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Til søs med 
Dorthea af Marstal 

Af 
Karl Hansen 

Med denne erindringsfortælling beretter 
Karl Hansen om livet ombord på den 
danske damper, Dorthea, i 1930-erne. Vi 
starter i en snestorm i den norske skær
gård og følger rejsen fra Danmark via 
Norge til Stalins Rusland og derfra videre 
til Frankrig. Sejlturen begynder drama
tisk med en grundstødning i lshavet. 
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Fra foråret 1935 til foråret 1937 sejlede 
jeg med damperen Dorthea fra Marstal. 
Vi sejlede med træ, kul og jernmalm. Vi 
har lastet og losset i Sovjetunionen, 
Frankrig, Spanien, England og i flere 
andre lande. 

Rederiet hed Hans Christensens 
Rederi. Det havde syv skibe, og Dorthea 
var for øvrigt det største. Jeg startede 
som letmatros og blev senere matros. 
Som det fremgår, lavede jeg også tøm
merarbejde ombord. 

Når vi gik gennem den norske skær
gård, havde vi lods hele vejen. Min før
ste tur gennem skærgården var i de sid
ste dage af maj 1935. Vi var lidt for tid
ligt på den og lå til ankers ud for 
Honningsvåg den 28. maj, på min fød
selsdag - i en halv snestorm. Hvis vi gik 
ud i det nordlige Ishav før 5. juni, ville 
vi ikke kunne få isbryderhjælp uden 
selv at skulle betale, men senere ville 
den være gratis, hvis det blev nødven
digt. Der var godt nok en del is, men da 
ikke mere end vi selv kunne gå igen
nem. Det er mærkeligt, at man på nogle 
få dage kunne komme fra en dejlig for
sommer og ind i en snestorm. 

På denne rejse til den sovjetiske by 
Arkhangelsk i september havde vi tåge 
hele vejen igennem Ishavet. Det var 
strengt at skulle høre på dampfløjten 
både dag og nat. 

Grundstødningen 

Ved middagstid d. 22. september skete 
det, som ikke måtte ske. Jeg stod til rors, 
pludselig råbte udkigsmanden »props« 
forude, samtidig med han slog på klok
ken.1 I tågen kunne det godt ligne en 
bunke tømmer, men det var altså en flad 
klippe. Der blev slået bak omgående, 
men det hjalp kun lidt. Med et ordent
ligt brag og tre store hop sad Dorthea 
med næsen helt oppe i luften. Vi havde 
i lang tid hørt en anden damper, der 
tudede lige i vores kølvand, så lige så 

Fynske Årbøger 2007



68 Karl Hansen 

Dorthea blev bygget på »Esbjerg Flydedok«. Hun var et firluget »trunkbygget« stålskib med 
en lasteevne på 3000 tons eller 750 stander træ. Der var to kedler. Maskinen var en lang
somtgående dampmaskine med firbladet skrue, som gav en fremdrift på 11 knob under nor
male forhold. Styringen foregik med en dampdrevet styremaskine, som blev aktiveret af et 
lille rat på broen. Det store rat agter er et reserverat, som kan kobles til, hvis rorkæden skul
le knække. (Foto: Marstal Søfartsmuseum). 

snart vi var grundstødt, gav styrmand
en faresignalet med dampfløjten. Tro 
mig eller ej, tågen lettede så hurtigt, at 
vi så den anden damper dreje rundt. 
Efter den første forskrækkelse fik skip
per og styrmand en snak og blev enige 
om, at skipper skulle over og snakke 
med dem på den anden damper, som 
var blevet liggende på stedet. 

Vi satte en jolle i vandet, matrosen 
Rasmus og jeg roede skipper over til det 
andet skib. Der blev omgående smidt en 
lejder ud over siden, og skipper gik 
ombord. Der blev lavet den aftale, at 
den anden damper skulle hale Dorthea 
af grunden, og man begyndte straks at 
rigge wirer til. Da vi var kommet halv
vejs tilbage, rejste skipper sig halvt op i 
jollen og sagde, nu vælter den - når vi 

roede, sad vi jo med ryggen til - men, vi 
fik hurtigt drejet hovedet og så, Dorthea 
glide sidelæns af og blive liggende halvt 
på siden. 

