi kom til Køben
havn. 

Så var der en anden bandefører, som hed Asmussen. Han var 
også skrap, men han var da et rigtigt mandfolk. Har du noget, så 
sig det, for jeg skal nok finde, og så bliver du knaldet. Jeg har da 
selv smuglet, meget, så jeg kender gemmestederne. Det var også 
Asmussen, der flere år efter fik Søren til at række mig hånden og 
glemme det gamle had, men det er en helt anden tobak. 

Fra København gik det atter til Stettin, hvor vi igen skulle la
ste det her møg til brunkulsstøv. Denne gang skulle vi til Es
bjerg, så vi sejlede gennem Kielerkanalen. Vi fik både lods og ka
nalstyrer ombord, så jeg havde intet at lave bortset fra at nyde 
udsigten fra en flugtstol på broen. Vi ankrede ved Cuxhafen og 
havde første parket til alt det, der skete om natten. Der var fly
vere i luften hele tiden, og så vidt jeg kunne se var det Hamburg, 
der fik en omgang. Der er dog 50 sømil dertil, så vi kunne ikke 
rigtigt se eller høre noget, men Ach du lieber, hvor blev der 
skudt. Så langt vi kunne se og høre var det hele et ildhav, ja man 
kan vel ikke kalde det et festfyrværkeri, skønt når det er tysker
ne, der får det, så kan man vist godt alligevel. 

Det må være frygteligt at være flyver. Når en lyskaster får fat i 
en, så er der i løbet af no time en snes lyskastere eller mere på 
ham, og så er det ikke nemt at slippe ud igen, og i et sådant tilfæl
de bliver de fleste nok ramt. Vi så dog også mange, der slap ud af 
lyskeglerne igen, så det kunne åbenbart lade sig gøre. Nåh, vi så 
da kun een maskine blive skudt ned. Det er også spændende at se 
på, når de skyder med lysprojektiler, så man kan følge deres bane 
som et meteor, og se når de eksploderer i nærheden af maski
nen. 

Vi ankrede ved Helgoland og bliver her til i morgen for at 
følges med Elisabeth Mærsk. Vi blev eskorteret af 2 tyske torpe
dobåde, men den ene af dem løb kun 7 mil, så det tog sin tid. 

Torsdag den 29. juli. I aftes kom mægleren med besked om, at 
Torm havde meddelt, at vi ikke måtte afsejle før efter nærmere 
ordre. Et af deres skibe skulle være blevet bombet ved Hamburg, 
og så er de vel blevet nervøse. Jeg gad egentlig vide, hvilken 
damper, der er blevet beskadiget der. 

Hans Nielsen var ombord i eftermiddags, og han kunne ikke 
forstå, at jeg ikke havde taget den stilling ved Søfartens Biblio
tek. 

Fiskekutteren LA11se, som har været savnet med 5 mand, ligger 
på kajen ved siden af os, eller rettere sagt, det er agterenden af 
den, for mere fandt de ikke. Der var ingen overlevende. Da vi 
kom hertil, kom der også 4 amerikanske flyvere, som tyskerne 
havde samlet op fra en nedskudt maskine. Der var ved at blive 
ballade, da danskerne viste dem for meget sympati, og tyskerne 
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måtte trække deres revolvere. Flyverne var sårede, men ingen 
måtte vide, hvor de skulle indlægges, for der måtte ikke sendes 
blomster eller andre sympatitilkendegivelser. 

Vores besætning havde klaget til deres repræsentant her i Es
bjerg over flådernes tilstand. Derfor kom der en skibstilsyns
mand, og resultatet blev at vi måtte forny den ene med 9 nye 
tønder a 35 kr., da de gamle var både rustne og utætte. Vi havde 
dem på i dokken, men der var ikke tid til at lade dem lave. Ja, det 
lyder utroligt at der ikke skulle være tid til at sætte flåderne i 
stand, da det næsten er det eneste vi har, hvis vi skal fra skibet i 
nødstilfælde. Næh, penge er vigtigere, for der er jo nok af søfolk 
for øjeblikket. 

Fredag den 30. afsejlede vi ved halv otte tiden og skal nu til 
Trelleborg. Vi følges med Stockholm og ledsages af 2 tyske for
postskibe og den samme tyske kontrolofficer og samme signal
gast som på opturen. 

Mandag den 2. august kom vi her på Trelleborg red kl. 6 efter 
at vi havde haft en hård torden med kraftige lyn. Det må være 
varmen, der afreagerer. Kentucky og en 3-4 stykker mere ligger 
her også. 

Vi lå her til torsdag formiddag, hvor vi fik ordre til at gå til 
Vejle. Vi lå ellers en hel dansk flåde her. Kentuc)g, Delaware, Brasi
lien, Birte og os. Torm har det måske ikke så godt, når vi sådan lig
ger og venter, men det har vi andre. Vi mangler en pilk, så vi 
kunne få et par torsk, men vi kan da klare det her en månedstid 
uden at blive trætte. 

Vi gik gennem Falsterbokanalen. Den kan Johansen vist godt 
lide, for nu er det forbudt tyskerne at gå igennem. Svenskerne er 
blevet mere modige nu, og det ærgrer nok tyskerne, men de skul
le nu have sagt nej i starten. Det havde set bedre ud. 

Vi var så her i Vejle fredag eftermiddag efter en lang og god 
rejse. Alle folkene fik deres opsigelser i går, så det må være sløjt 
med fragterne siden vi kan risikere at komme til at lægge op. 

Fra Vejle gik vi med 2000 tons brunkul til Ørstedsværket, 
hvor vi ankom tirsdag den ro., så rejsen havde taget 22 timer. 
Der er en før os, der skal losse, og man kan kun se om dagen, så 
der er ingen losning efter kl. 22. 

