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Stiftet 1945

Når du alligevel handler i Rødovre
Centeret, var det måske en ide at kikke
forbi Terrassecafeen, for en lille frokost
eller blot for at slukke tørsten!
Terrassecafeen, Rødovre Centerets hyggeligste cafe
Rødovre Centrum 226
V. Jan Harboe medlem nr. 800 Tlf. 36415554
Sponsor for Brøndby Marineforening

Er klædeskabet blevet for lille?

Tøj, sko og meget andet M/K indsamles til uddeling i Polen
Skal klædeskabet slankes eller tømmes ved dødsfald?
Hjælp ved tømning af dødsboer tilbydes.
Ring til mig eller tag det med til medlemsmøderne.
Telefon 40261426 eller e-mail ebbe@groennesmiljoe.dk
Med venlig hilsen 558 Ebbe Grønne

Skrædderen Aps. Du går ik’ forgæves !
Leverandør af Blå Blazer og
grå benklæder til
Marineforeningens
medlemmer

10 % rabat til
Marineforeningens
medlemmer på ”uniform”, Grå
benklæder og blå blazer.
Blazeremblem påsys for kr.50.

Skrædderen ApS.
Kirkebjerg Allé 2A 2600 Glostrup - Tlf: 43962865
Mandag-onsdag:
09:30-17:30
Torsdag-fredag:
09:30-18:00
Lørdag:
09:00-14:00
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Jan Gert Olsen som er
uddannelses- og
sektionschef vil berette om
styrelsen og indsatser i ind
-og udland.
Foto ”lånt” fra styrelsens Facebook side

Dagens menu:
Gammeldags Kylling m/fløde sauce og agurkesalat
Æblekage med/fødeskum
Kaffe og Te.

Bindende tilmelding, hvis ikke du er på den faste skaffeliste, og
framelding hvis du er på den faste skaffeliste på mail:
tilmelding@marineforening.dk eller i nødstilfælde sms til 3136 3011
Husk ! Fra- og tilmelding senest mandagen før
medlemsmødet.
ret til ændringer i programmet forbeholdes
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BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING
- stiftet 1945 -

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab”

Formanden har ordet
Så er sæsonen 2018/19 skudt i gang, her kommer et par oplysninger,.
Det er bestemt at man kan betale for diverse ydelser i baren,
f.eks. billetter til lørdagsåbent, foredrag eller endda varer i
kramboden. Det foregår på den måde at man betaler i baren
med Dankort, og afleverer slippen til enten kassereren eller
krambodsdirektøren. Vi arbejder på at få mobilepay til bl.a.
Toften og bombebøssen.
En lille reminder, der er foredrag i oktober, tilmelding til kassereren som har billetterne. Nok en reminder, når vi har vores
julemøde skal vi være iført nissehuer, og have en gave med
alle sammen, i har nu god tid til at samle inspiration og finde
sjove gaver. Så bringer vi en efterlysning, vi har brug for nogle frivillige til vores lørdagsåbent, både i baren og på gulvet.
Er der nogen der har lyst til at være med til at give vore gæster en herlig oplevelse, kan i melde jer til mig.
Vi glæder os til at se jer i marineforeningen.

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 13. oktober
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com
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Jubilæer i afdelingen
September 2018
590
708
814

Flemming
John
Kent

Jørgensen
Faurholdt
Andersen

50
20
10

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde
Sep.

Oktober 2018.

895 Kim Fjældstad
905 Bent Petersen
750 Steen Christensen
638 Knud Truelsen
749 Jørgen Skovsende

65 år
55 år
70 år
70 år
75 år

Vi ønsker hjertelig t tillykke

Vil du undgå at miste et nummer af SÅ TIL SØS og
Under Dannebrog så husk at melde enhver form for
flytning og adresseændring til Marineforeningen:
kontakt@marineforening.dk så snart det sker !
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MARINEFORENINGEN
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN

September mødet
Så er sæsonen startet op igen og der var et flot fremmøde til vores septembermøde.
Siden sidste møde har vi mistet en god kammerat, René Possin er ikke hos os mere som formanden udtalte - "Han arbejdede stadig selv om han var oppe i årene og han
gik desværre bort efter kort tids sygdom. Rene var også vores revisor og det havde
han været i over 20 år. Ved bisættelsen var vi repræsenteret med flaget og flere kammerater. Ære være hans minde".
Vores foredragsholder Kaptajn Søren Søgaard og hustru var
ankommet så alt var klar til foredraget efter indtagelse af maden.
Som sædvanlig blev fødselarer og jubilarer kaldt på broen og
denne gang var der mødt 2 marineforenings jubilarer og 2 fødselarer:
765 Finn Christiansen havde 15 års jubilæum og 342 Gert A.
Larsen har været i marineforeningen i 50 år.

Gert fik ordet og udtalte. "Det er en speciel aften for mig 50 år - hvad er der sket for
mig. 40 år i bestyrelsen 20 år som formand - hvorfor gør man det. Der må være noget
der trækker den vej. Man kan blive afhængig af at komme i marineforeningen. Jeg
har kun 5 gange ikke været her til et medlemsmøde. Er der nogen der kan slå det?
Det har været ret dyrt man har jo givet et par omgange i tidens løb. Det er jer der er
årsag til at jeg har været medlem i 50 år. Tak til alle".

Yderligere oplysninger om Gert: Gert er blevet 72 og 55 år jubilar i søværnet og nu
50 års jubilæum her i foreningen. Flot gået.
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Næstformanden havde fra Paris sendt en PowerPoint hilsen til Gert som blev vist
på storskærm.
Frank Urban fylder 60 år og han fik mikrofonen så han kunne annoncere:
Jeg har kun været medlem i 33 år og i bestyrelsen i 24 år så er jeg amatør. Jeg
inviterer til åbent hus den 22. september kl. 14 Jeg har købt en masse øl og
Flemming laver noget mad, og der kommer nok også noget underholdning senere. hvornår det slutter ved jeg ikke sidste gang tog det 18 timer.

