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Fuld Erstatning for at være i ,,Paradis"!

Kaptajn K. M. Kristensen.

.Fra vort Medlem, Kaptajn K. M. K ris ten s e n (,Eos' Skipperens Snn, den le Kes).
der nu forer m. s. ,Arnold Mmrsk' og sejler i Liniefort paa Osten, har vi modtaget nedenstaoende interessante Beretning om 49 Maaneders Sejlads med, jone
Mmrsk' under hollandsk Flag og 44 Mooneders ufrivillig Internering poa jovo
under meget ugunsiige Forhold. To Gange mistede han og hans Folk deres Ejendele og blev daarfig behndlet a f Danmarks Representant i Soeroboio. Apoteker
Olsen. som ganske synes at have misforstaaet S~tuationen.naar han mener. de
internerede Danske havde det som i Paradis1 Beretningen giver unegtelig et
ganske onde<Indtryk. og det er at haabe, at narvnte Konsul kommer for Skoleret.
noor han kommer li/ Danmark. og at vort Land snrger for at foa ham erstattet
med en Mand. der har den rette Forstaaelse a f sine Londsmarnd. Gennem de
respektive Organisationer forswer Besehingen fra, jane Mersk' at faa Erstatning for Tab a f Hyre i den lange Tid, de maatte leve under saa daarfige Forhold.
Det er jo sagt om Snfolkene. der gjorde deres store Indsats for at faa Danmark
hevet op i de Allieredes Rekker: ,De skal ikke blive glemt". Tiden vi/ vise. om
det er Mundsvejr eller om Kristensen og hans Folk faor deres Kmv gennemfnrt.
Det er kun beklageligt, at saadanne Sporgsmoal skal soges gennemivunget ved
kraftige Midler. Hvormange Frihedskempere er ikke blevet hjulpet her/i/emme.
maaske i nogle Tilfelde uden at de virkelighargjorten Indsats. og ihvertfaldlangtfa
kan maoles med den, vore gode Snfolk udnvede i de mange Aar. de var forhindret
i at komme hjem og uden at have Foibindelse med deres Kere herhjemme.

»Fuld Erstatning for at være i Paradis«, saaledes
lyder en Avisartikel i ~BerlingskeTidende« af 26.
Januar 1948 angaaende Motortankskibet ~Arnbo.,
ex. »Jane Mærsk~sBesætnings Internering i 44 (fire
og fyrre) Maaneder paa Java under Japanerne o p
Ii~doneserne. Avisartiklen er skrevet efter en Indberetning fra den danske Ii'onsul, Hr. Apoteker 01sen i Soerabaia paa Java.
Som Farer af \MIT »Ambe«, ex. .Jane hiærska, vil
jeg herved give »Ær0boen« en Beskrivelse af Forholdene under vor 22 Maaneders Sejlads under hollandsk Flag og vor ufrivillige 44 Maaneders Internering paa Java.
Den 9. April 1940 var vi med MIT »Jane Mærsk*
paa Rejse fra Singapoore til Abadan i Ballast. Vi
havde fra omkring Krigens Udbrud sejlet fra Bahrein i Persien til de engelske Kolonier, hangoon,
Bombay, Colombo og Singapoore med Dieselolie.
.Jane Mærsk. var et Tankskib, der lastede ca. 13,000

Tons og havde en ~ e s æ t n i npaa
~ 36 Mand, deraf
de 32 danske. Ved Titiden om Aftenen h0rte Horinesteren i sin private Radio, at Tyskland havde besat Danmark. Han tilkaldte straks mig, og jeg
naaede at here, at Tyskerne havde besat Danmark,
og at alle danske Skibe anbefaledes at s0ge neutral
Havn. Jeg sammenkaldte ~jeblikkelig til Skibsraad.
Til Stede var alle Officererne, Baadsmanden og 1
Smerer. Jeg anbefalede at forsage at naa til Java,
Hollandsk Ostindien, og dér se Tiden an. Det blev
enstemmigt vedtaget, og Kursen ændredes med det
samme. Den 18. April 1940 efter en Sejlads paa 3300
Ssmil ankom vi til Soerabaia paa Java gennem
Elalistrzdet sent om Natten. Jeg telegraferede straks
ved Ankomsten til Rederiets Kontor i New York og
fik samme Dag telegrafisk Svar, at Skibet skulde forblive i Soerabaia. Jeg havde ombord et Akkreditivh e v , 5000 amerikanske Dollars. Dette fik jeg med
noget Besvær vekslet i en engelsk Bank i Soerabaia.
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Vi laa paa Soerabaias Red til den 10. Maj 1940,
da Holland kom med i Kkigen, og vi blev uden forudgaaende Varsel bordet af en hollandsk Motorbaad
med en Del bembnet Militzr, der myldrede op paa
Dzkket. Den averste Officer henvendte sig til mig
og meddelte, at Skibet var beslaglagt af de hollandske Myndigheder, og hvis nogen forsegte Sabotage,
vilde de blive skudt omgaaende. Jeg beroligede Officeren med, at der intet var at frygte for den Slags.