Torsdag afsejlede vi igen efter endt losning. Der var en vestlig 
storm, så vi ankrede ved Helsingør. Vi skal gøre en rejse til og 
derefter skal vi til Danzig, hvor vi skal være lasteklar den 26., 
men foreløbig nåede vi Vejle lørdag den 14. 

Her traf jeg letmatros Møller fra Viola. Han havde anskaffet 
sig en lille jagt på 20 tons, som han fiskede muslinger med, og 
han tjener ret godt. De går alle til Tyskland, men det er de 
næsten for gode til. Jeg fik en spandfuld af ham, så jeg har fået 
masser af muslinger i aften. Der er mange muslingefiskere i de 
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Udsigt OPtr Kolding Ham. Skibet 
far 11dadgJmde er DFDS-rutebådm 
MIS Fredericia i!Jgget på F~de
rilesha1111S Skibwarft 1930. 

østjyske havne. Alle pælene i havnen bliver skrabet for muslin
ger, og de er store. Så får havnen samtidig gjort pælene rene 
ganske gratis. Vi får muslinger hver gang vi er her, da vi går ud 
og køber en spandfuld for en pakke cigaretter. 

Søndag afsejlede vi igen fra Vejle og vi havde en østlig storm 
hele vejen mod København, og efter at have udlosset 2009 tons 
brunkul ved Ørstedsværket afsejlede vi omgående til Kolding. 
Her lastede vi uafbrudt indtil vi var færdige. 

Der var ballade med tyskerne i Odense og også i Svendborg, 
men det er ikke til at følge med, da der ikke står meget i aviserne. 
I Esbjerg har de saboteret fiskehallen og en fiskekassefabrik 
m.m., og så lavede tyskerne undtagelsestilstand, og så strejkede 
danskerne og så måtte tyskerne ophæve tilstanden igen, og det er 
sådan de skal have det. Nu har de rømmet Sicilien, uha, hvor går 
det godt nu. Gid de snart må få has på dem og lidt på russerne 
også, for ellers bliver de vist for storsnudede efter krigen, for 
man kan jo ikke komme uden om, at de har gjort deres part til 
tyskernes endeligt. Når man så ved, at de siger, at alt hvad der 
tjener til statens bedste er tilladt. Tjah, så? 

Fra Kolding sejlede vi med 2032 tons til Kulkompagniet i Fri
havnen. Vi nåede dertil lørdag morgen den 21. august. Her fik vi 
losset med 2 kraner, så vi var færdige allerede ved middagstid om 
søndagen. 
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Der er udsendt et regeringsopråb om at tage den med ro i an
ledning af flere sabotagehandlinger i den senere tid. Kl. 23.15 lød 
der et ordentligt brag. Det var en radiofabrik, der røg. Der er 
uheldigvis en masse danskere, som gør alt for penge, men der er 
heldigvis også en masse, som ikke er bange for at genere tysker
ne. Sabotagen må for øvrigt være godt organiseret, for det er 
sjældent man hører at de får fat i sabotørerne, bortset fra, når de 
bliver angivet at stikkere. Det sker uheldigvis. 

Søndag afsejlede vi til Gotenhafen, og vi havde en god rejse, 
skønt det var tåge hele vejen. Vi nåede frem til om tirsdagen, og 
vi lastede om onsdagen med transportbånd, så det gik stærkt, og 
vi var allerede færdige i aftes. Her lå iøvrigt mange danske skibe: 
Effie, Vibeke Mærsk, Ivar, Lousiana, Nenna, Scandia, og måske flere. 
Vi havde et par tyske vagthavende ombord. Carl Peter drak den 
ene af dem fuld, og jeg afladede så soldatens gevær. Der sad 3 
skarpe skud i, og 2. mester smed patronerne over bord. Da jeg 
skulle lukke geværet igen fik jeg et stykke til overs, så det måtte 
vi også lade gå udenbords. Hans hue var også væk, så der bliver 
nok ballade, når han kommer hjem og må bekende sine synder. 
Hans makker blev også fuld, så vi måtte bære dem begge i land. 
De bliver nok ikke skudt, men i så tilfælde var der da to mindre 
af dem. 

Vi afgik fra Gdynia den 26. august med 1894 tons kul og kom 
til Tuborg den 28. på grund af storm og modvind på rejsen. 

I nat har tyskerne overtaget styringen af Danmark. Jeg ved 
ikke så meget endnu, men der er plakater oppe i byen med med
delelse om, at tyskerne har set sig nødsaget til at overtage mag
ten, da vi ikke selv kunne holde orden. Der har været en del 
skydning i nat, og overalt i gaderne kører der tyske tanks og der 
er tyskere med maskinpistoler mange steder. En del soldater og 
officerer er arresterede, og alle danske flådeenheder, som lå i 
Flådens Leje er sænket. Det var nu meget fornuftigt. Nogle skal 
være sejlet til Sverige, og der løber en 3-4 tyske torpedobåde i 
Sundet for at forhindre danske skibe i at stikke af. Al post og te
lefon er afbrudt. 

Det var også på tide, at der skete lidt, hvis omverdenen ikke 
skulle tro, at vi holdt med tyskerne. 

Tyskerne skulle til den danske regering have stillet en del 
krav, som den ikke ville opfylde. Bl.a. udlevering af alle fangne 
sabotører. Vi hørte to store drøn i nat, så de har da ikke helt ind
stillet virksomheden endnu. Det er nogle guttermænd. 