Da vi så kom ombord, blev vi sat til at 
pejle.2 Vi fandt frem til, at vi havde fået 
en stor læk i bagbords side. Da vi fik 
taget bundplankerne op, viste det sig, at 
der var sprunget nogle nagler, og at et 
par pladehjørner var blevet revet fra 
hinanden. Det var en temmelig stor læk, 
men ikke værre end at pumperne kunne 
klare det. Skipper og styrmændene blev 
enige om, at vi skulle sejle videre, og 
den anden damper fik et praj. Det vare
de ikke længe, inden den passerede os. 
Det var en finne - noget større og 
hurtigere end Dorthea, så den så vi ikke 
mere til. 

·-
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Billedet er taget foran bakken med døren ned til lugaret. Fyrbøder Andersen sidder med ryg
gen til. Stående tv. matros Rasmus Rasmussen, som var fast lampemand, dvs. han skulle 
sørge for lanterne, som var petroleumslamper - et særligt betroet arbejde. Nummer to er mig 
selv. Nummer tre er letmatrosen Harry, som ikke var med på det her omtalte tidspunkt. 
Nummer fire og fem er henholdsvis messedreng og dæksdreng. - jeg kan desværre ikke huske 
deres navne. (Foto: Karl Hansen). 

Reparationen 

Vi lå otte dage i Arkhangelsk, og i den 
tid skete der en hel masse. Vi fik med 
det samme en dykkerbåd på siden.3 

Dykkeren lå og rodede nede under bun
den og fandt ud af, at der ikke var revet 
hul ind til ballasttankene. Der blev så 
sat et par store bolte i der, hvor naglerne 
var sprængt. Jeg fik et par store møtrik
ker, som jeg skulle skrue på indvendig, 
når dykkerne havde sat boltene i. Da 
dykkeren fjernede naglehovedet, fik jeg 
vand, så det kunne forslå. Trediemester 
Rosenbæk grinede godt, da han smed 
en stor svensknøgle ned til mig, og 
møtrikkerne blev spændt godt.4 Kon
struktionen var dog langt fra tæt. Da jeg 
havde fået noget tørt på, kom anden-

styrmanden og forklarede mig, at jeg 
skulle lave et dæk over lækagen, og at 
der skulle støbes med cement ovenpå 
dækket, så lækagen blev lukket på den 
måde. Jeg mente, at det ville blive van
skeligt, da plankerne skulle skæres skrå 
i begge ender, men der var ikke så 
meget mere at snakke om, det var jo fak
tisk en ordre. Dækket blev lavet af "l 1 /2 
planker. Da det efter stort besvær var 
overstået, blev vi tre mand sendt ned i 
lasten igen. Det var Hans Skov, Paul 
Pettersen og jeg. Der blev firet både 
grus, cement, vand og et par skovle ned 
til os. 

Vi var godt trætte, da vi havde fået 
det hele dækket til og fået stampet 
cementen sammen. Nu skulle det så 
hærde et par dage . 
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Stalins Rusland 

Vi fik dårligt nok tid til at rydde op, før 
den første stander træ blev firet ned i 
lasten foran.5 Lastningen var for længst 
begyndt i agterlasten. Det var mest 
kvinder, der stuvede træet. Der var som 
regel 24 i et sjak, de gik to og to i en 
række, og så gik der sådan en skiderik 
af en soldat med pikhue og bajonet på 
geværet bagefter.6 Det var værre, end 
når man driver en flok køer. 

Kvindernes klædedragt var også 
under al kritik, store vatfrakker, som 
mange gange var lasede med vattet 
hængende ud af hullerne. Så havde de 
nogle enorme filtstøvler på. Hvordan de 
kunne styre støvlerne, var næsten ikke 
til at forstå. Der var også en anden ting. 
Vi skulle sørge for ikke at komme i læ af 
dem, det var nemlig langt fra dem alle, 
der lugtede lige godt. Så længe de var i 
lastrummet, mærkede vi det jo ikke, 

Karl Hansen 

men når de begyndte at lægge dækslast, 
kunne det blive lidt stramt. Vi skulle jo 
blive ved spillene, selvom det ikke var 
den bedste duft - selvfølgelig var det 
ikke altid lige slemt. 