3 Slæbebaade og Lods kom ombord; vi hev selv vore
Ankre ind og blev slzbt i Havn. Vi blev nægtet
Landgang, og >Officererog (Mandskab blev beordret
fra deres Kamre og maatte bo paa Dzkket. Bevzhnet Militzr og mindre Maskinkanoner blev anbragt
passende Steder paa Dzkket, saa alt kunde beskydes. Skibet blev undersagt, men der fandtes naturligvis ingen Vaaben eller andet mistznkeligt. I Maskinrummet maatte der opholde sig l Maskinmester
eller Maskinassistent ad Gangen, og denne passede
vor lebende Hjzlpemotor til Lys og Fryser. Et Par
Dage gik paa denne Maade, saa kom der en Del
Officerer ombord og hejsede vort danske Flag ned
og satte det hollandske i Stedet, og vi fik Besked
paa, at Skibet nu var hollandsk Ejendom.
Nzste Dag kom der Lastbiler, og vi blev alle beordret op i Lastbilerne under militzr Bevogtning 09
blev kert direkte' gennem Byen ud til en Interneringslejr med en meget hej Cementmur omkring.
Paa Vejen dertil blev vi hele Tiden truet af indfedt
bevzbnet Militær, og vi maatte ikke tale sammen.
Vi blev straks anbragt i et lille Rum paa en Træbænk, hvor der lige var Plads til os 36 Mand. Eri
hollandsk Officer meddelte os, at det var forbudt at
tale sammen, og hvis vi ikke sbaks lystrede Ordre
fra vore Fangevogtere, blev vi skudt. Vi sad saadaii
i adskillige Dage. Vi fik Mad leveret, men udeil
Kniv eller aff fe l. Jeg bad gentagne Gange den hollandske Officer om at faa Lov tit1 at ringe til den
danske Konsul, Hr. Olsen, og efter flere Dages Forl0b fik jeg denne Tilladelse. Jeg fik ogsaa telefonisk
Forbindelse med Hr. Konsul Olsen, og han lovede
rriig at sege Tilladelse til at besege os snarest. Han
kom ogsaa nzste Dag, og han lovede at gere alt for
a1 faa os fri igen. Vi herte imidlertid ikke mere til
ham, og jeg erfarede senere, at han var rejst op i
Bjergene, efter eget Udsagn for at rekreere sig. Imidlertid kom vor Skibshandler og Agent og bes~gte
os, og de fik foranlediget, at jeg tillige med 2 af
Besztningen under militær Bevogtning blev kart
ombord paa Skibet, hvor vi hentede Madrasser og
'@j
at skifte med' Vi maatte
Time

under stadig Bevogtning. Jeg bad 'officeren serge
for at fjerne vort store Lager a£ fersk Kbd fra Fryserummet, der nu var uden Kulde, da det ellers vilde
blive fordzrvet. Dette lovede Officeren, der bevo.2tede Skibet. Det viste sig senere, at dette var tmkket saa Iznge ud, at al vor Proviant var adelagt. Vi
fik efterhaanden mere Frihed i vort Fangenskab,
men blev frygteligt plaget af Moskitoer. Efter 14
Dages Forleb kom en Amerikaner, Hr. Tunold fra
Singapoore. Han arbejdede for Rederiets Kontor i
New York, og han fik ps lesladt allerede den nzste
Dag, efter at jeg havde haft Audiens hos den averste (General. Der underskrev jeg en Erklzring paa,
at jeg var ansvarlig for alt, hvad der skete ombord
og blev lavet af min Besztning. Jeg underskrev Erklzringen og tog derved hele Risikoen. Den d a n s ~ e
Konsul saa vi stadig ikke noget til. Jeg fik at vide
af Danske og Hollzndere, at han var paa den sorte
Liste hos ~ o l l z n d e r n eog Englznderne, fordi han
havde handlet med den tyske Konsul efter at Krigen var udbrudt, og der var megen Tale om, at han
slculde fratrzde som dansk Konsul.
Nogen Tid efter fik jeg af Havnemesteren Besked
om at rejse med Natekspressen til Batavia for at
tal; med den hollandske Kommandant. Jeg rejste
samme Aften og ankom til. Batavia nzste Morgen,
hvor jeg blev afhentet af en Officer, der kerte mig
til Kommandantens Bolig. Jeg blev der hele Dage11
o: afsluttede ny Hyrekontrakt, saaledes at min Besztning og jeg skulde sejle Skibet under hollandsk
Flag. K'ommandanten lovede, at ved Krigens Slutning skulde Skibet igen overleveres til min danske
Reder, Hr. A. P. Meller, Kabenhavn. Skibets Navn
blev »Ambe« med Hjemsted i Batavia. Jeg forlangte
hollandsk Hyre, da denne var meget sterre end den
danske, men det vilde Kommandanten under ingeii
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indbyder vi til en Koretur med ~Se1andia.s Turistbiler efter f~lgendeProgram:
Fra Kobenhavn (Vesterbrogade 2 A ved .Selandia«) Kl. 10 Fm. - Mad i god Tid ! !
Der keres langs Kysten til Helsing~r,hvor Frokosten indtages Kl. ca. 11,N paa Kronborg Havbad.
Beseg paa
' g s@fsfartsmuseet
paa
borg Kl. ca. 13.
Afgang fra Helsinger Kl. ca. 15 til Sepavillonen
i Fredensborg (ved Esrom SB), hvor Eftermiddagskaffen nydes, og hvor vi kan spise medbragt eller
bestilt Aftensmad Kl. ca. 18,N.
Fra Kl. 20 er der Lejlighed til at faa en .Dans, og
Kl. Z2 kerer vi tilbage til K'ebenhavn.