I første omgang glemte formanden at 895 Kim Fjældstad fylder 65 år men han
nåede at redde situationen.

Jørgen Kjeldsen fortalte at Søværnets tamburkorps holder åbent hus lørdag den
15. september. Alle er velkommen det er et godt orkester med mange nye mennesker. Tivoligarden underholder også.
Henning Aadorf fortalte at man i bestyrelsen havde overvejet om man skulle
starte pistolskydning i skyttelavets regi. Det er en investering så dem der var
interesseret skulle kontakte ham hvis man kunne tænke sig det.
Skydningen var startet i Glostrup hallen igen og som et tilbud kunne ikke medlemmer møde op og prøve og hvis de meldte sig ind var de kontingentfri resten
af året.
Der havde været afholdt fregatskydning og den solide fregat blev, efter 199
skud, sænket og den nye fregatkaptajn blev 904 Steen Bagge.
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Fødselarer og jubilarer fra før som også var medlem af skyttelavet fik også gaver af
Henning. Derudover fik 808 Dennis Christensen en gave da han var fyldt 75 år.

Derudover uddelte Henning en regn af gaver til medlemmerne som resultat af skydninger og køb af skydekort (listen kan ses under skyttelav i bladet).
Formanden rundede af med at fortælle at 353 Leif Jørgensen ligger på hospitalet en dækkeserviet bliver sendt rundt. Skriv jeres navn og ikke kruseduller så vil den
blive afleveret til Leif.
Der har været forfald på arbejdsholdet så de kunne godt bruge en enkelt mere. Henvend dig hvis du er interesseret.
Redaktøren efterlyste historier til bladet så det ikke bare blev et blad med referater
fra diverse møder. 693 Thyge Nielsen med hjælp fra 712 Anders Hansen er startet
op med en spændende beretning om
Thyges oplevelser til søs.
Efter det gode foredrag om ØK blev
flaget halet ned og medlemmerne gik
mæt og tilfredse hjem.
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Foredragsaften
Torsdag den 11. oktober kl. 1830
”Livet ombord i Kongeskibet DANNEBROG”
Tidl. Jagtkaptajn, Kommandør, Kammerherre
Lars Rosendahl Christophersen
Vi indleder med to stk. smørrebrød og et stk. med ost /kaffe
.
nu har I chancen for at få familie og venner med i ”byen”
deltagerpris 120,- kr.
Tilmelding på mail: jorgen@skovsende.dk eller på
Tlf. 2534 5296. der er også tilmelding ved medlemsmødet i oktober.
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BMV

Kommende arrangementer:
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Marineforeningens Mortens banko !!
Igen i år lægger marineforeningen ud med et forrygende

Mortens bankospil
torsdag d. 25. oktober i Marinegården.
Benyt chancen sammen med familie og venner og få
chancen for at vinde nogle af de mange fine præmier.
Tilmelding til Henning Aadorf ( henning@aadorf.dk).

På kulturnatten åbner Brøndby Marineforening dørene for byens borgere.
Og vi håber på en gentagelse af sidste års positive resultat.
Ib Ketler og hans team står klar med rundvisning og sørger for at de besøgende
kommer i den rigtige maritime stemning.
På selve aftenen – vil der være billedfremvisning fra tilblivelsen af masten.
https://issuu.com/broendby/docs/br_ndby_kulturnat_program?e=1320065%
2F64321033
Åbent hus
Klokken 17-21
Kig indenfor i Marineforeningen for Brøndby og omegn, som er er omdrejningspunkt for 200 medlemmer med information om Søværn og Søfart. Kammeratskabet, arrangementer og pasningen af Marinegården er væsentligt for foreningens trivsel.
Sted: Marinegården, Sognevej 35.
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Kommende aktiviteter i afdelingen
Den 3. fredag. i md.

kl. 18:00-22:00 Kortklubben

2018 Efterår
Oktober:
Torsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

04
05
11
18
20
25

18.30 - 24.00
18.30 - 24.00
13.00 - ????
18.30 - 22.00

Medlemsmøde
Kulturnat i Brøndby
MF - foredragsaften
MF - bestyrelsesmøde
Lørdagsåbent / 73 år
MF - Mortensbanko

November:
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Lørdag

01
08
13
17

18.30 - 24.00
13.00 - ????

Medlemsmøde
MF – bestyrelsesmøde
Velværeaften BMV
Lørdagsåbent

December:
Torsdag
Torsdag
Lørdag

06
13
15

18.30 - 24.00
13.00 - ????

Medlemsmøde
MF - bestyrelsesmøde
Lørdagsåbent / Julefrokost

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 22
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Mindelunden.
Beretning fra Anders Hansen
Min kære hustru og jeg deltog i mindehøjtideligheden i Mindelunden Ryvangen den 29. august, og det var en fin og dejlig oplevelse.
Skønt at se vi i Brøndby Marineforening har en flagbærer, som stiller op hver gang der bliver bedt om det.
Og så fik vi en orientering fra Chr. Eugen Olsen om, at der mangler
et "ben" i Ryvangen.
1) Nu er der gravpladsen med mindestenen, udført af Axel Poulsen,
over de danske modstandsfolk
2) Og mindestenen "sortladne hav" over danske søfolk, udført af
Bjørn Nørgaard.
3) Der mangler en mindesten over danskere, som deltog i aktiv allieret krigstjeneste, det være sig engelske hær, Flåde eller RAF. Den
vil blive afsløret næste år, den 29. aug. Og placeres modsat Sortladne hav. Den udføres af Bjørn Nørgaard. Så er Mindelunden klar for
eftertiden, sagde Eugen Olsen.
Og Ib Ketler var også med, han havde formiddag været med i Holmens Kirke.
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Distrikt 1

Tentativ aktivitetsoversigt 2-2018

Sø. 7/10

DISTRIKTSMØDE 2-2018 på Bornholm.

Sø. 11/11

VÅBENSTILSTANDSDAGEN, 1. VK - 100 år. JA
Tilmelding af flag til Karl-Erik senest d. 1. november.