Det blev et fint ophold i Tuborg, idet vi først sejlede fredag 
den 3. september, dvs. at vi var omtrent en hel uge i havn der. Vi 
sejlede så til Vejle, og begyndte at laste mandag, men det kan kun 
foregå fra 7 til 19 på grund af undtagelsestilstanden. Allerede 
mandag fik københavnerne lov til at være ude til kl. 23, men på 
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grund af en hel del sabotage blev tilladelsen inddraget igen, og 
samtidig kom der meddelelse om, at alle skydevåben skulle afle
veres på nærmeste politistation. Det gjaldt også jagtvåben. 

Jeg gik en tur hver aften, da der er meget smukt herude om
kring Tuborg. Der er mange piger, og 2. styrmand fik da også en 
ny her. Han skifter tit. 

Søndag den 5. september. Vi kom altså her til Vejle i går kl. 
halv ni efter en meget fin sejlads. Om aftenen gik jeg i bio sam
men med Johansen. Der stod et maskingevær på hovedgaden, da 
vi gik ombord, men her har nu ikke været meget ballade. Der er 
en del tyskerpiger, som er blevet klippet skaldede, og nu har ty
skerne travlt med at finde barbererne. Skønt der er undtagelse
stilstand arbejdes her hele natten. For kraner er der ingen undta
gelsestilstand. 

Vi afsejlede fra Vejle om mandagen med 2088 tons brunkul til 
Montana i Sydhavnen og efter at have afleveret dem gik vi om 
onsdagen til Stettin, hvor vi begyndte at laste briketter til »Kul
importøren« i Gasværkshavnen samt Montana og Kristiansholms 
Fabrik i Sydhavnen. Vi så ingen russiske krigsfanger denne 
gang, kun polske. 

Vi nåede tilbage til København søndag den 12. lige i tide før 
broerne lukker kl. 10, så vi var heldige sådan set da, for de be
gyndte at losse selvom det er søndag. Det tog dog tid da vi skulle 
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forhale mellem de forskellige lossepladser, så vi kom først afsted 
igen om tirsdagen. 

Vi kunne ikke 
4
gå gennem Drogden, da der for tiden ligger 3 

vrag lige i ruten, men så er det indrettet så viseligt, at vi kan gå 
gennem Falsterbokanalen, og det gjorde vi, og fortsatte hele nat
ten. Torsdag aften var vi i Stettin efter at have indtaget 85 tons 
bunkers ved Goslau. Vi ligger på siden af Saga fra DFDS, og ved 
denne kaj ligger også Kromanns Erna og Dana samt flere andre 
småskibe. 

Om søndagen måtte vi op kl. 6, for da begynder de at arbejde 
her, og så kan man jo alligevel ikke sove. Jeg fik sække i Køben
havn, men nu har vi kun briketter at fylde i dem, og jeg tør ikke 
vente på kul eller koks, hvis jeg skal i land, når vi kommer til 
København. 

Vi afsejlede så søndag med 1908 tons briketter til Masnedø. 
Der er altid overvægt fra Tyskland, men vi nåede da frem til 
Masnedø mandag kl. 14 efter en fin rejse, men vi begyndte først 
at losse kl. 19, da Stærk.odder, en stor lægter på 1050 tons med 
slæbebåd, skulle losse først. Den sejler udelukkende med brun
kul, og den har for det meste 100 tons mere ombord end den kan 
laste, siges der. Der blæste en storm lige fra brunkulsdyngerne og 
ud over os, så jeg skal love for, at vi fik brunkul både til frokost, 
middag og aften. 

Det gik herefter på samme måde efter de sædvanlige planer i 
den følgende måned. Kort fortalt så det sådan ud: 

Lørdag den 2 5. september ankomst København, hvor vi blev 
til tirsdag den 28. 

Onsdag den 29. september ankomst Stettin og lastede til 
lørdag den 2. oktober. 

Fredag den 8. om aftenen nået Ålborg efter en hård tur under
vejs. Herfra til Vejle, som nåedes søndag den 10. oktober. 

Jeg har nu fået besked om at afmønstre i Vejle og tage hjem på 
arbejdsfordeling, men så har jeg også været ude over seks en halv 
måned, og jeg er da glad for at rejse fra Vejle i stedet for fra 
København. Om søndagen kom styrmand Petersen fra Fanø og 
afløste, så jeg rejser hjem i morgen tidlig. 

Ja, så kom jeg hjem i Marstal og her går det godt. Drengen sva
rede til forventningerne. Han er en god og rolig dreng, der nok 
skal blive et rigtigt mandfolk. 

Allerede dagen efter at jeg var kommet hjem fik jeg besked om 
at rejse ned til Thyra 5., der stadig ligger i Las Palmas. Jo, de har 
skam lyst til mig i rederiet og det er rart at stå sig godt der, men 
jeg sagde selvfølgelig nej tak, og svarede at de kunne sende en af 
dem derned, som havde gået hjemme hele krigen. Det hele ord
nede sig nu af sig selv, for tyskerne ville ikke give tilladelse til at 
sende nogen derned. 
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X. Det sidste år 

Der var næsten rationeringmærker på alt. Angående køclvarer, 
så fik slagter Eriksen vore kort, og så kunne vi ellers hente, hvad 
der passede os. Antagelig har han slagtet sort. Det vil jeg da 
håbe, for ellers løber tyskerne bare med det hele. Kaffe var ikke 
til at opdrive, men så købte jeg rug af Karl og brændte, mens 
nogle andre brændte noget andet. Ildebrændsel var det også galt 
med, og det var næsten værre end kaffen. Vi kunne få tørv og 
våde brunkul, som vi fyldte hele kælderen op med. 

Stort set havde vi det dog godt, når man fraser selve krigen, 
for så kunne jeg ikke forlange det bedre. Sejle det halve år og 
hjemme det andet halve, det var sagen, og så fik vi altid et eller 
andet med hjem eller fik sendt hjem, men så var vi jo også mere 
udsatte end folk på landjorden. 