Billetter a 12 Kroner pro persona (inklusive Museumsbillet, Eftermiddagskaffe og Dans) for Medlemmer med een Ledsager og 14 Kr. for Gaester maa
bestilles senest den 5. Juni ved Indbetaling af Belobet paa Foreningens Postkonto Nr. 1428.
Bestyrelsen.
Omstændigheder gaa med til. Vi enedes derfor om,
a! vi skulde beholde vor danske Hyre med de Tillæg, vi havde ved Overtagelsen. Endvidere skulde
vi have 5 Pund Sterling i maanedligt Krigstillæg.
Vi sejlede nu uafbrudt paa Osten og i de sidste 15
Illaaneder paa Borneo og Philippinerne. Jeg havde
stadig Forbindelse med Rederiets Kontor i New York,
og de var godt tilfredse med, at vi stadig sejletle
med Skibet.
Fra Redpiet i K~benhavnblev der over Sverige
sendt to Repræsentanter ud til Manilla, og disse traf
jeg sammen med der. Vi havde i Manilla 4 af Rederiets store Baade oplagte. Repræsentanterne havde
Hilsener med til os fra vor Reder, Hr. A. P. M~ller,
og Kontorpersonalet. Repræsentanterne bad os stadig blive ombord og sejle Skibet.
I December 1941 kom Krigen i Osten med Japanerne. Vi var da under Losning i Philippinerne
c.? naaede lige derfra, inden Japanerne indtog dein.
Vi afsejlede til Tarakan paa Borneo og lastede der
en Ladning Crude Oil til Singapoore. Der var paa
dette Tidspunkt en Mængde japanske Undervandsbaade i vore Farvande. Vi slap ogsaa lige ud fra
Tarakan, da Japanerne angreb og indtog Byen. Vi
naaede uskadt Singapoore, men var der ude for megen Bombardement fra japanske Bombemaskiner.
V1 afsejlede alene uden Eskorte, bestemt for Soerabaia paa Java, &g kom ogsaa godt fra denne Tur.
Paa Vejen blev vi beordret ind til Tela Tjap paa
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Javas Sydkyst, da japanske Undervandsbaade havde
tarpederet
Soerabaia gennem
2 Skibe Balistrædet.
lige ved OS. Fra
Vi naaede
Soerabaia
godtblev
til
vi sendt i Konvoj med en hollandsk Destroyer som
Ledsageskib til Balikpapan paa Borneo. Da vi om
Aftenen ved Solnedgang var
ved Borneo, vendte
"estro~eren pludselig rundt
gav Os Ordre til at
folge med hurtigst muligt. En stor japansk FIaadestyrke angreb Balikpapan og indtog denne. Vi ko111
i Ly af Natten vzk og naaede igen tilbage til Soernbaia. Et Par Dage efter sejlede vi i Konvoj til
g
' naaede godt
Vi kunde ikke
laste fuld Last paa Floden i Palembang, men skulde
laste Resten fra en anden Tankbaad udenfor Barren. Denne Tankbaad og en anden blev imidlertid
angrebet af japanske ~
~
~og vi b der- ~
for Ordre til at sejle ret tilbage med 9500 Tons Last
til Java. Vi blev Pas Rejsen beskudt af japanske
Bombemaskiner, men slap godt fra det. Vi naaede
tilbage til Soerabaia i samme Ojeblik, som en stor
Formation japanske Bombemaskiner angreb Havnen. Et Par Fuldtræffere ramte Bygningerne, hvor
de hollandske Flyvemaskiner befandt sig, og de fleste Maskiner gik op i Brand. Vi var nu omtrent
daglig udsat for vældige Luftangreb af Japanerne.
Det var lige meget, hvor i Havnen vi befandt os, saa
ramlede Bomberne uhyggeligt tæt ned om os. V$
fik losset vor Last, men f& Ordre til at laste igen.
Under Lastningen blev vi angrebet af en mægtig
Formation Bombemaskiner. Et Skib, der laa fortojet to Meter fra vor Agterende, f& 3 Fuldtræffere.
Det var et Motorskib (10,000 Tons), lastet med Gurnmi. Det gik straks i Brand, og Ilden stod hejt til
Vejrs over Skorstenen og drev ned over os. Pakhuse og Rajer rundt om os var ramlet sammen op
stod r Brand, og vore Agterforbjninger, Manillatrosser, kom i Brand. Jeg beordrede alle paa Dæk og i
Maskinen, gav Ordre til at frakoble Lasteslanger.
Jeg sprang i Land og ned i det farste bombesikre
Bum paa Kajen, fik fat i to Brandmænd og beordrede dem op for at lade vore Fort~jningergaa. Der
kom hverken Slæbebaad eller Lods; vi havde ellers
til daglig 3 Slæbebaade til Hjælp ud og ind fra
Kajen til Reden. 20 Minutter senere var vi ved egen
Hjælp til Ankers paa Reden og naaede endda at
redde to Mand, der var sprunget overbord fra det
brændende Skib. Næste Dag skulde vi til en anden
Kaj og laste færdig; men kort far vi skulde lette
Anker og sejle kom et nyt mægtigt Flyverangreb,
og Tanke, Ledninger, Pakhuse og Kajer var fuldstændig skudt i Ruiner. Nu var der ikke mere at
gme, og vi laa med klar Maskine paa Reden. Vi

havde ca. 6000 Tons Dieselolie ombord. Vi lossede
en Del Last over i en lille Tankbaad, og vort Skib
blev lagt paa lige Trim, for at vi kunde sejle ud af
Ostrenden og gennem Balistrzedet til Australien. Vi
var 26 Skibe i Havnen, og Kaptajnerne blev ofte
kaldt op til Marinekontoret, der var flyttet op oveiifor Byen, ca. 2 danske Mil fra Havnen, og d& fik
\i forskellige Sejlordrer til Australien. Men hver
Gang blev Ordren igen annuleret, og vi blev stadig
bombet af mzegtige .Formationer Bombemaskiner.