Ma. 24/12

JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke & KRANSELÆGNING v/ Mindeankeret. JA
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Udlån af Marinegården.
Hermed ledige terminer for året 2018, samt 1. halvår 2019

(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen)
Oktober

søndag
lørdag

07
13

November

lørdag
lørdag

03
10

lørdag
lørdag

05
12

Februar

lørdag
lørdag

02
09

Marts

lørdag
lørdag
lørdag

09
16
30

April

lørdag

06

Maj

søndag

19

Juni

lørdag
lørdag

01
29

2019 Januar

Opdateret den 18-09-2018
Regler for udlån af Marinegården

For medlemmer af Brøndby Marineforening er det muligt at låne Marinegården til din
runde fødselsdag, jubilæum m.m.
Henvendelse til Banjermester Gert Allan Larsen:
Telefon: 2043 8796 eller pr. e-mail: gert-allan@larsen.dk

Marinegårdens Fadølsanlæg

Det er muligt i forbindelse med lån af Marinegården, også at leje vores fadølsanlæg.
Henvendelse til bartender Morten Aadorf:
Til medlemsmøderne eller
Primært på e-mail: morten@aadorf.dk eller telefon: 3136 3011
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MARINEFORENINGENS LANDSKONTOR

Trondhjemsgade 5, kld. 2100 København Ø. 3315 2886
Kontortid: mandag og fredag kl. 10 – 14
LANDSLEDELSE:
Landsformand . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Ole Løje Jensen
Landsnæstformand . . . . . . . . . . . . . . …..Søren Konradsen
Landssekretær . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Birger Tykskov
Landskasserer . . . . . . . . . . . . . .Flemming Heden Knudsen
Distrikt 1. Formand . . . . . . . . . . . . . . . . Gert Allan Larsen
Skytteudvalgsformand . . . . . . . . . . . . . . .
Pierre Jensen

Marineforeningens Æresformand:
Hans Kgl. Højhed
Kronprins Frederik

BRØNDBY MARINEFORENING
Formand: Michael Pedersen
Næstform.: Kim v. Wowern
Kasserer: Jørgen Skovsende
Sekretær: Frank Urban
Best.medl.: Søren Andersen
Best.medl.: Carl Rasmussen
Best.medl.: Erik Tofte
Best.medl.: Morten Aadorf
Best.medl.: Dennis Christensen
Flagbærer: Henning Aadorf

SKYTTELAVET

Formand:
Henning Aadorf
Næstform, Sekretær.: Carsten Sørensen
Kasserer:
Jan Hansen
Best.medl.: Niels Erik Busk
Best.medl.: Kent Andersen
Best.medl.: Jørgen Kjeldsen
Best.medl.: Thomas Haulund-Aadorf
Flagbærer: Morten Aadorf

4077 8816
4015 8384
2534 5296
4068 6937
2277 1170
2325 2261
5118 1261
3136 3011
2230 0117
4089 4194
4089 4194
3117 5880
2331 8680
2080 2702
5176 7011
5137 4240
6086 0608
3136 3011

BRØNDBY MARINESTUE

Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby
4344 3203
Banjermester Gert Larsen træffes:
onsdage kl. 0900-1300 i Marinegården
samt efter aftale på telefon
2043 8796
e-mail adresse:
gert-allan@larsen.dk

Brøndby Maritime Venner

Formand:
Connie Jørgensen
2965 0221
Næstform/sekretær.: Henriette Sørensen
2225 4866
Kasserer:
Hanne Olsen
3043 0810
Best.medl.: Aase Mathiesen
5130 6002
Best. medl. Eva Andersen
2099 9582
BMV e-mail adresse:
bmvenner@gmail.com

”SÅ TIL SØS” Redaktion

Michael Pedersen
4077 8816
Carl Rasmussen
2325 2261
Tryk: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LF Tryk Team
STS red. E-mail:
sts-blad@hotmail.com

Brøndby Marineforenings hjemmeside:
http://www.marineforening.dk
Brøndby Marineforenings E-mail adresse: kontakt@marineforening.dk
Brøndby Marineforenings bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5326 0246121

Brøndby Marineforening - Baksformænd
Bakke
Bro
Dæk
Kanon
Kaptajn
Maskin
Missil
O-rum
Signal
Torpedo

Skibsnr. Navn
724 Hans Beck
623 Steffen Pedersen
725 Henning Aadorf
852 Peter Humphrys
797 Egon B. Sørensen
669 Leif Christensen
301 Ole Løie
641 Bo Bjørn Andersen
640 Kurt Pettersson

E-mail
mhbeck4@gmail.com
steffen50@pedersen.mail.dk
henning@aadorf.dk
pl@granlydiesel.com
egon.b.s@gmail.com
boand@spaniels.dk
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Telefon
3641 1801
3828 7847
4089 4194
6122 7857
3616 3995
3672 3813
4342 8095
6464 2728
5094 6872

Nyt design af hjemmeside
På baggrund af persondata loven har vi været nødt til at ”skjule” persondata så derfor skal man nu have et login til siden for at kunne se medlemslister etc.
Hvis du vil have adgang til de ”lukkede” sider så skal du sende en mail til webmaster på mail adressen
webmaster@marineforening.dk
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Lørdagsåbent 20. oktober 2018 kl. 13.00

Alle vore medlemmer kan komme og få en hyggestund i vores dejlige Marinestue.
Det er muligt at deltage i det store veldækkede ”Ta´ selv bord” der anrettes klokken
13.00, hvor der kræses for alle med både kolde og varme retter.
Efter frokosten er der kaffe / the ad libitum på husets regning.

Der vil så være dækket pænt op når I ankommer (bestilte borde forventes besat senest
klokken 12.45).
Bordbestilling rettes til Jørgen Skovsende på mail: jorgen@skovsende.dk eller på
telefon 2534 5296, det er selvfølgelig også muligt at melde til ved
medlemsmøderne.