Noget af det mest irriterende var, at vi 
ikke kunne gå 100 meter hen ad kajen, 
før vi havde sådan en pisok i hælene på 
os.7 Der var ikke mange steder, vi kunne 
gå uden at blive jaget væk. Men, en 
gang imellem blev vi inviteret på en 
rundtur med bus og havnede gerne i 
noget, de kaldte »Internationale«.8 Der 
blev vi budt på noget, de kaldte kaffe -
jeg kan næsten ikke forstille mig noget 
kogt på »Fandens mælkebøtte« kunne 
være værre. 

Vi blev også ved en lejlighed inviteret 
ombord på en russisk damper. Vi så 
ikke deres køjer, men vi så det, de kald
te deres fælles opholdssalon. Den var 
flot med plysmåtter, flotte stole, blankt 
bord med frugtskål og dug - det mis-

Roligt vejr i den norske skærgård- november 1935. Billedet er taget fra skibets forende mod 
broen. (Foto: Karl Hansen). 
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undte vi dem virkelig. På en senere rejse 
bl v jeg det, man kaldte »taljemand«. 
D t vil sige, at vi bl v sat til at tælle, 
hvor mange stander træ der kom om
bord. Jeg kom til at tælle sammen med 
en russisk dame. Hun var vel 50 - 60 år, 
ualmindelig pæn i tøjet, meget høflig og 
talte godt skandinavisk. Bl.a. nævnte jeg 
de fine forhold på det russiske skib. 
Hw1 smi.lede og sagde, at det havde 
været propaganda. Hvis der overho -
det kom nogen i den salon, så var det 
højest kaptajnen, ellers var den låst og 
kun til fremvisning. 

Høj sø i lugaret 

Vi fik lastet og var klar til at afsejle om 
morgenen den 6. oktober. Vi fik temme
lig dåJ"ligt vejr j Hvidehavet m d så 
meget sø ind fra bagbord, at kibet fik 
Jagsid , fordi b·æet på dækket der trak 

me t vand. Rasmus og jeg havde tvær
k jer og fandt ud af, at vi så måtte 
vende dem.9 To af dem, der havde 
langsgående køjer, spurgte, om jeg ikke 
kunne lave dem en sengehest, for de var 
bang for at trille ud. Det dåcljge vejr 
fort atte, da vi var kommet ti lbage til 
skærgården. Vi fik lods ved Honnings
våg. På denne rejse gik vi meget længe
re ned g nn rn kærgården end ellers 
på grund af det dårlige vejr. Da vi havde 
ligget for anker og stod ud fra skærgår
den, var det stadig utroligt dårligt vejr, 
og maskintelegrafen stod på halv kraft. 

En nat - stadig med et rigtigt møgvejr 
og på halv kraft - stod jeg til rors, og 
gamle matros Rasmussen gik udkig. Da 
Paul og Rasmus kom for at afløse os, 
videregav vj bare kursen og gik intet
anende forud til vores lugar. Sikke en 
redelighed. Dæksdrengen og jung
manden var ved at hælde vand ud igen
nem døren, og fyrbøder Andersen sang 
af fuld hals. Rasmussen blev gal i skral
den og råbte til ham: »Hold kæft dit 
fulde svin«. Hvad var der sket? Jo, det 
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var gået sådan til, at den fordrukne fyr
bøder havde skullet op på dækket for at 
lade vandet og havde ikke fået lukket 
døren hurtigt nok, da Dorthea stak 
næsen under. Så var han væltet ned af 
trappen sammen med al vandet. Don
keymanden var ædende gal. 10 På grund 
af slagsiden var vandet løbet ind til fyr
bøderne, så det var gået op i deres køjer. 
Det var bare ikke noget, der bed på den 
fulde fyrbøder. Han sad på røven på 
kanten af sin køje med et par lange 
gummistøvler på. Så sagde han ligeså 
sørgmodig: »Da Vor Herre så Jerusalem 
græd han, hvis han havde set mig nu, så 
ville han have tudbrølet«. Vi fik efter
hånden styr på den værste redelighed, 
og vi hjalp donkeymanden og den 
anden fyrbøder med at få deres køjetøj 
tørret over kedeltoppen. 11 Ham drukmå
sen måtte klare sig selv. 

