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En skibsdrengs første møde med Østen:

Den femte dag passerede vi Ceylon, og mens jeg kiggede på øens høje bjerge blev jeg pludselig 
te-tørstig.  Kort efter blev der helt mørkt, og et enormt uvejr med mange lyn og torden ramte 
os, men søen var nærmest blik, så det gav ingen søgang. Derefter sejlede vi ind i Den Bengalske 
Bugt i fint vejr, og et par dage senere kunne jeg allerede lugte/dufte land. Det var en af mine 
rejsers største oplevelser. Østens krydderier hang i luften, allerede før vi så de første måger.  
Samtidigt lyste bølgerne smukt af morild. Vi tog lods ombord kl. 18.00 og lå for anker på Reden 
tre kvarter senere. Det lykkedes at få en servicebåd i land. Som jeg noterede i dagbogen:  
”Til aften endelig i land til Østens mystik, hvor vi så mange smukke piger og kørte i Ritzau”  

Bogen her indeholder otte fortællinger om livet på de store have om bord på ØK´s skibe i 
1960´erne. 
De er skrevet af tidligere ØK-ansatte: kaptajner, styrmænd, maskinmestre, stewardesse og skibs-
drenge. De omhandler især de oplevelser og den dannelse, livet til søs har givet dem, og den 
betydning det har fået for deres videre færd i livet. Herudover er der en beretning om Museum 
Silkeborgs udstilling ”Fra dreng til mand. Dannelsesrejse på verdenshavene” om en kammer-
drengs tre rejser med ØK.
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Indholdsfortegnelse:	  

Forord	  
Keld	  Dalsgaard	  Larsen:	  
”Fra	  dreng	  til	  mand.	  Dannelsesrejse	  på	  verdenshavene”	  
Mogens	  Pilemand	  Ottesen:	  
”Valg	  af	  en	  fremtid	  til	  søs”	  
Ole	  Toft:	  
”Ansat	  med	  højagtelse	  som	  restaurationsdreng”	  
Poul	  Grosen	  Rasmussen:	  
”Fodring	  af	  kølsvin	  og	  vand	  til	  kompasrosen.	  En	  mesterkammerdrengs	  dannelse”	  
Annette	  Lindberg:	  
”Født	  med	  en	  portion	  saltvand	  i	  blodet.	  En	  kahytsjomfrus	  meritter”	  
Peter	  Gaardsted:	  
”To	  rejser	  med	  Samoa.	  En	  maskiningeniørs	  erindringer”	  
Ib	  Amdisen	  Møller:	  
”Rejserne	  til	  Indien	  og	  Burma	  samt	  Australien.	  En	  maskinmesters	  oplevelser”	  
Knud	  Sehested:	  
”Kaptajnens	  specielle	  opgaver”	  og	  ”Min	  værste	  rejse”	  
Redaktionens	  tak	  

	  

	  

	  
Forord	  

Initiativet	  til	  denne	  bog	  kommer	  fra	  SØS-‐gruppen	  i	  Silkeborg.	  

SØS	  står	  for	  Silkeborg	  ØK	  Skibsklub.	  SØS-‐gruppen	  er	  en	  flok	  tidligere	  ØK-‐
ansatte,	  som	  –	  foranlediget	  af	  Museum	  Silkeborgs	  udstilling	  ”Fra	  dreng	  til	  
mand.	  Dannelsesrejse	  på	  verdenshavene”	  –	  har	  sat	  hinanden	  stævne	  to	  gange	  
om	  året	  og	  udvekslet	  beretninger	  fra	  livet	  på	  de	  store	  have.	  De	  gode	  
fortællinger	  der	  blev	  fortalt,	  synes	  vi	  fortjener	  en	  bredere	  lytter-‐	  og	  læsekreds,	  
så	  vi	  besluttede	  os	  i	  slutningen	  af	  2015	  for	  at	  prøve	  at	  samle	  en	  række	  
fortællinger.	  

Du	  kan	  læse	  om	  udstillingen	  i	  museumsinspektør	  Keld	  Dalsgaard	  Larsens	  
kapitel.	  Herudover	  har	  syv	  af	  gruppens	  tidligere	  ØK-‐ansatte	  skrevet	  deres	  
forskellige	  beretninger,	  lige	  fra	  skibsdreng	  til	  kaptajn.	  

Bogens	  titel	  kommer	  af	  to	  karakteristiske	  ting	  ved	  ØK:	  De	  viste	  splitflag,	  og	  
alle	  skrivelser	  blev	  underskrevet	  ”Med	  højagtelse”.	  Retten	  til	  at	  vise	  splitflag	  
blev	  tildelt	  ØK	  som	  særlig	  honnør	  af	  Kong	  Christian	  IX	  den	  15/2	  1898	  som	  
anerkendelse	  for	  etablering	  af	  den	  regelmæssige	  rutefart	  mellem	  Europa	  og	  
Det	  Fjerne	  Østen.	  Tilladelsen	  gjaldt	  kun	  for	  ”ØK´s	  i	  oversøisk	  Fart	  gående	  
Skibe”,	  men	  i	  slutningen	  af	  1920´erne	  blev	  tilladelsen	  udvidet	  til	  også	  at	  
omfatte	  ØK´s	  kontorbygninger.	  (Kilde:	  Museet	  for	  Søfart)	  

	  

Bogen	  kan	  bestilles	  ved:	  
Forlaget	  Kahrius,	  Them-‐Centret	  10,	  8653	  Them.	  Tlf:	  72	  62	  49	  62.	  
www.kahrius.dk	  
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så	  vi	  besluttede	  os	  i	  slutningen	  af	  2015	  for	  at	  prøve	  at	  samle	  en	  række	  
fortællinger.	  

Du	  kan	  læse	  om	  udstillingen	  i	  museumsinspektør	  Keld	  Dalsgaard	  Larsens	  
kapitel.	  Herudover	  har	  syv	  af	  gruppens	  tidligere	  ØK-‐ansatte	  skrevet	  deres	  
forskellige	  beretninger,	  lige	  fra	  skibsdreng	  til	  kaptajn.	  

Bogens	  titel	  kommer	  af	  to	  karakteristiske	  ting	  ved	  ØK:	  De	  viste	  splitflag,	  og	  
alle	  skrivelser	  blev	  underskrevet	  ”Med	  højagtelse”.	  Retten	  til	  at	  vise	  splitflag	  
blev	  tildelt	  ØK	  som	  særlig	  honnør	  af	  Kong	  Christian	  IX	  den	  15/2	  1898	  som	  
anerkendelse	  for	  etablering	  af	  den	  regelmæssige	  rutefart	  mellem	  Europa	  og	  
Det	  Fjerne	  Østen.	  Tilladelsen	  gjaldt	  kun	  for	  ”ØK´s	  i	  oversøisk	  Fart	  gående	  
Skibe”,	  men	  i	  slutningen	  af	  1920´erne	  blev	  tilladelsen	  udvidet	  til	  også	  at	  
omfatte	  ØK´s	  kontorbygninger.	  (Kilde:	  Museet	  for	  Søfart)	  
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”Et pletskud af erindringer fra fortiden og jeg kan anbefale den som en af 
de bedste”.
Willy Brorson. www.snesejler.dk

“En fornøjelig samling historier især for folk med en vis veneration for 
splitflaget”.
Erik Brandt-Jensen. Fagbladet Søfart

”Fyldt med små og store oplevelser og giver gode tidsbilleder om at være 
ung til søs i 1960'erne”  
Chresten Søe Christesen. Bibliotekslektør