TOFT E N!

Stedet hvor man mødes før og efter medlemsmøder, foredrag og
Lørdagsåbent. Toften er stedet på 1. salen, hvor gasterne mødes og taler om
løst og fast efter dagens dont. Vi har åbent før alle medlemsmøder og
foredrag fra kl. 16:00 og til kl. 18:15, hvor der er sidst udskænkning inden
mødet, og efter flagnedhaling. Der holdes yderligere åbent på dage, hvor der
er lørdagsåbent fra kl. 11:00 til kl. 12:15 og efter spisningen efter behov, når
baren lukker i marinestuen.
Vi ses og velkommen på TOFTEN
Erik Tofte

(KOP, Carsten Sørensen og Frank Urban)
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KRAMBODEN
Manchetknapper
i praktisk opbevaringsæske.
Pris kun Kr. 200,-

Slipsnål (Forgyldt)
i praktisk opbevaringsæske.
Pris kun Kr. 95,- (incl.moms)

De nye T-shirts i Brøndbys egen udgave købes
hos
Krambodsbestyreren til en uhørt fordelagtig
pris.
Krambodsbestyrer Sv. Aage Nielsen
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Marineforeningens Skyttelav
For Glostrup, Brøndby og Omegn

Er du medlem af Marineforeningen, kan du også være medlem i
skyttelavet, og både du og din samlever kan få fornøjelsen at skyde
sammen med alle vore friske medlemmer – og deres koner.

2018 efterår
Oktober måneds aktiviteter
Ma. 01
18:30-21:00
Ma. 08
18:30-21:00
Ma. 15
18:00-22:00
Sø. 21
Ma. 22
18:30-21:00
Ma. 29
18:00-22:00

November måneds aktiviteter
Ma. 05
18:30-21:00
Ma.12
18:30-21:00
Ma. 19
17:00- ??
Ma. 26
18:30-21:00

Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Serie og pokalskydning.
Vinskydning (alle kan deltage min 12 år)
Trekantskydning (Uniform, Blazer)
Distriktsskydning (Uniform, Blazer)
Serie og pokalskydning
Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning
Garderskydning (Uniform, Blazer)
Hjemmebaneskydning Serie og
pokalskydning Våbenkontrol

December måneds aktiviteter
Ma.03
18:00-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Ma. 10
19:00-22:00 Juleafslutning på Marinegården

Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste
skytte på banen er senest kl. 2030
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SOMMERSKYDNING.
27 august var 18 skytter samlet for at afslutte sommerskydningen, med
mad og hygge.
Præmier blev uddelt til alle de dygtige skytter, som gennem sommeren
har skudt på banerne i Ballerup.
Resultat blev som følger.

Præmieliste
2018
Herre

Frit stående B
Morten Aadorf
Carsten Sørensen

1. plads
2. plads

1239 177,00
1032 147,43

Frit stående C
Michael Pedersen

1. plads

1059 151,29

Veteran A
Kent Andersen
John Wassar
Jens Ole Løje

1. plads
2.plads
3.plads

1347 192,43
1341 191,57
1338 191,57

Veteran B
Bruno Skourup
Per Kobbernagel

0.plads
0.plads

1184 169,14 tælles krydstiere
1184 169,14 tælles krydstiere

+ pokalen
c. skytte 2019

+ pokalen
flidspræmie flest
serier

Damer

Klasse A
Louise Aadorf
Bente Hein

1.plads
2.plads

1311 187,29
1306 186,57

+ pokal

Klasse B
Connie Jørgensen
Lis Carlsen
Irina Bjørnebo

1.plads
2.plads
3.plads

1223 174,71
1223 174,71
1192 170,29

10 kryds tiere
4 kryds tiere

2 Flidspræmier Louise Aadorf og Jens Ole Løje
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Skyttelav - præmieregn

