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Dronning Ingrid
under eksotiske
himmelstrøg

Under min rejse i Vestafrika i vinteren 2OO9 løber jeg - til min store
overraskelse - ind ivores gamle Storebæltsfærge Dronning Ingrid ved
havnekajen ibyen Cotonou i det lille land Benin. Den gamle Dronning nyder
sit otium under eksotiske himmelstrøg som hospitalsskib i den amerikanske
organisation Mercy ships. Hun har fået en ansigtsløftning til 3oo millioner
kroner, og er blevet omdøbt til Africa Mercy med det ædle job at sikre
lægebehandling til befolkningen i verdens fattigste lande. Rent tilfældigt
hilser jeg på en nordisk udseende mand på kajen, der viser sig at være skibets
eneste dansker, overstyrmand Lars Kristensen fra Midtjylland. Det bliver til en
interessant snak og rundvisning på vores gamle storebæltsfærge, der nu huser
både operationsstuer og dedikerede sygeplejersker.
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En smule rådvild er jeg ankommet til
havnebyen cotonou i Ben n 09 står på

gaden med m n rygsæk og et bykort,
der hverken er t I at rå hoved eller hale
i. Jeg rår øje på et unst par, der lisner
backpackere, og råren temmelig kryptisk
forkaring. De kender ikke byen så godt,
da de lige er ankommet med skib. Jeg

sp€errer øjnene op, da jeg hører dem
forteelle om, at de arbejderrriv lligt på et
hospitalsskb, der lgger her i Cotonou.
Parret errra Tyskand, og pigen arbejder
som syseplejerske på skibet, mens
hendes k€ereste, der er tømrer, tager
s g ar de mere praktiske ting ombord.
"Du kan gå ind og se på organ sationens
hjemmeside" roreslår de, os sver ms
en adresse der hedder mercyships.org

leg rår endelig rundet et hostel,
smider min sved ge rygseek, og går
ud ror at finde en internetcard. På

organisationens hjemmesde opdager
jeg tl min store overraskelse, at man
med et klik kan rå teksten på dansk
- og at skibet er en gammel dansk
feerge. Historien biver mere og mere
mystisk, også rordijeg trods mit arbejde
indenfor sygehussektoren Danmark
smpelthen aldrig nogensinde har hørt
om lYercysh ps. Noget er gået min ellers
ret nysgerr ge næse forbil

På lsten organ sationens
kontaktpersoner fi nder je9 danske Anne
l4arie, der er sygeplejerske. leg rår den
id6, at prøve om jeg - som social- og
sundhedsassistent - kan søge hyre på

skbet som rrivlig i et par uger. Det

kunne v€ere en spændende oplevelse,
og jeg kunne sagtens rå det passet ind

i m n tidsplan. Jeg mailer ti Anne l4arie
og venter speendt på, hvad der vi ske. I
mel emtiden 9årjeg gang med et - viser
det sg - ikke helt nemt arbejde, med at
nnde skibet. Det tyske par rorklarede
mig, hvilken kaj det lå fortøjet ved, men
det volder mig en del besv€er at finde
skibet. leg vader den halve by rundt
isveddryppende tilstand, men uden
hed. Jes har rået advars er om at så på

stra nden, da der hersker ovløse tilsta nde,
og det vist er farl gt at rærdes der. l4en

t ls dst serjeg ingen anden udvej end at
nnde derned, så jeg i det mindste kan rå
overblik over havnen. Turen 9år gennem

skumle rattigkvaterer suspekte typer
lusker rundt, 09 jeg røer mig €er ig talt
ikke helt tryg ved situat onen. Også her
må jeg opgive at nnde noget skib og

9år s ukøret t lbage. Ende ig finder jeg
et andet smuthul ned til skanden - og
bingol

Nu rår jes øje på et hvdt os blåt skib,
der lgger ved modsatte kaj, godt nok
et stykke væk, men nu har jeg da i

det mindste loka iseret det, der ganske

rigtigt kunne m nde om en dansk feerge.