Så er der endelig kommet hjælpekontorer for bomberamte i 
Tyskland. Når man kommer til kontoret for at søge hjælp er der 
2 døre. Den ene er for totalskadede og den anden for partiel ska
de. Manden, der søgte, gik ind ad døren for totalskadede, hvor
efter han kom til 2 andre døre. Den ene for bemidlede og den 
anden for ubemidlede. Han gik ind ad den for ubemidlede, og så 
var der atter 2 døre, hvor den ene var for partimedlemmer og 
den anden for andre. Han gik ind ad den for andre·, og så stod 
han igen på gaden. 

Der verserer i massevis af den slags historier. 
Nogle begyndte at spinde garn af ulden, og da jeg havde en 

gammel rok, som havde tilhørt min bedstemor, så kunne Karen 
spinde. Gammelt strikketøj blev også trævlet op og strikket om 
til børnene. Jeg var så heldig, at jeg så godt som altid havde fået 
et strikket halstørklæde i julegave fra sømandsmissionen, og de 
kom nu børnene til gode. 

Mandag den 17. april fik jeg telegram om at jeg skulle rejse til 
Æice, som lå i København. Jeg afløste styrmand Pedersen fra 
Fanø, som havde afløst mig. Han var glad for at komme i land 
fra al det drukmandskab. Jeg kan jo bedre tage det. Han kunne 
heller ikke lide regnskabet for kaptajn Møller alias »Trætte Theo
dor«. Der var iøvrigt næsten samme mandskab ombord, som 
før: 2. styrmand Lei, 1. mester Carl Peder, 2. mester Nielsen, 3. 
mester Thomsen, og en ny hovmester Pedersen samt en ny kok 
Sørensen. 

Alice lå ved Enghave Brygge og lossede briketter. Vi sejlede 
torsdag den 20. før middag mod Stettin. Derfra skal vi laste rug 
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til Bremen. Alice har kun haft 2 brunkulslaster i vinter og har el
lers sejlet på Tyskland hele tiden, men nu skal vi selvfølgelig nok 
komme i brunkulsfart igen til sommer. 

Vi gik gennem Falsterbokanalen, da Øresund var spærret 
mod syd, men det hjalp os ikke meget, for da vi kom til Trelle
borg - rute 51, der går til Stettin, så var den også spærret, så vi 
måtte ankre ved 19-tiden. Her måtte vi ligge til lørdag aften, 
hvorefter vi da nåede i læ af Rygen ved halv to-tiden om natten, 
hvor vi ankrede. Der ligger mange vrag i ruten ind efter, så vi 
kunne først lette ved daggry, når vi kunne se noget igen. 

Jeg har ellers haft travlt med kaptajnens regnskaber, som han 
ikke selv gider lave. !øvrigt er laster og garnering i en frygtelig 
uorden. Alt er slidt, så det hele må bringes i orden, når vi nu skal 
have en kornlast. Petersen har åbenbart ikke taget det så nøje og 
2. styrmand tager det hverken nøje eller unøje. 

Søndag den 23. kom vi til Stettin, og ude på reden sejlede vi 
forbi 9 ankerliggere og et par u-både. Da lodsen kom ombord fik 
vi at vide, at de var blevet stoppet, fordi der var mange miner i 
farvandet, men hvorfor stoppede de så ikke os? Vi skulle måske 
virke som en art minestrygere? 

Mandag morgen begyndte vi at laste, og vi var færdige med 
det i løbet af et døgn. Jeg var oppe i Stettin for at få sejlanvisning: 
fordi kaptajnen ikke kunne, siger han, på grund af dårligt hjerte. 
Jeg fik ingen sejlanvisning, på grund af de mange miner, så jeg 
må på den igen. England meddeler, at al tysk sejlads er stoppet 
på grund af miner, og noget er der jo om det. 

Tyskerne stryger miner her på floden med magnetflyvemaski
ner, men om de får nogle ved jeg ikke. Ved Trelleborg skal der nu 
ligge 30 skibe og i Swinemiinde og her ligger der også mange. 

Søndag aften kom 2. styrmand og 3. mester ombord med en 
tysk pige og hendes kavaler. De drak hele natten og lavede en 
farlig halløj. De dinglede i land om mandagen, men kom igen 
om aftenen og gav forestillingen da capo, men da de så ville gen
tage forestillingen for tredje nat, så blev jeg gal og gik op på 2. 

styrmands kammer og bad dem forsvinde. Det ville de meget 
nødigt, og pigen ville absolut med mig, men jeg sagde at jeg går 
ikke med gifte damer. Så spurgte jeg: »Er du jøde?« »Nej, uha da.« 
»Nåh, men det var en skam,« sagde jeg, »for jeg går kun med 
jødepiger.« Så blev hun så gal, at både hun og fyren røg i land 
omgående. 

Onsdag den 26. fik jeg endelig sejl-tilladelse og -anvisning, og 
kl. 20 sejlede vi, men måtte ankre for natten i Stettiner Haf. 
Næste dag nåede vi til der, hvor Grønsund- og Øresundsruterne 
støder sammen med rute 1, som vi sejler i til Kiel, og vi kan fo
reløbig ikke komme videre, da rute I er stoppet. Englænderne 
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har smidt miner i nat igen. Lørdag morgen lettede vi og gik i 
konvoj, men vi kom ikke ret langt, før ruten atter blev lukket, så 
vi igen måtte ankre. 