Et Hospitalsskib blev sendt ud, men kom faa Timcr
senere tilbage, svzert havareret og med drzbte og
saarede.
Den 2. Marts 1942 om Morgenen kom en Motorbaad, der skulde hente mig i Land til Konference
paa Marinekontoret. Der var Luftangreb, og
maatte soge vzek fra Havnen med Motorbaaden. Endelig ved Titiden kom jeg i Land ved Havnekontoret. Straks kom der igen Luftalarm, men jeg to;:
ingen Hensyn hertil og begyndte straks Vandringen
den lange Vej op til Marinekontoret. Det var frygtelig varmt, og jeg svedte, saa Vandet lob ud a l
mine Sko. Al Forbindelse til Havnen var afbrudt.
Lndelig traf jeg en Militzerbil, som jeg fik standset.
Der var Militzerfolk i Bilen, som skulde sprzenge en
Del af Havnen i Luften. Ledninger og alt var lagt
lznge i Forvejen. De tog mig med et Stykke af
Vejen, men havde ikke Tid til at kore mig lzngere.
Jeg fortsatte Vandringen, mere og mere t m t og torslig. Jeg fik igen fat i en anden Militzerbil, og ved
Ettiden naaede jeg op i Byen til et lille dansk Hotel, og der fik jeg mig en velfortjent afkolet 01. Jeq
skulde vzre i Marinekontoret Kl. 14,OO. Da jeg ankom til Marinekontoret, var alle Kaptajnerne samlede der. De havde antagelig alle boet i Land om
Natten. Det var kun Havnen, der blev bombet. Vi
afventede Ordre fra Kommandanten i Batavia. Kl.
15,W kom Ordren, at alle Skibe, der var i Havneii,
skulde sznkes. Vi kunde ikke afsejle, da der laa
en japansk Flaade udenfor Soerabaia og Batavias
Havne. I Batavia var der 24 Skibe, og disse led
samme Skzebne. Jeg bad Kommandanten om at lade
Militzret sznke Skibet, men fik til Svar, at Skibet
var hollandsk, og at vi selv skulde sænke og odelzegge det, saaledes at Japanerne ikke kunde redde
det. Vi skulde szenke alle Skibene paa Slaget Kl.
16,W og tillige stikke Skibene i Brand, hvis vi kunde
komme af Sted med det. Intet maatte reddes fra
Skibene, og vore hemmelige Koder skulde vi brzende
eller szenke i Havnen med Vzegt ved. Vi blev hurtigt i Lastbiler kort til Havnen og sat ombord i Motorbaade. Der var kun kort Tid til Raadighed, og
\li

mine 'Ordrer blev hurtigt udforte. Der aabnedes for
alle Lasttanke, Maskinrum, Cofferdam, For- og Asterpeak, og Vandet stromrnede hurtigt ind, Jeg beordrede derefter l. Styrmand i den ene Redningsbaad med det meste af Besztningen. De skulde ro
i Land og finde en sikker Landingsplads og afvente
\i andre der. Jeg holdt ombord 6 Mand, der skulde
hjzelpe med til at udfore det sidste Arbejde. Skibet
fik hurtigt stærk Slagside, og da alt var i Orden, stod
3. Styrmand ved Landgangen og ventede paa mig.
De andre var i Redningsbaaden. Jeg spurgte 3. Styrmand, om alt var i Orden og intet glemt. Han svarede: »Javel, Kaptajn, alt er i Orden.« »Saa gaar vi
fra Borde,. sagde jeg, og vi fulgtes ned af Landgangen. Under vor Roning paa Vej ind - der var
lang Vej og frisk Kuling - kom en armeret Motorbaad, og jeg fik ham til at tage os paa Slzb. P i a
Vejen ind tog vi vor anden Redningsbaad og mange
andre Besztninger paa Sl~zeb. Da vi kom ind, stod
hele Kajen i Flammer, og vi havde Besvzer med ?t
komme i Land. R0gen var saa tzet, at det var ved
at tage Vejret fra os. Vi sagte L z bag nogle Mure,
hvor vi saa paa, at hollandsk Militzr sprzngte alt
i Luften og vzltede Kranerne ud i Havnen. Alt var
Kaos. Et Par Lastbiler kom til, men de tog forst
de hollandske, engelske og amerikanske Sofolk op
til Byen, men lovede at komme og hente os. Pludselig kom den danske Konsul til Stede, og han havde
en anden Bil med, fort af en ung dansk Dame. De
korte os til Byen. Nzeste Dag fik jeg Penge for sidste
Gang af B. P. M., som dirigerede Skibet, og jeg fordelte Pengene i Henhold til enhvers Stilling omhard,
samt Hyretilgodehavende. Jeg havde selv reddet 800
amerikanske Dollars fra Skibet.