Imens jeg går i retning mod skibet,
speku erer jeg på, hvilken f€erge det
mon er. Gamle Ask e ler Urd fra Århus
eller en Storebæltsrærge? På vej mod
kajen rår jes øje på en ung hvd kvinde,
der ligner en sygeplejerske, og ganske

rigtigt. Pigen er rra Holland 09 arbejder
på skibet. Vi rår en lang snak, men hun

rastholder, at rremmede ikke må komme
ned tl skibet, 09 da slet ikke ombord.
Tl sidst bestemmer hun sig dog ror at
slække på reg erne, da hun hører jeg er
dansker og ndenror sygehussektoren,
og jeg rår lov til at rølge med tilbage til
skibet. Der er striks kontrol med, hvem
der går ud og ind. lngen leegger mærke
tl, at jeg intet navneskilt har da jeg
veelger en anden port. Jeg er jo hvd
lgesom alle de fleste på sk bet, 09 ingen

Stort er mit glædesudbrud da vi nærmer
os skibet og jeg leeser navnet Dronning
Ingrid på rorstævnen. Det er helt v ldt at
se vores gamle rærge d sse omgivelser.
Jeg tager afsked med sygeplejersken,
går rundt, kigger lidt 09 tager bileder.

Henne ved en ar rortøjningerne rår jeg

øje på en meget skandinavisk udseende
mand. Først gætter jeg på, at han må
veere nordmand og hiser lidt forsigtigt
på ham på engelsk. Tl m n store g€ede

og overraske se viser det sig, at jeg
fåktisk er løbet ind skibets eneste

dansker og oven i købet næsten "bossen

himselr". Lars rra Brande i 14idtjyland
er overstyrmand på Arrca l.1ercy, og
sammen med den amerikanske kaptajn
hovedansvarlg for skibet. Erter nogen
snak og en bekreeftende mai senere, rår
vi et rnøde istand tlneeste dag, hvor
jeg rår lov ti at komme ombord os rå

en grund g rundvisning. Det var enormt
he d gt, at jeg lige løb ind i Lars, han har
nemliq nøqlertilhele skibet oq taqer miq

It funktjonett hæpibkskjb nen pteds fl a0 patenE. 6
stnke oE 400 fdvittiq det fæsttt driften af skibet.

No@ft q det jnsen edsens fot nyseense beøsende pt hospitatssk'bet aftiæ Mercy - nen
det hjatper sevetdist * d a aftate eennen den denske oveBtyrntndt
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med rundt, 09 han rremviser gerne hver
en kringe krog fra dæktil kommandobro.

Han rort€eler, at skibet er startet med
at sejle rra Engand til Tenerire, hvor
de har brugt td på den nødvendige
vedl geholde se og kke mindst på at give
personalet et velrortjent hvil. Hererter
har skibet igget ni måneder i Lberia.
Landet har akut brug ror hjælp erter
at 14 års borgerkrig endeig randt sin
arslutning i2003, hvor land og befolkning
b ev erterladt ivirkelig m serabelstand.

Skbet skal nu igge i Cotonou i ni
måneder, hvor man udrører specinkke
operationet fortrinsv s indenfor
pastikkirurgi. Organisationens rormål
er at hjæ pe de rattige i tredje verdens
lande til et bedre og mere værdigt iv,

så der opereres for læbe ganespalte,

svulster, korrektoner af deformiteter,

9rå stær og skader ved fortdlige fødsler.
sørgeligt, men sandt, er det i Vestarrika
nødvendigt med operation af unge
kvinder, der har fået ødelagt underlvet,
fordi de ofte røder børn som 12 årge.
Oisse piger er slet ikke færdigudviklede
til at føde børn i så ung en alder. Oeres

fødsel kan strække sig over flere døgn,
hvorved blodti strømningen til underl vet
klemmes ar, så der kan opstå iltmangel
og forrådnelse i vævet. Oesuden kan de
få svært ved at kontrollere vand adning
og afrøring. De unge kvinder udstødes
af ægtemand, ram le, og samfLrnd og får
et uudholdeligt liv. Det er bot €n af de
chokerende t ng, der roregår her, foruden
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omskeeringer ar otteårige pger, der jo
har de frygte igste konsekvenser som
blødninger og nrektoner. lYen som jeg

hørte nogen sge, så "piller man jo ikke
ved sekstus nde år gam e traditionea'.