Stormens ødelæggelser 

Rejsen forsatte stadig med dårligt vejr. 
Så en dag kom Rasmus ned og purrede 
mig ud. »Ud af køjen kammerat, men 
du får sgu ikke noget at æde lige 
straks«. »Hvad mener du med det?« 
spurgte jeg søvndrukkent. »Det får du 
nok at se«, svarede han og gik igen. Jeg 
blev paf, da jeg kom op på dækket og 
så, at det halve af broklædningen var 
væk og ikke nok med det, storbåden var 
smidt hen oven på maskinskylightet og 
havde fået slået hul i siden. Et tremme
skab var smadret. I kabyssen var ilden i 
komfuret blevet slukket og maden øde
lagt. Henne agter så det heller ikke for 
godt ud. Wirerullerne var totalt krøllet 
sammen, og en tønde MASUT - noget 
der lignede tjære, som vi brugte i 
bunkerrummene, var slået flad. 12 Alt det 
sorte stads var løbet ind i dækslasten, så 
en del træ ikke længere var brugbart. 

Den 27. oktober kom vi i smult vande. 
Lige så hurtigt det kunne lade sig gøre, 
fik vi taget hætterne af lugarets ventiler 
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og skorstene.13 Vi fik lukket døren op og 
fyr på kakkelovnene, så al den varme 
fugtige luft blev blæst ud. Herligt, her
ligt, det havde været et elendigt, inde
lukket, usundt hummer i mange dage, 
nu glædede vi os til at komme en tur i 
land. 

Vi fik lods ombord fra en lodsbåd. Så 
snart vi var kommet op ad floden til den 
franske by Rouen, begyndte vi at fjerne 
surringer og alt, hvad der var i vejen for 
at komme til at losse - vi kaldte det 
Rouenreviret, men det må jo have været 
Seinen. 

Søforhør med tømmermænd 

I Rouen gjorde vi klar, så vi kunne påbe
gynde losningen næste morgen. Vi glæd-

Karl Hansen 

ede os til at komme i land. Vi kom i 
landgangstøjet og ville finde et sted, 
hvor der var musik og havnede på en 
beværtning med liv og glade dage -
»Saut Wales Bar«. Efterhånden gled der 
jo lidt inden for vesten, og klokken blev 
næsten 5, inden vi atter kom ombord -
en oplevelse rigere, men et par skillin
ger fattigere og en hel del dummere, 
end vi var i forvejen. Vi kom til køjs, 
men skulle tørne til allerede kl. 7. 

Vi kom på dækket temmelig klatøje
de. Førstestyrmand kom og sagde, at 
gamle Rasmussen og jeg skulle møde 
hos den danske konsul til søforhør om 
grundstødningen kl. 10 sammen med 
skipper og ham selv. Vi var klar, da 
tiden kom. Han så mistænksomt på os 
og sagde: »Nu opfører I jer vel ordent
lig?«. Vi skulle med en såkaldt »hænge-

Dårligt vejr i Nordsøen på vej til Rouen - november 1935. Billedet er taget fra midtskibs 
mod agter. I riggen ses »kødsækken«. Den bestod af en rund træplade, hvori der sad nogle 
kroge. Endvidere var der en dug udenom, som kunne snøres sammen om kødet. Hvis man 
feks. hang et stort stykke oksekød op, og lod det lufttørre, kom der en hård skorpe på over
fladen, og kødet kunne holde sig i meget lang tid - det var selvsagt før køleskabenes tid. (jota: 
Karl Hansen). 