Et Par Dage senere landede de japanske Tropper
paa Nordkysten af Java. En H z r rykkede mod Batavia og en anden imod Soerabaia, og begge Byer
blev indtaget, og vi sad i Saksen. Vort Skib var totalt kzntret, saa Master og Skorsten laa totalt under
Vand. Kun ved Lavvande saas en ringe Del af
Skibssiden. Skibet kunde ikke mere reddes. Vi henhendte os til den danske Konsul, Hr. Olsen, men
han henviste os til Hollzenderne, men disse havde
ingen Penge, da alt var beslaglagt af Japanerne. Vor
U. Maskinmester henvendte sig sammen med et Par
andre af Besztningen til Konsulen, Hr. Olsen, for
a t faa Hjzlp. 3. Mester meddelte ham, at han ikke
havde Penge til at blive klippet for. Han fik til Svar
af Ronsulen, at han kunde blive klippet af de indf ~ d t epaa Gaden for 10 Cent. Disse indfodte paa
Gaden var saa befzengt med Lus, at vi kunde se
Lusene kravle paa dem; men 3. Mester fik ikke en-

gang de 10 Cent. En Henvendelse fra mig sammen
med mine hsjere Officerer bar heller ikke Frugt hos
Hr. Konsulen. Nu traadte en hjælpsom og prægtig
Mand til. Det var den svenske Konsul, Hr. Axel
Wieslander. Han -var Direktsr for det store svenske
Firma S. K. F., Svensk Kugleleje Fabrik. Han tilbsd
at ssrge for os tillige med de norske Safolk, der
havde lidt samme Skæbne som os. Han overtog alle
Forpligtelser overfor os, og han var en Mand, som
vi til enhver Tid kunde tale fornuftigt med. Hail
satte dog som Betingelse, at den danske Konsul, Hr.
Olsen, intet mere havde med os at gsre. Denne Kontrakt blev skriftligt opsat og oplæst for Hr. Konsul
Olsen. Konsul Olsen underskrev Kontrakten og jeg
som Skibets Fmer underskrev som Vidne. Vi var nu
under Hr. Konsul Wieslanders Forsorg i ca. 3 Aai,
og alt gik godt. Vi fik pr. Mand 55 Gylden til Dækning for alt, indbefattet mindre Lægeregninger,
Tandbehandlinger og den Slags. Priserne paa el
Hotel var 150 Gylden, foruden Vask og andet, saa
vi var klar over, at der maatte spares, og vi boede,
hvor vi kunde bo billigt. Vi var næsten altid ude
.om os for at tjene en Skilling ekstra, dels ved Handel paa Sort B B ~ og
S lignende. Jeg havde mine 800
Dollars opbevaret hos den danske Konsul, og na;k
jeg manglede nsdvendige Ting, vekslede jeg af mine
Dollars og laante og hjalp ogsaa min tidligere BeSætning, hvor jeg kunde. Vi blev ofte taget i Forhmr
af Japanerne, men vi holdt alle paa, at det var Holkenderne, der havde sænket vort Skib, og Japanerne
fi aldrig at vide, at vi selv havde tilintetgjort Skibet. Ellers var det gaaet os galt. Vi fik Lov at gaa
frit i Byen, men maatte ikke komme udenfor Byen
eller i Nærheden af Havnen. Vi maatte hen og bukke
dybt for hver eneste japansk Skildvagt, men alt dette
Inrte vi hurtigt; vi skulde nok passe paa. Der var
ingen Magt, der kunde hjzlpe os.
Vi lærte den gule Fare at kende. Jeg solgte et nyt
Armbaandsur og fik derfor 1 ny Cykle og 300 Gylden. Alle Varerne begyndte at stige og blive knappe,
og Pengene fik mindre og mindre Værdi. Vi blev jaget ud fra det ene Hus efter det andet, da Japanerne
tog disse i Brug; men vi fandt et nyt Sted at bo. Saa
kom Ordren, at hver Konsul kun maatte varetage
sine egne Landsmænds Interesser. Saa maatte vi
igen' ind under Hr. Konsul Olsens Forsorg. Nu steg
Priserne paa alle Levnedsmidler med rivende Hast,
og vi kunde ikke n z r leve af den ringe Underststtelse, som Hr. Konsul Olsen gav os. Et Kilo K0d,
som fsr kostede 30 Cept, steg til 15-20 Gylden. Eii
Hane, som f0r kostede 15 Cent, steg til 25 Gylden,
og alt gik op i samme Forhold. Mine Dollars steg

i samme Forhold, og jeg naaede at eksistere ved
Hjælp af disse, lige til den sidste Tid, da var de
opbrugte. Min Besætning blev mere og mere mager
cg led stadig N0d, men mine stadige Henvendelser
til Hr. Konsul Olsen hjap ikke. Vor Underst~ttelse
blev lidt forh~jet,men intet i Sammenligning med
Prisstigningen. Hr. Konsul Olsen tjente uhyre
Penge, da han var den eneste, der fik Lov at beholde sit apotek. Det laa nede i Kineserbyen og var
saa bessgt af Japanerne, at vi daarligt kunde komnie ind i Forretningen. Han var stadig paa Nakken
af os og truede os paa alle Maader, bare han kunde
finde en Anledning. Hr. Konsul Wieslander og Hustru hjalp os paa mange Maader tillige med adskillige andre Danske paa Java. Dette kom Hr. Konsul Olsen for @re, og han truede skriftligt Hr. Konsul Wieslander med at melde ham til Japanerne,
hvis han ikke omgaaende afgav en skriftlig Erklzring paa, at han vilde ophsre med at h j ~ l p ealle
Danske. Konsul Wieslander, som ikke var rask,
vidste, at en Internering under Japanerne betsd Dsclen for ham, og han maatte give den ~nskedeEr(!Fortsættes i næste Nr.)
klæring.