Originale DSB-farver
Skibet er i ukolig flot stand og meget
ve udstyret med røntgen, laboratorium,
og kapacitet !l nrs patienter seks
operatonsstuer og tandlægeklinik.
l4eget af nventaret på skibet er det
originale, den røde og blå gelændere

ved trappen hver ende ar rærgen,
væggene, ja selv gulvet kan jeg
genkende. Hele skibet var før maet
udvendigt i røde, sorte og hvide rarver -
de originale OSB-rarver - men i dag har
skbet rået en grundig ansigtslønning
udvendigt og er ho dt i hvidt 09 båt. De

karakteristske farver er dog bibeholdt
på passagerdækket og ved restaLrranten.

Storebæltsfærgen var stort set kLrn

bygget tl at skulle bringe totusinde
passagerer fra punkt A tl B, og i den
td skulle folk nå at købe kaffe, pølser

09 hamburgere, så derfor var der lagt
meget vægt på restauranten 09 kiosk.
Butkken er i dag en smule ombygget,
men mellemgangen med opholdsstLren

står næsten orginal. På en endevæs rår
jeg øje på det landkort med togrLrterne
i Oanmark, som altid hang i togene før
itden.

Senere på rLrndtLrren oppe på øverste
dæk viser Lars mio skibets to orioinale

Gte t et den stlde danske btæst, ner den sante Dønnhs rnl
putbttt hav os faNestetende frsketuede i de rorsktttse hav
Libe as hovedsød Monrcvia, o9 n4.€ stop btiver Siena Leot

redn ngsbåde. Dette deek rungerer
bandt andet også som egeplads tl
børnene, og man har også planer om at
s€ette et svømmebassin op.

14ercy Ships organisationen fik rørst
tilbudt et krydstogtsskib, men det
vile bive for svært at ombygge. En

togrærge er nemmere at gå t l, da hele
jernbanedækket var 6t stort rum, som
det var mu i9 at bygge om ti flere nye

mindre rum. DesudenvarOronning Ingrid
et st€erktskib argod kvalitetog med stor
maskinkapacitet. På det nu ombyggede
skib kan man se, at bagenden er bygget
om; rør var der åbning i begge ender, så

togene kunne køre igennem sk bet. Nu er
bovportene lukket ai Passagerr€ergerne
sej ede mellem Nyborg og Korsør men

bev taget ud ar drift i 1992 da v nk

14ercy Ships købte færgen af DSB for 40
millioner PLrnd, 09 skibet bev fragtet t I

den engelske by Newcast e, hvordet lå på

skibsværnet i hele otte år, nden det var
klart larbejdet som hospitalsskib. Arrica
l4ercy som det nyrenoverede skib blev
døbt erindreg streret som passa9erskib

i valetta på l4alta. Der findes ngen
kategori, der hedder hospita sskib, så

derror hører skibet under passa9erskibe,

derharden højeste kategor ars kkerhed.
Det st lede nye krav til færgen at sku le
være et fu ldt fun ktionelt hospitalssk bog
sej e Lrnder kopiske h mme strøg. Skibet
har for eksempe ntet aircondition
system, oo motorens kø esystem er sat
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eiq, ned st hfe t.ok i btSt a9 hr
3 e., kaiet aver 3ao n tiadetkt tlydende syeehu., hek t sanøeåad san

på overarbejde, når den nLr skal aiko e

med 30 grader varmt havvand

Et moderne Jutlandia
Rundt på sk,bet ægger Jeg mærke t,
messngsk te, der vser hvem der har
ydet donat oner En af hovedsponsorerne