·-
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færge« over på den anden side af flod
en.14 Hos konsulen blev Rasmussen og 
jeg placeret i et lille forkontor. De andre 
kom ind med det samme. Så blev 
Rasmussen også kaldt ind. Lidt senere 
var det min tur. På et tidspunkt ville jeg 
tage mit lommetørklæde op af lommen 
og hev derved en hel del småpenge med 
op, som blev spredt på gulvet. Dem 
ville jeg så bøje mig med og samle op. 
Jeg kunne dog hurtigt mærke, at det 
ikke gik at bøje mig ned og samle mønt
erne op, så jeg lagde mig i stedet på knæ 
for at samle dem sammen. Konsulen 
grinede højt, og skipper skulede. Ras
mu sen gav mig et puf i iden, da jeg 
igen havde sat mig, og han og jeg var 
nær ved at grine. Vi blev da færdige. 

Et par gode dybe stole 

Da vi igen kom udenfor, sagde første
styrmanden: »Nu går I lige ombord, 
ingen svinkeærinder. Skipper og jeg 
skal først hen på et forsikringskontor«. 
Det var fuldstændig, som var vi nogle 
uvorne unger. »Hører I?« sagde han. 

Nå, vi gik så hen og ventede på hæn
gefærgen mens vi snakkede om, at det 
ville være godt at få skyllet halsen. Vi 
var enige om, at det bare skulle være et 
enkelt glas. På den anden side af floden 
gik vi hen samme sted, hvor vi havde 
været aftenen før og bestilte et par glas 
rødvin. Dem sad vi så temmelig længe 
over og var ved at falde i søvn. Så kom 
Rasmussen i tanke om, at vi skulle sætte 
os til at sove. Det var jeg ikke meget for, 
selvom jeg havde lyst. »Nu går jeg hen 
og bestiller et par stykker mad og et glas 
øl, så ser vi, hvad der sker«, sagde han. 
Det gjorde han så, og vi fik øllet og 
maden. Jeg blev selvfølgelig endnu 
mere søvnig, så jeg hørte mere efter 
Rasmussen end efter min samvittighed. 
Der stod et par gode dybe stole, der 
måtte vi gerne sove. Vi skulle så vækkes 
kl. 3.30. Det blev vi og var rigtig friske, 
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for nu havde vi fået flere timers søvn. 
Rasmussen, som havde sejlet med Le 
Havrebarkerne i flere år og talte flyden
de fransk, havde sagt til hende, jeg kald
te »bordelmutter«, at hvis vi fik lov at 
sove der et par timer, så kom vi igen til 
aften alle sammen, ellers kom ingen af 
os - han var lidt af en gavtyv.15 Men nu 
begyndte min samvittighed at plage 
mig, så jeg sagde til Rasmussen, »hvad 
tror du, der sker, når vi kommer 
ombord«. »Du holder bare fuldstændig 
kæft«, sagde han, »skal der svares på 
noget, så gør jeg det«. 

Tak skal du have, sikken et uvejr da vi 
kom op ad landgangen. Førstestyr
manden skældte ud, han troede sikkert, 
at vi var fulde. Der var ingen af os, der 
sagde noget, for han havde jo ret. Så 
sagde han, at vi skulle tørne til næste 
morgen kl. 7, og gik. Om aftenen var vi 
lige et smut i land og gik hen for at få et 
glas øl, men var ombord og gik til køjs 
kl. 10, så vi fik en god lang nats søvn. Vi 
lastede gammelt jern i Rouen, det skulle 
til Polen. 

I dok i Svendborg 

Vi udlossede i den polske by Gdynia, og 
efter en gan ke kort forhaling la tede vi 
kul til Arhu . Efter Århu gik vi så til 
Svendborg i dok. Der havnede vi i et 
sandt helvede af spektakel, for nitterne 
arbejdede jo døgnet rundt, så vi dårligt 
kunne opholde os i lugaret. 