DEROVRE FRA
Navnefonandring. Efter en ret bevæget Debat i nKommunalen« er det besluttet at falge Gade- og Vejudvalgets Indstilling, hvorefter fillergade omdebes til H . C. Christensens
Gcnde og Teglgade til Minorsgade. Selve Tanken at mindes
disse to for Marstal saa betydningsfulde Mænd maa enhver
sympatisere med; dog vil det nok vække Forbavselse og
Protest, naar (man h a r valgt at omdabe netop de to Gader,
og det bliver lajerligt a t skulle lægge Betegnelsen ~ h e j n ei
Tejlenu eller Byve i Mallergaaer paa Hylden. Ganske viat
faar Beboerne en lille Opmuntring, idet Ny Mellergude omdebes til Illiallergade, men »de æ notte de sammeu. Flere
Beboere har i Avisen protesteret mod Omtdebningen, saaledes Skibsreder Krornann og Sognepræst Krarup-Hansen,
men det viste sig a t være forgæves.
Vort Medlem, Landsretssagfarer Axel ~Kromann, protesterer ogsaa andet Steds i n&raboen« mod Omdabningen, som
blev vedtaget med k w een Stemmes Majoritet.
Det sidste ,Ord er m a s k e dog ikke siagt i denne Sag, og
hvis det stader paa virkelig Mo,dstand fra Beboerne, er del
et Spargsmal, om xKomonunalen«s Afigvrdse ter fares ud i
Praksis.
Hjemme paany. Vort Medlem, Direktar Axel Reventlou~,
er efter en Flyvetur paa 20,000 Kilometer vel ankommet til
Kobenhavn med det sjældne Dyr ,Okapien, der forhahentlig
vi! give gode Penge til hans kære Have. Helt billigt a t rejse
nu til Dags e r #det ikke for en Okapi mad Ledsagere, 40,000
Kroner, men Dyret er en stor Sjældenhed og en ny Attraktion i den zoologiske Have i Kabenhavn.
Direktar Reventlow har iavrigt lovet os snart igen at ville
glæde Æraforeningen med et Foredrag, og vi venter i naeste

Fald Erstatning
for at være i »Paradisi<c!
Af Kaptajn K. M. Kristensen.
(Fortsat fra Nr. 511948.)

Tre af Besætningen, vor 3. Styrmand og 2 Maskinassistenter,
blev taget af det strenge japanske
t
Politi for Handel og kom 7 Maaneder i Fængsel,
hvor de led frygteligt. Da de kom fri, var de to
Maskinassistenter saa medtaget, at de ikke selv
kunde fore en Ske til deres Læber. De var alle tre
. kun Skeletter; men de kom sig langsomt, og alt blev
gjort for dem af vor Hovmester og fra alle Sider. Vor
2. Styrmand var allerede det forste Aar blevet intwneret sammen med sin unge hollandske Hustru,
som han var blevet gift med kort i Forvejen. Hans
Hustru naaede ud af Fangelejren i Bjergene, da Japanerne havde -kapituleret, og hun boede sammeii
med os andre den sidste Tid paa Java, meget syg.
2. Styrmand fandt vi ved vor Hjemrejse i Singapoore paa et engelsk Hospital, meget syg. Han havde
haft alle de Tropesygdomme, der fandtes. Efter J a panernes Kapitulation arbejdide vi for Rede Kors
og tog imod de Stakler, der kom ud fra Fangelejrene. Det var frygtelige Syn, der m0dte os. Det var
levende Skeletter uden Undtagelse, og de fleste af
dem kunde hverken gaa eller stette paa Benene; alle
var de befængt med U t ~ jog fulde af Saar. Disse
Stakler glemmer vi aldrig. Men pludselig tog Indoneserne Magten. De afvæbnede Japanerne, og de,
der satte sig til Modværge, blev dræbt. Rede Kors
blev ophævet, og de Stakler, der sad i Fangelejreiie
og ikke var naaet ud, blev igen spærret inde af Iiidonlserne. Hvert Hus blev unders~gt,og de hollandske Mænd, der var sluppet ud af Lejrene, blev
igen indsat af Indoneserne. Fire af min Besætning
blev i Farten taget med. Indoneserne var ellers
yenligtsindede overfor os Danske; det var Hollænderne og Japanerne, de var rasende paa. Vi havde
været der saa længe, at vi var blevet kendte og velsete. En Henvendelse til Hr. Konsul Olsen om at
hjalpe vore fire Folk ud hjalp ikke. Han gav. os'
ikke en Haandsrækning; men vi klarede Tingene
selv. Flere af de Indonesere, som vi hver Dag havde
set paa Gaden som Handelsmænd og lignende, var
nu hoje Officerer med Uniform, lange japanske
Sabler, Rifler og Revolvere, og disse var os venligtsindede. Vi fik Lov at gaa ned i Fangelejren og
finde vore fire S~folk,og vi fik dem f r i godt b e f ~ n g t
med Ubj. Saa kom de f ~ r s t eengelske Skibe i Havnen, men da havde Indoneserne allerede faaet alt
organiseret, og alle bar Vaaben. Da Englænderne
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begyndte at sætte Tropper og Maskinkanoner paa
de vigtigste Hovedgader og underscrge Indonesernes
Biler for Vaaben, brod Krigen ojeblikkelig ud igen,
og frygtelige Gadekampe udspilledes Dag og Nat.