er en kvrnde fra Newcast e, der ønskede
at ho de v sk bsbyqn,nqen byen.
Netop denne by ,gqer der mange

sk bsværiter, men skbsbygnn9 korer
eiterhånden på de s dste åndedrag NLr

t I daqs b ver sk be bygqet Fjernosten,
hvor arbejderne er avere ønnede. Det

er s mpe then rkke okonom sk rentabe t
at byqge skbe ELrropa mere, 09 det
engelskeværft varda he er kke specet
mot veret for at ombygge sk bet. Derior
trak arbejdet med Dronn nq lnqnd ud,

og sk bet kom t at qqe ænge r dokken,
da væritet var ved at ukk€. D€slden
havde r'l€rcy Sh ps heler kk€ a tid penge

I I renover ngen, og så g k arb€td€t he t
srå.

Arbetdet omborl] €r baserel på f.ivlig
a.betdskrait, og personalel bela er 700
USD pr. månel:l ror at arbetd€ d€r. P anen
er at åbn€ sk bet ror orf€nt lhe.len og

nv t€.e ombo.d ti .!ndvsnnger Nlan

nåi,erså på, at pengestaerk€ bid.agyd€re
io.!den d€ kristne kirkesamf!nd

v€rden over der done.er p€ng€ v
sponsorere m d e. ti fo.sat at vider€føre
den god€ indsats b andt Afr kas fatt 9e.

og compLrterrLrm Der er iorlden
plejepersona et oqså ansat ærer,
tekn sk personale oq køkkenpersona e.
På vsse t,dspunkter har der været op
tr 30 nat onal teter persona egrLrppen.
Rundv sn,nqen med Lars g,ver m q

assoc at oner det danske hosptasskb
lut and a, der sej ede Lrnder Korea

kngen ha vtredserne, 09 K m Larsens

sanq om de ded,kerede sygepejersker,
som v, s,kkert a e har nynnet med på.

Men trods qode ntent oner om at
hJæ pe værd qt tængende, er der
masser af b!reaLrkratr de forskelge
ande Orqan sat onen har ior eksempe
et stort antal b er på sk bet, og angt
de neste ar dem hoder på kajen, da

kLrn to ai dem er godkendt t at køre
Benn. Inden skrbet ankommer tl et
and, samarb€td€s de. med præs denl,
slndhedsm n ste. osv., m€n a lg€vel er
der en masse papiret der skal slemp €s

o! undersk.ives. Del ofient ggrrres

rad o og TV i det på!ældende and, når
sk bet gler iravnen og er k ar I I al

Lårs e.is n t d !dda..et fra sofartssk. e.
på Æro og trækker da også .:lt på

sm €båndet,l:la han vser m9, at den
gaml€ l4arsta færge som han tit har
setl€t m€1:] raktisk også befinl:ler s g

havn€n Cotono! Gansk€ rgtigt får

teg øte på Cen gam e, ldt .ampon€red€
færge, de. sladi! bærer navet "l,la.stal"
på Oovporten !e v€1:] sden ar Afrca
r'l€.cy's hvide slævn. Så slå. man som

dansker og b ver dt rort over, at de
qam e r.erqer kke bare er gået t oph!q,
men iakt sk gor gavn d sse eksot ske

omqveser. Gemt er den danske sate
b.est og stedet er iærgerne n!
omg vet af azurbåt hav, pamer oq
rarvestrå ende nskerbåde.