Vi var ellers lige ved at himle. Vi havde lige fået ankeret hevet 
op og gik småt fremover, da minestrygeren, som skal ledsa~ os 
kommer og svinger lige ind foran os, og idet hans minegrej pas
serer vores forende, gik der en mine. Theodor og jeg stod oppe i 
bestiklukafet, og vi satte os rent ud sagt på vores bagdel i sofaen 
bag os, sådan lettede forenden og alt rystede og dirrede. Det var 
et ordentligt brag, hvorefter vi fik en ordentlig vandkaskade ned 
over bakken. Gamle Alice fortsatte skam uanfægtet og den blev 
ikke engang læk, så vi var heldige. Der er tilmed temmelig dybt 
her, så vi har da hidtil været heldige. 

Ja, så måtte Theodor jo have et par opstrammere ovenpå knal
det, og jeg måtte selvfølgelig hjælpe ham. Theodor er en fin 
mand, men hans far var vist nok også præst. 

Endelig søndag nåede vi til Bremerhafen, hvor vi ankrede og 
mandag middag ankom vi til Bremens frihavn. Tirsdag begynd
te vi at losse og efter at være udlosset forhalede vi i en stærk 
storm til Industrihavnen, hvor vi skulle laste kokssmuld. 

Jeg havde en lille kontrovers med Lei i går morges. Han kun
ne ikke rigtigt komme i gang og halvfræk var han også, så jeg tog 
ham i hoved og hans dertil indrettede bagdel og smed ham ud på 
dækket inde fra gangen. Det blev han såmænd ikke så fornærmet 
over, men det værste var, at alle folkene stod og så på det, og det 
mukkede han over. Jeg gav ham en ordentlig omgang. Først et 
par øretæver, og så gav jeg ham alt for hans drikkeri, løgnehisto
rier og hans nazisme, og så blev han tavs og tam. Men hvor 
længe varer det? 

Bortset fra det, så har vi det knusende godt. 
Torsdag den 4. maj begyndte vi at laste koks til Københayn. 

Vi fik luftalarm og havde maskinerne lige over os, men heldig
vis kom der ingen bomber. 

Vi var færdiglastet lørdag aften og afsejlede næste morgen 
med 1771 tons koks til København. Det var ellers et skikkeligt 
ophold i Bremen med kun en luftalarm, og så hører man næsten 
ikke at de skyder mere, men måske skal de spare på krudtet. I nat 
fløj de i Kielerkanalen lige over os, men ikke et skud blev løsnet, 
så man kunne kun høre, men ikke se noget. 

Det tog 12 timer gennem kanalen, da vi havde flere store stop 
med fortøjninger undervejs. Bestilte cigaretter i Brunsbiittel til 6 
øre pr. stk. Dem får jeg nu i Holtenau. Jeg købte dem for mine 
svenske penge, da de ikke vil have hverken danske eller tyske 
penge her. De er ikke helt dumme. Jeg har allerede videresolgt 
dem til 15 øre pr. stk., så det er en god fortjeneste og så er det 
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sjovt. Det er faktisk lidt oplivende i al elendigheden. Alle her er i 
lære som grosserere i sortbørshandel. 

Nå, nu er vi fortøjet. Vi fortøjer selv. Det plejer vi jo ikke i 
normale tider, men man kan vel godt sige, at tiderne er lidt 
unormale. Vi skal også afmagnetisere. Om det hjælper noget er 
jeg ikke rigtig klar over, men man skal jo tro på det. 

Vi kom til København tirsdag aften og lossede med det sam
me til Severin Petersen og forhalede over til Drost, hvorefter vi tors
dag aften skulle til A!fred Christensen og losse færdig. 

Albert Madsen var ombord for at se, hvordan der bedst kunne 
indrettes to-mands kamre til folkene. Sagde han havde fået til
budt job som inspektør, men det er nu flot med 2 inspektører til 
de par skibe, som bliver tilbage. 

Fredag middag afsejlede Alice igen til Stettin, som nåedes 
lørdag aften, men vi måtte dog ankre lige uden for Goslow, fordi 
byen var ved at blive bombet. Jeg synes nu, at vi var kommet 
temmelig tæt på, men der skete da heldigvis ikke noget, og så 
havde vi jo første parket til hele forestillingen. Jeg talte 80 ma
skiner, der fløj ret lavt, så de tydeligt kunne se målene. Der blev 
smidt en del brandbomber, som vi kunne følge hele vejen ned, 
fordi de udviklede en del røg, som blev stående i luften, der var 
helt stille. Det var især skibsværftet med lagerbygninger, det gik 
ud over. Der må dog også være ramt et ammunitionsdepot, for 
der var mange eksplosioner og talrige røde lysbomber med 
faldskærme, der røg i luften. Her var der da en kraftig skydning, 
men så vidt jeg kunne se var der ingen maskiner, som blev ramt. 
På grund af alle de granatsplinter fra luftværnsskytset var det 
farligt at stikke hovedet ud, men da vi gerne ville have det hele 
med, vovede vi det alligevel, men det var dumt, når skydningen 
var så tæt på. 

Da det var ovre lettede vi og sejlede lige forbi værftet, der var 
lakket godt til. Der var store brande overalt, men byen selv hav
de ikke fået meget. 

Theodor har siddet hele natten og drukket det stakkels men
neske. Man må håbe, at jeg denne gang får en god drikkeskilling 
til skipper, for han trænger til det. Konen bruger alt og lidt til. 
Jo,Jeppe drikker, men hvorfor? 3. mester har adopteret en dreng 
på 9 måneder. Okke ja, sådan sker der så meget. 

Tirsdag den 16. om aftenen afsejlede vi med 1901 tons briketter 
til København, hvor vi ankom ved midnat den 17. Vi fortøjede i 
Yderhavnen og forhalede om morgenen på Kristi Himmelfarts
dag til Islands Brygge. 