Det kostede. mange Menneskeliv paa begge Sider. Vi
boede, de fleste af os, midt i Kampomraadet, ,g
indonesiske Riffelskytter sad overalt i de tætte
Træer, som helt skjulte dem. Jeg havde adskillige
Iiugler susende om arene, naar jeg paa Cykle fo'r
ai' Sted med Lynets Hast for at skaffe lidt Ais hos
Kineserne, som var vore Bekendte, for vi havde ingen Mad i Huset. Pludselig en Morgen holdt Skydningen op. Jeg gik sammen med Hovmesteren om
iil den engelske General, der havde slaaet sig ned
i et Hospital lige ved os og dCr holdt Stand mod
Indoneserne med sine indiske og engelske Tropper.
Han var saaret og havde Armen i Bind. Jeg bad
ham hjelpe min Besatning og mig, og han var
yderst elskværdig. Han meddelte, at der i Ojeblikr
liet var Vaabenstilstand, og at vi snarest skulde blive
transporteret til Havnen og komme bort. Jeg skulde
n i ~ d ehos ham næste Morgen Kl. 9. Kvinder og Bom
skulde fsrst af Sted. Nsste Morgen fik jeg af den
engelske General Ordre til hurtigst muligt sammen
rned hele Besætningen at gaa indenfor den tidligere
japanske Kvindefangelejr tæt ved os. Denne var besat af de engelske Soldater. Samtidig skulde jeg
give samme Ordre til alle de Kvinder og Bmn, jeg
kunde overkomme. Vi fik alle travlt med at give
Underretning og komme af Sted. Men udenfor Fangelejren blev vi stoppede af Indoneserne. Vi var ca.
1750 Kvinder og Born og os fqa Mandfolk. Vi stod
lange i den brændende Sol med Indoneserne paa
den ene Side og Engelskmændene paa den anden.
Englænderne rolige og koldblodige, Indoneserne rasende. Endelig fik vi Lov at komme ind i Fangelejren, som ,vi hurtigt opdagede var spækket med
Feltkanoner. Alle Husene stod tomme, som de el
h r Aar forinden var forladt af de hollandske
Kvinder ogrBern, som havde været Fanger her og
a f japanerne var fwt op i Bjergene til andre Fangel d rx c. i ', .r v- , i p a, b n. e d e for Vanqet og tog Husene i Besiddelse, og straks eft& kom store Flyvemaskiner
hen over Lejren og nedkastede med Faldskærm store
Kasser med Levnedsmidler og Medicin. Nu blev der
Glæde; vi l0b fra det ene Hus til det andet og hjalp
Damerne med at brzekke Kasser op, og saa begyndte
el Festmaaltid. Vi kunde slet ikke blive mætte, men
spiste den meste Nat. Næste Dags Middag fik vi
alle Ordre til at stille op tæt ved Udgangen. Engelskmændene havde faaet gennemf~rt,at vi maatte fOres til Havnen. Der var 55 store Krigsautomobiler,
r . ,
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og Damer og Barn blev anbragt dér som Sild i eii
Tonde. Intet maatte medferes, men det var der heiler ikke Plads til. Vi var tilsidst kun 8 af Besztningen tilbage, og Kommandanten meddelte os, at
vi skulde med. Vi skulde bare kravle op i en Bil
og presse os ned, og det lykkedes. Vi blev kert !il
Havnen gennem alle Blokaderne i Gaderne. T z t
ved Havnen stod Engelskmændene paa den ene Side
og Indoneserne paa den anden, klar til Kamp. Iiidoneserne raabte »Maydega~(Frihed). Vi fortsatte
direkte til Havnen. Et stort Landgangsskib med
Porten aaben ventede paa os, og saa hurtigt soiii
muligt kom vi ombord og afsejlede med det samme.
Der var sarget for os. Paa Dækket var anbragt Kaffe,
The og Smerrebr~d,og det var et uforglemmeligt
Syn at se de hollandske Bern spise Bred, som de
ikke havde smagt i Aarevis. Vi saa igen Havnen og
Saltvand, og en lille Smule af vort tidligere Skib
ragede ovenfor Vandet. Udlebet lignede en Kirkegaard med sznkede Skibe. Ude til Ses laa en Troppetransportbaad og et Hospitalsskib og ventede paa
os. Alle de syge kom paa Hospitalsskibet og de andre paa Troppeskibet, og vi afsejlede med det samme til Singapoore. Landingsfartejet gik tilbage til
Havnen og leb paa en Mine, og mange omkom til
vor store Sorg.
I Singapoore fik vi en god Modtagelse af den dariske Generalkonsul og hans Sekretzr. Den engelske
Kaptajn, der var meget venlig overfor mig, havde
pi. traadlest underrettet vort Konsulat i Singapoore,
saa alt var klart til at tage imod os. I Singapoore
var vi kun i 4 Dage, saa kom vi ombord paa et stort
-1 roppetransportskib »Orantes«, der gik til England.