24

25

26

27

En beretning om 40 år til søs! (del 2)
af Thyge Nielsen - skibsnummer 693.
Kulfart er en beskidt business. Alt blev sort af kulstøv, især os der havde vort arbejde
på dækket. På trods af min kulsorte fremtoning inviterede en af jenterne mig på en tur
i land for at se vores skib efter mørkets frembrud fra den nærliggende høje, og det var
et ganske mindeværdigt syn med lastarbejdet, som stadig var i gang i projektørlys, set
fra oven. Efter 2-3 mdr. om bord mønstrede jeg af, for at holde en uges ferie i Oslo.
Jeg mener at kunne huske, at man på en restaurant dengang kunne få en tallerken
gule ærter for 75 øre!
Næste hyre var lidt ud over det sædvanlige. San Wenceslao var helt igennem engelsk. Det var et tankskib, nødtørftigt bygget under krigen, og lastede vel rundt 1015000 tons. Vi skulle til Aruba i Caribien, og det tog vi i små nøk. Der gik næsten ikke
en dag uden maskinstop. Kiggede man ned i maskinrummet var der alle nuancer af
gråt fra mørkegråt til kulsort. Gangene i apteringen var ikke bare beskidte - skidtet lå i
små elegante bølger på dørken i gangene. Hvor vi fra skandinaviske skibe var vant
til at vore kamre var isoleret ud mod skibssiden, var den eneste isolering her, at skibssiden var malet med korkmaling (lidt granuleret kork var blandet i malingen). Kaptajnen var ganske britisk, og dermed Vorherres stedfortræder om bord. Maden om bord
var nødtørftig. Var der kød på menuen, var det skåret på en pålægsmaskine. Skulle vi
have dessert fordi det var søndag, kunne den bestå i 3 svesker pr mand.
Vi var 3 skandinaver og et par hollændere på skibet, resten havde vi ikke så meget
check på. Og vi var temmelig utilfredse. Jeg fik halsbetændelse da vi nærmere os
Aruba, og det fik mig til at håbe på at blive sygeafmønstret, så med det i tankerne
stillede jeg mig op på bakken om natten som udkig med en våd klud om halsen, og
tænkte at det måske kunne forværre betændelsen. Kaptajnen sørgede for at jeg fik
noget modbydeligt varmt overdoseret bouillon at drikke - ved ikke om det var skipperens drik eller mine våde klude, men jeg er aldrig blevet helbredt så hurtigt - der blev
ingen afmønstring i Venezuela.
Og vi var 4-5 stykker som gik i land og drak en masse øl i en fart, hvor jeg sad til sidst
alene med en lille motormand - som gik under bordet. Jeg kunne ikke bare lade ham
ligge der, og da der kun var en km til skibet tog jeg ham på nakken og gik ad den varme solsvedede vej. Heldigvis kom der en truck og hjalp det sidste stykke. Vi fik ham
slæbt op i hans køje - og så - 5 minutter efter kunne vi se ham vakle i land igen!
Vi blev forarget på det venezuelanske politi, da en af matroserne kom om bord en
morgen efter at være gennemtæsket med deres sabler så han havde store røde aftryk
deraf. Vi tænkte på hjælp fra konsulatet, men fandt det håbløst. Gutten var norsk og
så regulær, at vi ikke kunne se, at han skulle behandles på den måde.
Vi havde fået en last olie op til New York, og 4-5 af os var begyndt at tænke på at stå
af der. Det ville ikke være lovligt, men vi mente forholdene på skibet gjorde det acceptabelt - og New York var fristende. Jeg var oppe hos kaptajnen og bad om at få mit
pas. Han var godt klar over hvad det gik ud på, og sagde bare nej. Det hjalp ikke at
fortælle ham at det var personligt, og at han ikke kunne tilbageholde det. Videre ville
han ikke udbetale mit tilgodehavende, men kun et mindre beløb i dollar.Vi kunne ikke
gå i land med kufferter, så vi tog så meget tøj på som muligt - 2-3 skjorter, bukser osv.
og enige om at forsøge at undgå al kontakt med myndighederne de første 3-4 dage.
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Vi fandt ud af at når man havde løst billet, kunne man sidde i biograferne til klokken
fire om morgenen, og derefter kunne man gå ned i subway'en og køre frem og tilbage
til det var tid at få morgenmad. Og det skulle være billigt, så vi fandt en billig købmandsforretning og købte et brød, en flaske kærnemælk, og da der også skulle være
nogle vegetabilske vitaminer – en kålrabi! Husker ikke hvordan vi fik det ned, men det
kan ikke have været noget problem.Vi traf andre i vor situation, og fik råd om hvordan
man kunne klare sig. Så allerede 3. nat fandt vi frem til "Gods Light house Mission",
hvor man, hvis man hørte andægtigt på præsternes prædiken, ville få en skålfuld
varm suppe, og lov til at sove på bænkene. Så vi tilbragte en nat mellem bumser,
søfolk og andet godtfolk.
Natten efter kom vi endnu et trin højere op i hierarkiet - vi sov i et flophouse. Det var
betalingslogi. Var det 75ct eller en dollar? Flophouset bestod af en gammel hal, hvor
der var stillet skillevægge op, så der dannedes små kabiner med en eller to senge i
hver. Det var et udmærket arrangement, og det bedste var, at sengetøjet var rent og
pænt.
Da vi regnede med at nu var San Wenceslao sejlet kunne vi så småt dukke op til
overfladen igen, og opsøgte først det danske konsulat, hvor der sad en stramtandet
dame, som vi fortalte at vi var blevet agterudsejlet. Hun så strengt på os (vi var to
danskere) og sagde: "Næ, I er rømt". Jeg har aldrig før eller siden set så troskyldig ud
"Næ, vi er skam agterudsejlet". Så opgav hun og trak passene op af en skuffe - de var
blevet afleveret ved skibets afgang - som vi havde regnet med.
Det kunne ikke mere gå helt galt, vi kunne gå ned på Sømændenes Forbund (NY
afdelingen) og søge hyre, og jeg kunne finde en skadestue og få repareret et sår på
hånden som trængte til behandling - det var begyndt at lugte dårligt.
Vi blev fortalt, at hvis vi gik til Frelsens Hær og forklarede vor situation, ville vi få en
dollar. Der var ikke meget tilbage af de få dollars fra San Wenceslao, så det gjorde vi.
Den dollar er siden betalt mange gange tilbage til Frelsens Hær.
Der gik ikke mere end et par dage, så fik jeg besked på at tage toget til Baltimore og
mønstre på Wilhelmsens Titania. Det var et stykgodsskib på 10.000 tons meget lig
ØK's. Vi skulle gennem Panamakanalen, over Stillehavet med stykgods til Fjernøsten.
Det eneste jeg kan huske derfra er, at jeg blev sat til at vaske masterne, fik halet en
bådsmandsstol til tops, og for at det ikke skulle være løgn, stillede mig op på stolen
med en arm rundt masten, og vaskede fløjknappen fra oven. Jeg blev senere kaldt ind
til styrmanden og budt på en øl. Den skulle jeg have, sagde han, for han havde aldrig
før set en matros vaske toppen af fløjknappen.
En af de første havne på Østen var Yokohama. Der kom vi til at ligge et par dage
samtidig med Mathilde Mærsk. Der var en norsk matros på den, som var interesseret i
at bytte hyre. Det passede mig fint. Så kunne jeg endelig komme i Sømændenes Forbund - efter at have været til søs i 3-4 år. Vore kaptajner accepterede, og vi blev om
mønstret.
Mathilde Mærsk gik i en sørøverfart mellem Japan, Indonesien og Persergulfen med
en afstikker op til Singapore og Bangkok. Det var svært at mønstre af og komme hjem
fra den, så den menige besætning blev efterhånden en samling happy-go-Lucky fyre,
som når skibet kom ind satte sig op på det nærmeste værtshus og først kom trimlende ned om bord igen når der blev blæst i skibsfløjten. Vores bådsmand havde i tre år
forsøgt at komme hjem, men hver gang han havde fået sparet tilstrækkeligt sammen
faldt han i vandet og kunne begynde forfra. Han endte sine dage med at stille sine
sko henne agter og hoppe ud over siden.
Vi var to som havde planer om at tage navigatøruddannelse, så vi fandt et fint samarbejde og gjorde skibet søklar efter hvert havneophold, så når kaptajnen hev i fløjten
og kammeraterne kom trimlende, kunne vi bare sejle.
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Jeg kom til at få et års tid om bord. En af de mest bemærkelsesværdige hændelser
var, at vi En rejse gik op til Bangkok og hentede 2-300 soldater, som vi fragtede op til
Korea - det var i 1952, så der var stadig krig der. Soldaterne sov i lasterne, og der var
lavet kabys og toiletter til dem oppe på agterdækket.
Vi havde en dejlig tid i Japan med mange små hyggelige værtshuse, hvor der var rigtigt venlige og søde piger, som hyggede om os og sang og dansede japansk.
I Indonesien oplevede jeg at være i land med en af kammeraterne, og blive jaget tilbage om bord af en hujende samling indonesere. Det var vist mest hollændere de var
imod, eller var det hvide mennesker i almindelighed - vi kom dog om bord uden sår.
Oppe i Bangkok var det en hel anden sag. En sød og rar befolkning - så vi havde
Thailand og Japan at være glade for og Indonesien og især Persergulfen som vi godt
kunne undvære.
Jeg kommer til at tænke på, at vi også anløb Bombay, hvor jeg og min arbejdskammerat besøgte Breach Candy, der var en engelsk Club med stor swimmingpool og masser af style fra kolonitiden. Dette i modsætning til Bombay selv, hvor det var trist at se
mennesker leve på gaden under et stykke presenning udspændt fra et plankeværk.
Også et herrens svineri med mennesker, hunde og okser og alt muligt andet levende
og affald blandet sammen.
Det blev til lidt over et år om bord. Så kom vi til at ligge sammen med ØK's Asia i
Hongkong, og da der var en matros der, som ville prøve Maersk, og det ville passe
mig med at begynde navigationsskolen, fik vi arrangeret en bytning. Kaptajnerne var