Mutter kunne ikke få nogen til at passe sønniken, så hun kom 
ikke, men så ved middagstid kom der pludselig et telegram om at 
hun og Jytte alligevel kom kl. 17, så jeg fik travlt med sådan at 
gøre rent og pudse lidt op, sådan som man jo nærmest plejer at 
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gøre af nervøsitet. Der var ikke noget arbejde den dag, og resten 
af dagene i København tog Lei vagten, så vi havde vores fulde 
frihed til at gøre, som det passede os. 

Både fredag og søndag var vi inviteret til middag hos fru Her
mansen, og fredag aften var vi i Røde Mølle for at se revy. 
Lørdag eftermiddag var vi i Zoologisk Have, og det var lige no
get for Jytte, og om søndagen var vi i Tivoli, hvor vi var i kon
certsalen for første gang. Det var nu ikke så tosset. Alt er enten 
dyrt eller gratis i Tivoli, men Jytte er nu ikke så modig, som hun 
tidligere har været, da hun tog alt i stiv arm. 

Om mandagen var kaptajn Johansen ombord for at se til os. 
Han havde lige afløst kaptajn Grønvald, der havde været ude i 14 
måneder. Tirsdag morgen var jeg oppe på banegården med fruen 
og datteren, der skulle rejse kl. 8, så det var en meget fin køben
havnertur, en af de sjældent gode. 

Ved n-tiden afsejlede vi igen til Stettin, som nåedes allerede 
onsdag kl. 16, hvor vi lastede og var færdige til afsejling igen fre
dag middag med 1929 tons kulsmuld. I formiddags var jeg som 
sædvanlig oppe og hente sejlanvisning. Nu har jeg også sendt 
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Torm et brev herfra, hvor jeg beder om at få et andet skib. Gan
ske vist har vi det godt, men jeg kan ikke med det alt for meget 
drikkeri. 

Kulstøvet sejlede vi til Hamburg, men vi måtte ankre i Fe
mern Bælt for at afvente konvoj til Kiel, og da den kom gik det 
meget langsomt. Så kom der en modgående minestryger, og om 
det var den eller os selv, der strøg minen ved jeg ikke, men mi
nen røg i hvert tilfælde ca. 100 meter foran minestrygeren. Den 
gik omtrent lige op på siden af os, og der kom en høj vandsøjle, 
som vi fik en hel del af ind over dækket, men gamle Alice sejlede 
roligt videre, selvom vi godt kunne mærke, at hun rystede og 
dirrede af bare skræk eller nervøsitet, men den blev ikke læk. 

Vi fik lods ved Kiel i nat, men så blev det pludselig meget 
tåget, så vi måtte ankre, så vi nåede ikke til Hamburg før pinse, 
men kom der først z. pinsedag. Vi lossede tirsdag og onsdag i 
Kohlenhafen, hvorefter vi måtte forhale til pælene. 

Tirsdag formiddag måtte jeg i land for at klarere m.m. for 
Theodor, men det giver jo øvelse og adspredelse. Byen er meget 
medtaget, men selve havneområdet ser ikke ud til at have fået 
større skader. Selvfølgelig kom der luftalarm, så jeg måtte i be
skyttelsesrum i en time. Der var nu godt svalt ovenpå den stærke 
varme i gaderne, for det er varmt og fint vejr. 

Vi kommer ikke til at laste her i Hamburg, men skal til Delf
zil, og jeg holder nu ikke så meget af at komme længere vestpå. 
Man kan jo risikere at der bliver skudt både fra hurtigbåde og fly
vemaskiner. Jeg har haft travlt med at ringe til mægleren an
gående bunker og afmagnetisering m.m., for vi skal vistnok af
magnetiseres, hvis vi skal vestpå. 

Vi har to betjente fra havnepolitiet ombord, og jeg købte af 
den ene z nye cykeldæk for 3 flasker brændevin. Cykeldækkene 
er stjålet, men det er ikke gode tegn, når selv politiet driver 
sortbørshandel. Det har du rigtig godt af, Hitler. 

Om søndagen afgik vi i ballast til Delfzil efter at være blevet 
afmagnetiseret. Nå, der er kun ca. 50 sømil længere til Delfzil 
end til Bremen, så det går nok, men ellers vil jeg helst ikke den 
vej mere end højst nødvendigt. Min livsforsikring er vist for lil
le. Vi fik rettet kompasser ved Cuxhafen og afventede derefter 
konvoj. Endelig afsejlede vi mandag aften i følge med 6 andre 
skibe og under eskorte af 7 større og mindre tyske krigsskibe. Det 
er en god beskyttelse, må jeg sige. Vi sejlede i to rækker og vi var 
nr. z i bagbord række. Heldigvis gik rejsen godt og vi så hverken 
engelske krigsskibe eller flyvere. 

Da vi var kommet til Delfzil lastede vi omgående kul med en 
flydekran. Det var tirsdag den 6. juni, og vi fik at vide af mægle
ren, at de allierede var gået i land i Normandiet i dag. Om afte-
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nen hørte jeg den danske radio fra England, der fortalte, at ope
rationerne forløb normalt og at de enkelte steder var nået flere 
kilometer ind i landet. 

Om torsdagen var vi tillastet og afventede konvoj til fredag, 
hvorefter vi nåede Cuxhafen uden uheld. Da skibet skulle i dok 
her rejste jeg hjem, men fik afslag fra Torm om at skifte til et an
det skib. Jeg var hjemme i Marstal den 11. juni. 

Den 13. juli fik jeg endelig besked om at rejse til Horsens og 
tage med G11drun, hvor jeg skulle afløse styrmand Hans Jørgensen 
fra Marstal. Så det blev alligevel et andet skib og endda et af de 
store, der laster over 2.000 tons. Jeg er næsten helt benovet over 
den store ære, der times mig igen. 