I Suez fik vi T0j udleveret af Rede Kors, og alt blev
gjort for os paa Hjemvejen; men vi var 5500 ombord,
og der var Plads til 1100 Passagerer, men alt forlel,
godt. Fra England kom vi hurtigt hjem, men vi
maatte efterlade en Mand syg i Singapoore og endnu
eli Mand i England. Disse naaede senere godt hjem.
Tilbage paa Java var endnu 8 af Besztningen skilt
i1.a os andre. De fleste af disse kom hjem 8 Maaneder senere.
Det er disse Forhold, Hr. Konsul Olsen har beskrevet som et Paradis, og der bliver nu gjort Forssg paa at knappe os af for vore Interneringspenge.
T'i var alle mere eller mindre syge ved vor Hjemkomst, og de fleste af os faar Men af det for Resten
af vort Liv. Jeg har selv haft Dysenteri og Operation for Blindtarmsbetzndelse, 48 Dage paa Hospital paa Java, og gaaet med aabent Saar i 3 Maaneder efter Blindtarmsoperationen, efter Udskrivningen fra Hospitalet.

Indtil nu har jeg intet som helst modtaget i Erstatning, og de godt 13,000 Kr., som jeg havde tilgode
ved Skibets Sznkning og som er hjemsendt fra Loiidon for ca. 2 Aar siden, har den danske Stat indtil
videre beslaglagt, da min Hustru har modtaget i
Iirigens Tid ca. 12,000 Kroner i Understettelse fra
Staten. Paa samme Maade som andre .Semandshustruer, hvis Mznd var ude under K~igen.
K. M . Kristensen,
tidligere Fnrer af MIT ~ A m b o « ,ex. *Jane Mærsku,
for Tiden Ferer af M/S »Arnold Mærsk«.

En elsket Lærer.
Som meddelt i ~UEreboenu,(fyldte : h r e r Rasmus Levin-n,
Marstal, 70 Aar den 8. (Maj og blev ,stærkt hyldet. En gam:
iiiel Elev, Medlem af Æreforeningen, skrev i de lokale Blade
~Fnd~sels~dagsbarnet
,felgende lHil,sen, s'om alle, der kenmder ,Rasmws Levinsen, vil kunne t i l t d e :
Naar Lærer Levimen, ,Marstal, den 8. Maj kan fejre sin 70laarige Fadsebsdag, 'da e r der sikkert msange gamle Elever,
der 'som jeg feler.Trang til a t ,sige vor garnile, alfholdte . h r e r
Tak for den Lærd'om, vi fik, ifor de minderige Timer i hans
Fag, der jo hoveds-agelig boregik i nSamlingen« eller Tegneværelset i M a ~ s t a lSkole.
Man kan vist roligt sige, at Lærer lev in sen,^ Undervisning
var rup to d'ate«
:selv bor over 25 Aar siden. Timerne i
hans , h g var ikke blot Remse .ug Terperi, men Stoffet blev
paa helt andre Maader gennemgaaet og forklaret os, og .saaledes, at det samd fast. Hvem mindes ikke med Glæde 'rimerne i Samlingen? Her blev Zoologi, Botanik, Fysik og
Kemi gennemgaaet med Forswg og Fremvisning af d e imiange
fcirskellige Præparater 'og Apparater, og som den Naturelsker, Lærer Levin,sen er, .smittede han uvilkaarligt os Elever, saa r i blev intere'sserede. Selvfnlgelig var det ogsaa en
Svir, naar for Eksempel Elektricerma'skmen ,skulde demonstreres, d a a t ifa~aLov til at staa paa Glas~skamlenog trække
Gnicster ud af Nssen paa Kammeraterne. 'Men jeg husker
ogsaa tydeli,gt ifra Kemi-Timerne, hvovdan vi lavede Kartoffelmel, S z b e etc. Sid,stnevnte F o ~ s a ghusker jeg særlig
godt. *Sæven« var lavet, og jeg mente, 'den saa meget lækker ud og faktisk lignede 1ndho)det af de lækre Marcipanbred, vi kebte hocs Huu,som i Lærkegade. »Ja, d u imaa gerne
,smage, men pa,s nu paa, d u ikke brænder dig,« sagde Levinsen. Jeg var ikke fsaa bange a'f mig og tog en Skafuld ind
i iMun,den, men længere kom ~Sævenuheller ikke, for jeg
sko1 love. for, jeg fik .smagt til'strækkeligt paa marcipane en r.
Huden gik af Mun~dtejet, og 'de fer'ste Dage var,. jeg kureret
for 'at ryge nFlag-Cigaretter!
Disciplin havde en saa afholdt Lærer selnfelgelig let ved
a t holmde,:saa det var ydepst sjeldent, der vankede Kle i
h r e r Levinsens Timer, men ,det kunde .selv~felgelig hænde
en (sjæl'den Gang. Vi mar j80 en Del Elever med *Kvitselv
i Enden«, og da Drengene s a m Regel sad i reverste Farkcta
paa Bænkene i Samlingen, var det jo fri'stende at hale Pigerne li'dt i Fletningerne eller - hvad der var værre - stiil
lidt nKlepulver« ned i Nakken paa dem. Saa blev vi varSkoet som belger: »Du samler til Bunke, min fine Ven, og
kan d u ikke være ordentlig og sidde stille, vanker der An-
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