normalt altid positive hvis de kunne se en fornuftig begrundelse.
Asia var et af de gamle firemastede ØK-skibe med 8-9 knob, så vi forhastede os ikke
med at komme hjem. Men vi var på rette vej og til rette tid - jeg ville have skibsførereksamen før jeg blev indkaldt. Det var marts 53 vi landede i Frihavnen, og det var da 3
år siden jeg tog afsted med Sysla.
Navigationsskolen lå i 1953 på hjørnet af St. Annæ Plads og Toldbodgade. Vi var 3540 mand som begyndte studiet og hvis vi bestod kunne vi have styrmandseksamen på
halvandet år og med yderligere et halvt år var skibsførereksamen hjemme.
Vi havde haft lidt undervisning på skoleskibet, og der havde jeg bidt mærke i en udtalelse fra en gut, som mente at elever med mindre uddannelse end ham selv var dårligt
stillet, for "man måtte jo skille fårene fra bukkene". Han kom til at gå i en parallelklasse og hans udsagn blev gjort til skamme.
Uddannelsessystemet dengang var betydeligt mere funktionelt end det nutidige. Fire
års sejlads gav mulighed for at finde ud af om man var egnet til livet til søs, kravet om
en del deraf på et sejlskib sikrede alsidighed og ansvarlighed, og de halvanden til to år
på skole var passende. Jeg har ikke gjort meget for at sætte mig ind i det nutidige
system, men det forekommer mig at være meget rodet og mere virker som en øvelse
for kontorfolkene i Søfartsstyrelsen i at lave flere og nye regler, love og bestemmelser,
som kan sendes ud og fylde hylderne for de arme navigatører, og tage deres opmærksomhed fra deres egentlige opgave - at passe på deres skib. Reglerne for at
blive optaget på navigationsskolen og bestå virker heller ikke som gjort af folk med
erfaring til søs.
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Men lad det nu ligge. Vi kom med Asia til Orientkaj i Frihavnen og kunne mønstre af.
En af skibskammeraterne ringede et par dage senere "om ikke jeg ville med til bal i
borgerhuset i Rosenborggade?". Det var Handelsflådens Velfærdskontor der arrangerede, og som havde inviteret piger fra forskellige hospitaler og Girokontoret med. Det
blev en aften med konsekvenser.
Skolen gik godt, men der blev også hængt i. Ved eksamen havde jeg det 7.bedste
resultat ud af de små 40 der gik op. Men ikke alt var positivt. Jeg kom til at give 800 kr.
for en flad leverpostejmad. I ti-frikvarteret var det normalt at snuppe et stykke mad når
læreren var gået - men en dag glemte han at gå, og da jeg havde ventet et passende
stykke tid, tog sulten overhånd. Jeg blev spottet med det samme, og fik besked om at
pakke sammen. Men jeg var lige begyndt at nyde min postej, så fanden tog ved mig.
Det tog skolens bestyrer meget alvorligt, så han fratog mig den obligatoriske boghjælp
på 800.-!
Jeg boede hjemme hos mine forældre til styrmandseksamen var hjemme - så flyttede
jeg ind på Domus Erotika. Som var et logihus der lå lige overfor skolen på St. Annæ
plads, og var fyldt med ca. 20 navigatører. Der var liv og glade dage, og de fleste aftener endte med en pils i Nyhavn 43. hvor de kendte os og vi hyggede os. Det kom i
nogen grad til at gå ud over skibsførereksamen.
En dag besluttede vi at begynde et bedre liv - i stedet for Nyhavn drog vi på turné i
Kbh. Det holdt 4-5 dansepalæer/værtshuse, så hastede vi hjem til hyggen i 43 - hvor
var det andet forlorent og kunstigt.
I dag er vi 52 år senere, og jeg har været nede på de gamle steder - jeg græder ikke,
men er meget vemodig og trist ved at se sømandshyggen afløst af turistindustrien.
To andre steder skal nævnes fordi de hørte med til miljøet. Cafe Fremtiden, hvor vi fik
spillet meget billard og Blodkoppen, som var uniformskrædder Petersen & Faxes baglokale, begge steder lå på St. Annæ plads lige overfor navigationsskolen.
Efter to år var skibsførereksamen hjemme med et hæderligt resultat og jeg søgte ind i
ØK. Kompagniet manglede navigatører i 1955, så det var bare at anskaffe sig en uniform, pakke kufferten og komme af sted. Det blev et lille indføringsjob på kun en måned som 4.styrmand på Boribana (?), for at få tiden til at gå til Panama kunne påmønstres. Det blev som 3.styrmand og det blev to rejser til Australien på ét år. Panama var
bygget i Japan, og da vi var vant til solidt byggede danske skibe, var holdningen til
skibet lidt nedladende - det skulle komme til at ændre sig i løbet af de næste 20 år.
Panama kom til at anløbe Adelaide, Melbourne, Sydney og Brisbane derude, men
hvilke havne i Europa husker jeg ikke - det har være de sædvanlige!
Vi havde stadig 12 passagerer med, kravet var at der skulle være læge om bord, hvis
der var flere passagerer end 12. Og da de kom til at være på skibet en måneds tid,
gav det gode muligheder for hyggeligt samvær. Ruten gik sønden om Afrika - det var
for dyrt at gå gennem Suez, og den største oplevelse på turen var at se albatrosserne
ved Sydafrika. Med 3 mtr. vingefang var det nogle imponerende fugle. Da jeg 20 år
senere passerede der med containerskibe var albatrosserne væk.
2.styrmand var til fest og farver. Han havde på en eller anden måde fået en stor glasballon til at stå på sit kammer og boble gemytligt med nogle frugter, sukker og vand og
producere alkoholer. Det er
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mig i dag en gåde at det kunne lade sig gøre. Og da vi kom til Sydney organiserede
han stort party, inviterede sygeplejersker fra hospitalerne, fik opstillet en grill på båddækket, borde og stole - og så blev der holdt fest. Det blev ganske vellykket, det var
søde piger, der blev dans mellem bordene, alle morede sig og ingen forløb sig. Efter
sigende var der heller ingen der forlovede sig.
I Port Kempla havde vi en ulykke. Der var sendt folk ned for at feje 1.lasten. Jeg var
vagthavende og så kom der melding om at en matros var faldet fra mellemdækket
ned i underlasten. Han lå godt nok dernede og var bevidstløs. Medens vi arbejdede
med at få ham op, bad jeg formanden for havnearbejderne om at sørge for en ambulance. I mellemtiden var vores kaptajn kommet på dækket og fik at vide at jeg havde
bestilt ambulance. Og så sprang alle propperne - jeg skulle fandeme ikke sende bud
efter ambulance til hans skib. Jeg fik sk'balle hele fordækket langs. Gutten kom til
bevidsthed medens han lå på båren, han kom også med ambulancen, og blev først
sendt hjem til Danmark efter at vi var sejlet. Matroserne var forargede over skipperens sk'balle, og én af dem skrev hjem, så det endte med at vi kom i avisen, og det
var jeg i grunden ikke så glad for.
Anden rejse med Panama havde vi en anden kaptajn. Der blev også arrangeret et
party på båddækket. Denne gang havde officererne inviteret kaptajnen med. Et par
assistenter havde fået til opgave at bygge grillbålet på nogle ildfaste sten og svejse
nogle ristværker sammen som bøfferne kunne stege på. Og partiet blev holdt også
denne gang med succes - indtil næste morgen. Her skal indskydes, at båddækket på
Panama var af smukt velholdt teaktræ. Det var det ikke mere. Hvor vi havde haft vores grillplads var der en stor sort plet. Vi priste os lykkelige at skipperen havde været
med til gildet, det hindrede at han kunne råbe alt for højt - og tillige havde vi en meget
dygtig tømmermand på skibet, som var i stand til at udskifte det forkullede teak, så en
inspektør fra Kompagniet ikke senere ville lægge mærke til det.
Det er forkert at skrive om de pudsige emner på skibet, for det som det drejede sig
om var at navigere, være årvågne og passe på skib, besætning og ladning, og det
var i grunden det der skulle skrives om. Og dagene til søs gik deres stille og rolige
gang med at passe sine vagter, tage observationer når der var mulighed for det, passe sin udkig dag og nat døgn efter døgn.
Med Panama blev der lavet en middagsobservation hver dag i søen, hvor i hvert fald
kaptajnen og vagthavende styrmand var på broen og hvis der ikke var landkending,
forsøgte at bestemme middagspositionen med sekstanten - afhængig af sigtbarheden. Normalt var det 1.styrmand der havde vagt i dæmringen og skumringen, hvor
han havde mulighed for at tage en stjerneobservation. I usigtbart vejr og om natten
var der altid en matros oppe som udkig og hvis vejret eller trafikforholdene tilsagde
det, var kaptajnen der også.
I Melbourne for hjemgående gik det galt. Kaptajnen kom ned til mig ved 4-lugen og
sagde ret så brøsigt "Hvad fanden er det styrmand, der er kommet en opkrævning fra
skattevæsenet. De kan ikke tillade Dem at skylde i skat som styrmand i Kompagniet
". Jeg blev knotten fordi jeg mente det var meget naturligt at komme i restance efter 2
år på navigationsskolen uden indtægter. Så jeg sagde at han bare kunne gøre det
han skulle, men lade være med at komme ned på dækket og brøle det ud over hele
skibet. Så kaldte han mig op til hans kabine, og gav mig jordens største sk'balle - det
var han virkelig god til. Jeg blev kulet helt ned, og det eneste jeg kom op med til sidst
var, at hvis det var så galt, så måtte jeg holde op som styrmand i Kompagniet, han
skulle få min opsigelse.
Vi havde en fredelig hjemrejse, og da vi var lige før den første europæiske havn, kom
han ud på broen hvor jeg havde vagt, og sagde noget om, at vores uoverensstemmelse i Melbourne burde
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.glemmes og om ikke jeg skulle trække min opsigelse tilbage. Det var jeg med på,