Så fik jeg altså Johansen fra Marstal til skipper igen, hvad jeg 
var glad for. 2.. styrmand er Jacobsen fra Færøerne, en fin fyr, 1. 

mester er Lang, der dog lige nu er hjemme på ferie, så derfor blev 
Frederiksen 1. mester og vi fik en ny 2.. mester Jensen fra Esbjerg, 
3. mester Thomsen fra Horsens, hovmester Frederiksen fra 
Odense og kok var Hoffman fra København. 

Juli måned gik iøvrigt ret uinteressant med de sædvanlige ture 
til Stettin efter brunkulsstøv og til Vejle efter brunkul. Begge 
gange afleveredes i København. 

Den 2.. august afsejlede G11drun fra København og havde denne 
gang Oxelosund som mål. Sejladsen gik gennem Kalmarsund 
både for nemheds skyld, men også for at kunne nyde det smukke 
landskab. Oxelosund nåedes allerede den 4. august om morge
nen, og efter at man havde tillastet allerede kl. 17 samme dag 
med 2.354 tons erts kunne man afsejle med det samme. 

Lasten skulle til Hamburg, hvortil man ankom den 8. august, 
men her lå vi i længere tid og ventede på et eller andet. Vi lå i 
Strandhafen, hvor der var et meget fint beskyttelsesrum under et 
gasværk, men hvis det blev ramt, så ved jeg ikke, om vi ville ryge 
op eller ned. Vi måtte i rummet hver eneste aften som regel fra 
kl. 2.3 til ved 1-tiden og somme tider også om dagen. 2. dage før 
vores ankomst var Karen blevet ramt og sænket i Harburg, og 
heldigvis var hele besætningen i beskyttelsesrum i land, så alle 
blev reddede og de venter nu blot på at blive sendt hjem. 

Johansen og jeg gik en eftermiddag rundt i Hamburg for at se 
på ødelæggelserne. Der er nu ikke meget mere at ødelægge. Al
steren var camoufleret med træstativer behængt med snore og 
løv. Hvorfor mon? Der har måske været engang, da det var på 
sin plads og kunne gøre nytte. En aften, mens vi var uden for 
bomberummet og stod og kiggede, fangede de en maskine med 
lyskastere, og så blev der vel nok skydning. Den var temmelig 
langt nede, og den undgik længe at blive ramt, men så pludselig 
skete det. Der kom en ganske svag røgsky, der blev kraftigere og 
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i løbet af få sekunder lød der et mægtigt brag og maskinen eks
ploderede i luften, hvilket gav et mægtigt rødligt skær, og så var 
den væk. 

Vi både lossede og lastede i Harburg i 13 dage endda uden at 
komme noget til, så det var et meget godt ophold, og som sagt 
med cigaretter kommer man langt. Vi lastede 2450 tons kali til 
Åbenrå og Fåborg og afsejlede så den 21. og nåede Åbenrå den 23. 

august. 
Eva havde meddelt, at hun ville komme om aftenen og hun 

var også taget tidligt hjemmefra. Hun var blevet sejlet til Tåsinge 
og så cyklet til Svendborg og så med toget til Fredericia, men da 
hun kom dertil gik der ikke flere tog sydpå den dag. Så måtte 
hun sidde på stationen hele natten tillige med den halve værne
magt, så det var et uhyggeligt selskab, og da hun nåede Åbenrå 
næste morgen kl. 8, var hun godt træt. Det er ikke altid nemt at 
være sømandskone, men hun er en lille guttermand. 

Vi afsejlede fra Åbenrå den 31. august og nåede samme dag 
Fåborg. Eva sejlede med trods strenge forbud, men nu vidste jeg, 
at Johansen ikke ville sige noget, og han lod da også som ingen
ting. Så fik hun endda en ny frakke i Fåborg for ulejligheden. 

Jeg fik at vide, at min svoger Ove havde købt sig en ret ny jolle 
og en pram af store Eli i Ommel for 400 kr. Det var ret billigt, så 
nu skal der fiskes, når jeg kommer hjem igen, for vi slår halv ska
de om skibene. Det er en norsk spidsgattet jolle bygget på spant, 
så nu har vi noget at stange ål i. Han har også købt nogle gamle 
åleruser. 

Den 4. august gik turen til Gotenhafen, hvor vi lastede koks 
til Århus, hvortil vi ankom den 13. september. På hjemrejsen fra 
Gotenhafen langs svenskekysten så jeg en luftkamp mellem en 
amerikansk flyvende fæstning og en tysk jager, men desværre 
måtte amerikaneren ned. Han gik ned i en spiral og endte i van
det med et plask. Der lå den så og brændte i en halv times tid. 
Der kom straks svenske krigsskibe til og de nåede at redde et par 
mand fra den store besætning. 

I Århus skulle Johansen have en del tobak i land, men han 
turde ikke selv. Det turde hovmesteren derimod. Han skulle nok 
klare det. Han fik det også allright i land, men så blev han taget 
af tolden. Resultatet var 300 i bøde, så hverken lille hovmester 
Frederiksen eller Johansen havde det så godt. 

Hos Johansens bror, der er isenkræmmer her købte jeg 6 ølglas 
og 12 snapseglas, for de er jo ikke til at få fat i hjemme. Jeg sendte 
3 flasker plus tobak hjem. Det er jo ikke alle, der bliver snuppet, 
men risikoen er der jo. Ellers bliver det også for tamt. 

