
Referat af mødet i SØS-redaktionsgruppen den 02. februar 2016. 

Sted: Hos Ole Toft, Bakkevænget 46, 8600 Silkeborg. 

Deltagere: Ole Toft, Knud Sehested, Poul Grosen Rasmussen. Afbud: Annette Lindberg.  

Referent: Poul Grosen Rasmussen.  

Dagsorden SØS-bogprojekt:  

1) Bogprojektet 

-      Status (PG) 

-      Artikler (indkomne og under udarbejdelse  (PG) 

-      Fordeling af arbejdsopgaver (korrektur, illustrationer og fotos, andet…) (OT) 

-      Det videre arbejde i reaktionsgruppen 

2) Næste SØS-møde (dato og dagsorden) (OT) 

3) Orientering om Hamborg-turen (OT) 

4) Eventuelt 

Ad 1, Status: 

Følgende indlæg til SØS-bogen er modtaget: Ole Toft: ”En bjørn om bord” (2,2s) og ”Mødet med Østens 

mystik” (2,5s). Poul Grosen Rasmussen: ”Med Pretoria og Busuanga på de store have” (26s). Forord til bog/ 

artikel (1s) Knud Sehested: ”Min værste rejse” (6,1s). Peter Gaardsted: ”2 rejser med ’MS SAMOA’ af ØK i 

året 1964. En maskiningeniørs erindringer” (17s) 

Udover disse indlæg har følgende personer givet ”tilsagn” til bogen:  

Mogens Cato Christensen: ”Fortælling fra Bangkok”(0,5s). 

Mogens Pilemand Ottesen: ”En tur med skoleskibet Danmark før ansættelse ved ØK”(?s) 

Ib Amdisen Møller: 5 forslag herunder ”Minder fra en svunden tid i ØK (2 rejser hhv. til Indien/ Burma og til 

Australien) (?s)  

Ad 1, Artikler:  

Det blev aftalt, at Ole kontakter Ib og opfordrer ham til at skrive en artikel om Australiensturen. Knud gav 

tilsagn om at skrive en ny artikel om sygdomsbehandling ombord. Knud kontakter Brent Salskov og 

undersøger Brents interesse for at medvirke i bogprojektet.  Ole gav tilsagn om at skrive en artikel om 

drengene ombord/ takt og tone/ omgang med passagerene. Poul kontakter Mogens Pilemand og opfordrer 

ham til at skrive om sine oplevelser på skoleskibet Danmark set i relation til den efterfølgende ansættelse 

på et ØK-skib. Ole tager kontakt til Mogens Cato og opfordrer ham til at uddybe sin beskrivelse af sine 

oplevelser i Bangkok. Ole tager kontakt til Annette Lindberg og forhører sig om hun kunne tænke sig at 

fortælle om, hvordan det var at være kvinde ombord på et ØK-skib. Poul kontakter Niels Kr. Tarp og 

opfordrer ham til at bidrage til SØS-bogen.  

Alle indlæg modtages med glæde. Vi forventer dog minimum 1 A4-side. Tænkt ikke på opsætning eller 

slåfejl. Redaktionen er også interesseret i at høre om andre interesserede bidragydere, som SØS-gruppens 

medlemmer måtte møde. 



Ad 1, Fordeling af arbejdsopgaver: 

Annette Lindberg har påtaget sig at korrekturlæse de modtagne indlæg og hun er godt i gang med denne 

opgave. Ole og Poul undersøger relevante fotos og illustrationer til den samlede produktion. 

Ad 1, Det videre arbejde i redaktionsgruppen:  

Der var enighed i redaktionsgruppen om, at artiklernes fokus skal være ”den selvoplevede beretning”. Ole 

forslog at bogens titel kunne være ”Med splitflag og højagtelse”. Ole forslog endvidere, at hver artikel 

skulle have en kolofon med et foto af forfatter, samt navn, stillingskategori og alder på 

oplevelsestidspunktet. Der er pt. indleveret indlæg, der svarer til ca. 55 A4-sider. Vi håber på at kunne 

komme op på 150-200 sider inkl. sider med fotos. Vi arbejder på at kunne have et trykkeklart materiale klar 

til julehandlen 2016.      

Ad 2. Næste møde i SØS-gruppen  

Næste møde er den 2. marts 2016 kl. 19.00. Dagsorden udsendes snarest og der er foreløbig følgende 

dagsordenspunkter til mødet:  

1. Orientering om SØS-bogprojektet, herunder nye bidrag.   

2. Orientering om Hamborgturen.  

3. Fælles tema: Hvordan oplevede du hierarkiet på det ØK skib, som du sejlede med?  

(Knud har fortalt, at mandskabsgruppen ombord dengang var skarpt opdelt i 7 forskellige grupper med 

officererne i den øverste gruppe og aspiranterne i den nederste gruppe. De 7 grupper havde deres egen 

messe, hvor der ikke var besøg af de andre mandskabsgrupper uden behørig invitation)   

Ad 3. Orientering om Hamborg-turen 

Ole orienterede om Hamborgturen, der foregår fra den 19-21. april 2016. Ole vil udsende folder om turen 

til SØS-gruppen. Ledige pladser vil blive tilbud andre søfartsinteresserede fx i Aarhus.  

Ad 4. Evt. 

Efter mødet i SØS-gruppen mødes redaktionsgruppen og planlægger det videre forløb, herunder evt. 

kontakt til forlaget Kahrius.   

  

       

   

 

 