og så bad han mig gå ind i bestikket (bestiklukafet) og skrive under på et brev han
havde lagt dér. Jeg læste brevet, hvor der stod noget om, at efter at styrmanden
havde erkendt sine fejl, ville han gerne trække sin opsigelse tilbage. Den skrev jeg
ikke under på, men fortalte ham at opsigelsen stod fast.
Det var nu også tid at blive indkaldt. Jeg havde de obligatoriske par måneder i Arresødal efterfulgt af 6-8 mdr. på Margretheholm, og medens jeg var der tog jeg konsekvensen af Velfærdskontorets sømandsbal 3 år tidligere, og blev gift med min
kære hustru. Resten af tiden i Søværnet var mest i Sundbådene som søløjtnant.
Når man er nygift er det ikke attraktivt at sejle i langfart, så jeg søgte og fik et job i
Briefing, Flyveledelsen i Kastrup. Det gik ud på at holde piloterne ajour med navigationsforholdene på deres ruter og modtage deres flightplaner, - havde videre et bijob
med at undervise flyvelederelever i navigation. Der gik et år, og så åbnede der sig
mulighed for et job på IBM-skolen, hvor jeg skulle undervise i hulkort-maskiner og i
de første kommercielle datamaskiner. Senere blev det som leder af en programmeringsafdeling og i alt blev det til 6 år. Jeg var ansvarlig for programmeringen af de
opgaver konsulenterne forsøgte at sælge, og det gav efterhånden så store problemer, at jeg måtte droppe ægteskabet eller tage til søs igen.
På inspektionen i Frihavnen blev jeg modtaget med åbne arme. Der var virkelig
mangel på navigatører, så det må være 1965 at jeg fik hyre på Ayuthia som
3.styrmand. Og snak om skæbnens vilkårlighed - kaptajnen på skibet var netop ham
der 6-7 år tidligere havde fået mig til at sige op. Det tog vi meget afslappet på, og
sejlede to ture på Østen sammen uden problemer.
Jeg er ved at gå i stå med skriverierne, fordi der ikke mere er styr på hvilket skib og
hvilken tid jeg snakker om. Men måske er det meget naturligt. Jeg kom til at sejle 25
år mere, og skiftede i snit skib to gange årligt, så det bliver 50 skibe. Ydermere er
det mere end 20 år siden jeg blev pensioneret, så det er naturligt at skib og tidspunkt er glemt.
Tilbage til Ayutia og dens gode kaptajn. Jeg stod sammen med ham på broen ved
indsejlingen til Nagoya og så ud over de kolossale japanske industrianlæg og han
sagde "Se på det styrmand, det bliver den hvide mands død ". Det lød ganske fornuftigt, især nu mange år efter, når man ser hvor konkurrencedygtige de gule asiater
er.
De næste to rejser var vi kun 2 styrmænd, Overstyrmand og 2.styrmand (mig) - ØK
havde ikke kunnet finde en 3.styrmand. Det blev strengt. I søen gik vi 2-skiftet vagt
og i havn med anløb og afgang på alle tider af døgnet forsøgte vi at håndtere stevedorer, myndigheder og forefaldende problemer mellem os, så vi eventuelt kunne få
lidt søvn. Vores kaptajn var ikke til nogen hjælp, måske fordi han mente, at der skulle være een navigatør om bord, der havde mulighed for at holde hovedet koldt. Hans
kælenavn (Sov sødt) rimede for resten på hans dåbsnavn. Jeg varskoede inspektionen, at jeg blev nødt til at holde op, hvis det blev til flere rejser med kun to styrmænd.
Så blev jeg skiftet fra Østen til vestkysten af USA. Stadig med de vanlige europæiske havne, men med lidt mere vægt på engelske - whisky og MG-sportsvogne. Men
ellers med alle mulige former for stykgods, som var alt for fristende for havnearbejderne, både i Europa og USA. Og førte til en konstant krig mellem havnearbejderne
og styrmænd. Hvor jeg mindes en aspirant der var sendt ned i 4-lasten for at forhindre tyverier fra lasten, kom grædende op kort efter - han var blevet lovet tæsk, hvis
han så hvad der blev stjålet.
(FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER AF STS)
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Vi har mistet en af vore kammerater.
Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer
425 René Posin er afgået ved døden. Rene havde været medlem i næste 44
år og han var i 20 år valgt revisor for marineforeningen. René var en
arbejdsom mand som arbejde til det sidste. Rene blev 78 år.
Han vil blive savnet.