Da de så tog bundplankerne op ned 
til cementen, var vi et par stykker, der 
stod og kikkede på, da de skulle til at 
hugge det op. Vi kunne høre, de be
gyndte med at bande og regere. En af 
dem så, at vi stod og grinede, så han 
råbte op til os, at de, der havde lavet 
dette her, skulle hænges og tæskes for
dærvet. Rasmussen råbte ned til dem, at 
det var noget, russerne havde lavet. »Ja 
gid fanden havde de russere«, svarede 
han. Vi morede os og gik. Selvfølgelig 
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blev cementen fjernet, og der blev mon
teret 32 plader og 13 bundstokke - jeg 
regner med, at de fleste bøjede plader 
og bundstokke blev rettet og igen pånit
tet.16 Selvom vi stoppede ørerne, fik vi 
aldrig sovet rigtigt. Det varede tre lange 
uger, og en dag blev Rasmus og jeg 
enige om, at vi ville gå op og se, om vi 
kunne finde et sted, hvor vi kunne 
komme til at sove en god rolig nat. Vi 
gik så ind på et hotel i nærheden af hav
nen, og Rasmus spurgte, om vi kunne 
leje et dobbeltværelse. En mand gloede 
på os og sagde ikke noget. Så sagde 

Dorthea i dok. Man ser »lastemærkerne« 
foran. Man kalder et gammelt misligholdt 
skib for en »plimsoller«. Det er helt uretfær
digt, for Plimsol er faktisk navnet på den 
mand, der med flid og stædighed fik gen
nemført, at der internationalt kom laste
mærker på alle skibe over en vis tonnage. 
Vandets bæreevne afhænger af dets saltind
hold, og derfor læses forskellige tegn efter, 
hvor skibet befinder sig. Overlastning har 
forårsaget mange skibsforlis. (Foto: Karl 
Hansen). 
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Rasmus: »Lejer I værelser ud, eller lejer 
I ikke værelser ud. Vi er nødt til at finde 
et sted at sove, for det er helt umuligt at 
få udsovet i det spektakel, der er 
ombord«. Lige pludselig kunne vi så 
godt få et værelse. »Skal det være nu 
med det samme eller hvordan?«. Næste 
aften, så snart vi havde spist, blev vi 
vasket og klædt om og gik op på hotel
let. Vi havde fået en aftale om, at vi skul
le purres ud kvart over seks, så kunne vi 
lige nå at få morgenmad ombord, inden 
vi skulle tørne til kl. 7. Det var en skøn 
nat, vi sov i omtrent 12 timer. Den tur 
tog vi 3 gange i de 3 uger, vi lå i dok. 
Næste gang vi spurgte på værelse, blev 
der bare sagt, at vi kunne få det samme 
som sidst. Gud ved, hvad den stodder 
tænkte første gang, vi spurgte efter et 
værelse! Da vi gik derfra sidste gang, 
sagde vi farvel og tak. »Ja, selv tak«, 
sagde han, »kom igen en anden gang«. 
Der var smuttet over en halv månedsløn 
for at sove godt 3 nætter, men vi var 
enige om, at det alligevel havde været 
pengene værd. 

Vi blev da færdige på værftet og slap 
til søs igen. En dejlig stille og rolig for
nemmelse i forhold til de sidste tre uger. 
Hvor vi så gik hen de følgende rejser, 
husker jeg ikke. Jeg ved bare, at der ikke 
skete noget særligt. 

En dårlig juleaften 

Vi nærmede os jul, hvor vi lastede træ i 
Jakobstad i Finland i en hundekulde. Vi 
lå på en ankerplads og lastede fra pram
me og havde et gevaldigt besvær med at 
få prammene på siden på grund af is. Vi 
skulle ifølge oplysninger fra rederiet 
komme til København Juleaftensdag for 
at tage bunkers ombord. Maden var 
kold risengrød. Kokken var så fuld, at 
han ikke kunne stå på benene, men lå og 
kravlede på knæene - så der blev 
ordentlig rav i den. Jeg var da selv godt 
sur, men da min mor havde skrevet, at 

. \ 
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der lå en pakke med en stegt and og en 
hel del andet godt, når vi kom til 
København, tog jeg det ganske roligt. 
Da vi så kom ind til bunkers julenat og 
omgående gled igen, så røg humøret 
ned under nul. Jeg skulle til rors, da vi 
sejlede ud, og jeg kunne høre, at der var 
ballade nedenunder. Derfor forventede 
jeg, at der ville ske et eller andet. Da jeg 
så fik frivagt, fortalte de andre, at skip
peren havde sagt, at han ville sørge for, 
at kokken kom til at lave den bedste 
nytårsaften, der kunne skaffes. Det for
ventede vi så, og kokken fik stikpiller, så 
snart vi kom i nærheden af ham. Men ak 
og ve, nytårsaften lå vi ude i den 
Engelske Kanal, hvor vi havnede i »en 
halv pelikan« og dårligt kunne styre de 
tørre klemmer. Men alt får jo som 
bekendt en ende, og de fleste er da hel
digvis gode til at glemme den slags for
trædeligheder. Så efterhånden gik alting 
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i den sædvanlige rolige gænge - »vagt
en drejer og kokken bakker op«, som 
man siger. 