Vi fik lastet 2584 tons brunkul til Næstved, som vi ankom til 
den 22. september. Her var vi sammen med Per Gotfredsen fra 
Ommel, som havde en gammel kasse med kahyt agter. Han er jo 
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en flink fyr, så der skulle vi straks have en morgenbitter, men det 
blev til frokost m.m., og da vi skulle sejle manglede vi en fyrbø
der. Han kom omsider, og vi afsejlede næste morgen i ballast til 
Minstad ved Skien i Norge, hvor vi ankom den 27. september. 

Vi fik en søndag her, så om formiddagen gik Johansen og jeg 
en tur til Porsgrund, og om eftermiddagen gik 1. mester Raa
schou, der var kommet ombord i Næstved, en tur til Skien. Det 
var tilsammen over 3 danske mil, så der var heller ingen bund i 
mine nye celluldssokker, da jeg tog dem af om aftenen, så de var 
ret nemme at tage af, det møg. 

I Minstad lastede vi norgesalpeter i papirsække til Horsens. 
Det blev til 50.000 sække eller 2500 tons. Vi kom til Horsens den 
9. oktober, fordi vi havde måttet ankre et par gange undervejs på 
grund af minefaren. !øvrigt fik vi II sække for meget ombord, 
men der var ingen vrøvl. 

Det var lidt af en overraskelse, at fruen med sønnen stod på 
kajen og tog imod os. De var kommet tidligt og havde boet på 
sømandshjemmet et par dage, og så blev vi inviteret op til Evas 
fødselsdag. 

Her lå vi en uge, mens der blev lastet 2001 tons brunkul, der 
skulle til Holbæk. Det tog fem dage at sejle dertil på grund af fle
re stop undervejs. Blandt andet var stoppet ved Schultz grund, 
og jeg ved ikke hvorfor, for det stykke, der var spærret kunne 
være strøget på nogle få timer, så der må være noget andet i ve
jen. Vi passerede Mette Skov, der lige var minesprængt og var ved 
at synke, men de nåede da at få den ind på grunden. 

Fra Holbæk gik turen til Gdynia den 24. oktober. Vi blev 
stoppet ved Hundested, men frigivet et par timer senere, og da vi 
passerede Kattegat Syd fyrskib lå der her mange skibe, som skul
le vestover, hvor vi kom fra, men de kunne altså ikke få lov til at 
fortsætte den vej. 

Hilma Lau var lige blevet torpederet ved Bornholm af en rus
sisk u-båd, blev der sagt. U-båden havde fulgt efter dem et par ti
mer inden den torpederede, så den må have haft god tid til at sig
te på målet. 

Af den grund var der nogle besætninger fra danske skibe gået i 
land, og Eva ville også have, at jeg skulle gå i land, men da Torm 
så meddelte, at vi kun skulle til Stettin, så blev vi alle mand. At 
vi så i virkeligheden skulle til Gdynia, ja det er jo noget andet. 

Vi gik i ballast og nåede Gdynia den 28. oktober, hvor vi laste
de 2410 tons kul og koks. 

Nu er der noget ved at lave forretning i Tyskland, da de er på 
den. Jeg købte en ny kappe til rorsfrakke eller brofrakke af nogle 
soldater for 2 flasker, en ny ulden undertrøje for 30 cigaretter, et 
par arbejdsstøvler for 50 cigaretter og 3,5 m uldent tøj for 3 fla
sker og cigaretter. Desuden købte jeg af hovmester Boas på Carla 
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7 pund fedt, da det var godt at have med hjem eller at handle 
med. 

Den 3. november afsejlede vi fra Gdynia og kom til Kalund
borg den 7. Herfra fik jeg da også sendt nogle flasker hjem, og jeg 
ringede til Torm om at blive afmønstret, men det kunne jeg ikke, 
da de ikke havde nogen afløsning på Sjælland. 

Fra Kalundborg sejlede vi til Stettin og lastede 2.400 tons 
kulstøv, der skulle til Ålborg. Da vi passerede København, var 
der ordre fra Torm om at gå ind på inderreden og ankre, fordi 
ruten nordefter var stoppet. Der lå vi så og havde vrøvl med fol
kene, der ville i land. Vi lå der i 3 dage og havde ballade med 
dem hver dag. Det havde været meget bedre, om de havde ladet 
os ligge på yderreden. Det var iøvrigt tåge det meste af den tid, vi 
lå der. 

Søndag den 19. lettede vi og fortsatte rejsen, og nåede da også 
til nord for Anholt, hvor vi måtte ankre for natten. 

Da vi kom til Ålborg den 2.1. november ringede jeg til Torm 
for at blive afløst, og denne gang lovede de mig det. Det var 
Fanø-Petersen, der kom, men han nåede først frem om torsda
gen, så jeg kunne ikke rejse før fredag morgen, så jeg var lige ved 
at komme for sent til bryllup om søndagen. 

Jeg nåede til Svendborg ved 19-tiden, hvor jeg måtte overnatte 
hos min bror. Jeg havde skrevet en sang, som jeg fik duplikeret 
på skibsværftet, da kaptajn Thomsen havde en søn der, som var 
konstruktør og klarede det for mig. Det slap jeg nemt og fint 
fra. 

Det var den 2.3. november at jeg afmønstrede, så det var godt 4 
måneder denne gang, og ialt blev det ca. 6 måneders sejlads i år, 
men de to sidste afmønstringer var selvfølgelig også efter eget 
ønske. Det var måske derfor, at jeg fik en ordentlig tørn hjemme, 
idet jeg først kom ud igen den 2.4. september 1945 med Anne. 

Det var en dejlig tid hjemme, for tyskerne fik bank hver dag 
og til sidst havde de fået så meget, at de ikke kunne få mere og 
måtte give op. Krigen var slut og det er mine dagbøger også. 
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