Æret være hans minde.
Mail fra Else Posin.
Jeg vil gerne på Renes vegne takke alle medlemmer i Brøndby marineforening for en rigtig lang og god tid .Jeg og familien takker for deltagelse ved Renes begravelse som blev et sidste fint minde .

Venlig hilsen.
Else m.familie
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J. B. Blomster

Hos J. B. Blomster er vi specialister i alle slags buketter og
dekorationer.
For at holde en høj kvalitet er vi på Grønttorvet mindst 3 gange om
ugen for at hente friske blomster.
Vi sammensætter blomster
til enhver lejlighed, og efter
specielle ønsker.
Buketter - Brudebuketter –
Bordpynt - Til festlige
lejligheder –
Sammenplantninger – Øl fra Bryggeriet Skands - Vin fra Nowak
Wine – Bårebuketter - Båredekorationer — Kranse - Kistepynt

Vi leverer også buketter/planter til en lang række virksomheder på
vestegnen.
Som medlem af Euroflorist når vi ud til hele verden.
Vi samarbejder med 2 fantastiske bedemænd.
Danske Begravelser Merete Biltzing tlf: 43301100
Anstændig Bedemand Helle Albek tlf: 20272013
Kig ind i butikken.
Brøndbyvestervej 8 ( Gl Blæsenborg ) tlf: 43965514
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Skibsnummer 703

36