En ny kok 

Hvorfor så Dorthea gik hjem, og vi blev 
afmønstret 27. marts og så udmønstret 
igen 13. maj, husker jeg ikke. Jeg kunne 
forestille mig, at det havde noget med 
maskinreparation at gøre. For mig var 
det en lille kærkommen, lad mig kalde 
det ferie. Jeg kom hjem og fik gjort lidt 
ved min mors hus og fik ordnet hendes 
store have, hvad hun dårligt kunne 
magte selv, da hun ikke var så rask 
mere. 

Da jeg udmønstrede igen, fik vi en ny 
kok. »Gud ved, hvad vi får af mad i år. 
Han ligner en, der har levet af vægge
lus«, sagde Rasmus - kokken var så 

Dorthea venter på at laste jernmalm via et transportbånd i Ribader i Nordspanien. Vejret 
var så uroligt, at skibet kørte frem og tilbage i det meget kraftige tovværk, det var fortøjet i. 
Det var under den spanske borgerkrig, kort før fascisterne indtog hele Nordspanien. (Foto: 
Karl Hansen). 
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mager, at tøjet hang på ham. Dertil 
havde han nogle briller, der var ligeså 
stærke som linserne i et fyr. 

Men »Man skal ikke skue hunden på 
hårene«, lyder en gammel talemåde, og 
vi tog faktisk meget fejl ud fra kokkens 
udseende. Han var rar, og han kunne 
lave mad. Lige så snart vi havde forladt 
havnen, kom han og sagde: »Hør nu her 
folkens, hvis I nu levner kartofler, pålæg 
med mere, så lad være med at smide det 
ud, men kom hen til mig med det, så 
laver jeg noget af det«. Det må jeg sige: 
brasekartofler, biksemad, jo selv pande
kager af gule ærter, alt velsmagende og 
veltillavet. En ting mere: når vi var vagt
mand, havde han altid sat smørrebrød 
til os i kabyssen plus æg, så vi kunne 
lave os et eller to spejlæg. Det var den 
slags, vi satte enorm stor pris på - især 
på en kold nattevagt. Så I forstår jo nok, 
at hvis han manglede hjælp til noget, 
når vi skulle have proviant ombord, var 
vi mere end villige til at give ham en 
hånd. 

Jul i Riga 

Det blev efterår, og snart nærmede vi os 
atter jul. Vi begyndte at snakke om, 
hvor mon vi skulle holde jul. Vi håbede 
på, at det blev i havn, og vi var så heldi
ge, at vi ankom til Riga juleaftensdag kl. 
to om eftermiddagen. Jeg fik fri med det 
samme, for jeg skulle nemlig starte kl. 7 
som vagtmand. Det var bittert, faktisk 
var det heller ikke min tørn - det var vi 
enige om forude, men det var jo noget 
styrmændene bestemte. Vi havde den 
forrige jul i frisk erindring. Men det blev 
en uforglemmelig aften. Først fik vi at 
vide, at vi skulle spise henne i messen 
midtskibs sammen med fyrbøderne. Da 
vi kom derhen, var bordet dækket med 
hvid dug og med juleservietter, og der 
var både rød- og hvidvin på bordet. Så 
kom maden ind. To fade med ande- og 
flæskesteg med alt i tilbehør og derefter 

Karl Hansen 

risalamande. Det var simpelthen bare så 
flot. Senere kom der et stort fad julek
nas, to flasker dessertvin og lagkage til 
kaffen. Da vi havde spist, sad vi og 
snakkede om, at vi ikke kunne have fået 
det bedre hjemme. 

Dortheas endeligt 

Rasmus og jeg afmønstrede den 20. 
februar. En måned efter lå Dorthea på 
40 meter vand oppe ved Læsø. Det var 
en skam, for Dorthea var ikke noget nyt 
skib, men et rigtigt godt søskib så at sige 
i alt slags vejr. Forliset skete i tæt tåge, 
hvor en finsk damper brasede ind i 
siden på Dorthea om natten den 19. 
marts. Ingen kom til skade, men ingen 
fik andet end det tøj, de havde på, med 
sig fra borde. Det gjorde mig ondt, da 
jeg hørte det. Jeg havde alligevel haft 
mange gode timer ombord, og vi lærte 
jo hinanden at kende ud og ind, når vi 
var så tæt sammen til hverdag. Nå, men 
jeg var da kommet hjem. Hvis der den
gang havde eksisteret radar, var Dor
thea sandsynligvis hverken grundstødt 
eller forlist. Jeg tog ikke til søs mere, 
selvom jeg fik flere forespørgsler. Det 
var lidt af de oplevelser, jeg havde 
ombord på D. S. Dorthea af Marstal i 
1935, 36 og 37. 

En stor tak til Marstal Søfartsmuseum, 
uden velvillig hjælp herfra kunne denne 
artikel ikke være skrevet. 

Noter 

1. Props er tømmer beregnet til afstivning i kul
minerne. 

2. I en snor firer man en såkaldt pejlestang ned 
gennem et dertil monteret rør, så man kan 
måle, om der er vand i skibet. 

3. Specialbyggede både med dykkerpumpe og 
diverse andet udstyr. 

4. Betegnelsen »mester« er vedrørende office
rerne i maskinen 

5. Kvantum. Jeg ved, at Dorthea lastede 750 
stander. Andet mål kender jeg ikke. 
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6. En pikhue var en rund kalot med en stor 
spids oveni. Soldaternes uniformer var ski
dengrå. 

7. Vi kaldte soldaterne for »pisokker«. Jeg har 
kigget lidt i et par bøger for evt. at finde 
betydningen af ordet pisok, som antagelig er 
et slangudtryk. Det nærmeste, jeg er kommet 
indtil videre, er ordet pechota, som betyder 
fodfolk el. infanteri 

8. Samlingssteder i bygninger fra zartiden, 
enormt flot udstyret med store statuer og 
malerier - kun til propagandaformål. 

9. Lugarforholdene var meget dårlige. Vi boede 
otte mand i et lille hul henne foran - fem 
dæksfolk og tre fyrbødere. I det hummer, 
hvor vi fem boede, var der så snævert, at vi 
skulle trække maven ind for at komme forbi 
hinanden. Køjerne var sådan nogle trækasser, 
der var sømmet op, og så var der en madras 
i. Men det gjorde ikke så meget, vi sov 
såmænd meget godt i dem. Madrassen og 
vores køjetøj skulle vi selv møde med. 
Toiletforholdene var under al kritik. Der var 
et vaskerum med udløb til hver side. Når så 
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det var dårligt vejr, og Dorthea stak næsen 
nedenunder, så kom vandet ind i stedet for 
ud. Det var det samme med WC' et. Der skul
le være en klap nede, som faldt for, og som 
lukkede for slagvandet fra søen, men den var 
rustet fast. 

10. Donkeymanden var ham, der skulle sørge for 
damp til spillene, når vi lastede og lossede -
en slags »førstefyrbøder«. 

11. Toppen af kedlerne, hvor der var op til 100 
grader varmt 

12. Rum til opbevaring af kul til eget forbrug. 
13. Hverken skorsten eller ventiler kunne bruges 

i høj sø. 
14. En meget kraftig konstruktion bygget tværs 

over floden, hvori der var ophængt en stor 
platform, som kørte frem og tilbage som en 
anden færge. 

15. Sejlskibe med basis i LeHavre, som sejlede på 
Ostindien. 

16. Bundstokke er de kraftige skillerum, som er 
monterede i ballasttankene, der ligger mel
lem skibsbunden og bunden af lastrummet. 
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