Som Lars iort.e ler "er der måske
knapt så meqet udiordr n9 ior en
sorartsLrddannet, når sk bet lqger st, e

en stor de ai t den Men besætn ngen

tjekker reqe mæss 9t motorerne, oq der
er a t d et e er andet prakt sk, der ska

Færgen var vrke g vant tl at lægge

s I se en ior iLr d skrle over Storebæ t
, stnd blæst med bLrqen i! d ar tunqe
togstammer, men her kan den nyde st
v€ forttente otilm del m de k ma. t4an

sej er set ikke m€d tophastghed he.,

09 for del m€ste dlver færgen rol9t

Ove.en kold co a pr vaten hos Lars, hans

sv€nske hlstru Lena 09 d€res to pger
fort.e er Lars, al de irar bestemt s 9 for
al stoppe organ salon€n tl nov€mber
2009, så ha. de også v.e.et nvoverel
i arbejl:let iem år Den €ne ai drrlren€
er fødl på sk bel, o! hendes fo.æll:lr€
kan da godt have idt bekymringer om,
hvordan børn€ne v vænn€ sig I vel
som andkrabber "Nu må det være nok
for denn€ gan!, slltter Lena, d€r ser
rr€m ti €l normall v på andjo.d€n og
qerne v st!dere ti syq€plelerske. I daq

Afrca Mercy er en he ilydende by
med eqen sko e, f.isø., b b otek

æg:
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k nnatn.:d hÆn dcr cå.ra.tas
c, nd.ntcq f1t tar ntat q3 ap af

Bjtr.:dc njdlcn: r:e fåt .a saak n
nd.n.d.s ntvnets. på ran.rD..tcn r

Da"natk.rt..5 åt san aknrc ta
uiderv ser Len. de c rka 50 bonr mus k

Et nostalgisk tilbageblik
14,i iysqer9hediej edehe er kkenoget
ror tyve år s,den, olr jeq m,ides tyde ,!rt,
når jelr ei kold rLrskende eiterårsdaq
rede Lrd ai toltet Storebæltsfærltens
bLr9 olr lLrgten ar motorole r.ndt vej
t næseborene. Det var et ys evende
flashback at 9ense dækket nred dore Lrd

t hver s de rr9 taqe ved dørhåidtaget.
Den!.ng ior manqe år s,den vdste
jeg . t,d, at jeq sku e ho de iast den
lette a !m n lmsdor .f a e kræfter, ior
I samme sekuid jeq lkkede doren op,
vr le et v ndstod .f d mens oier nå den
fra mrg. Den str de d.nske b æst v e få
håret t at stå ud t .l e s der og presse

tårerne rrem øjiene på nr9, nden
jeg med besvær vle rå lLrkket døren
rlren med et dumpt bralr leq hLrsker

uds,gten ira den flere meter høje i.erqe
ud over Nyborq e er Korsør rærgehavn

som væreide stors ået, mens jeq
ro te m 9 som ei lordonrrejsende
I obetrotter, selvonr jeg kLri skLr e tl
København. Sm eide tæiker leg t baqe
på aidre nosta !r,ske øleblkke som
Bornho merturen 7. k .sse, e er da jeq

skLr e t I Alstra en ior iørste gang.

I daq ER jeq rent rakt sk blevet

9 obetrotter, og hvenr nrøder jeq så
langt ude verdei? f1 i b.flrdonrs
Storebæ tsfærge g ver m g en flashback

op eve se, d. jeq nLr lkker doren op t I

ei hed, rLrqt 9 rr9 stlestående tropev,nd
I stedet. Det er het slrrea rst sk.

Det var noget he t sær r!tt, at se skrbet
uider s; iremnreda(ede forhold, vr

er jo i.ermest .le sammen opvokset
med Storebæ tsi.erqerne. Der var en
pra!tf!kl stemn ng ombod sonr et
lle stykke Daffirark m dt lde verden.
Desværre fik teg all:lrg hy.e på skibet,
nren det var en ra ntastis k opleve se at få
lovti atråen ftrndvisn ng, sådetvarmed
stothed, teg f!gte med ove.styrmafd

Der har d. 20. J!l 2009 været en

ul:lsen.lelse om Africa r,re.cy på IV2, se

de 3 arsn t på www tv2east.dk/ nlr d.

Forfatteren gø venlqst apm..rkson på,

at attiklen hett oq haldent er skrevet ud
fta egne persantige aplevelser på skrbet,
o9 at te(sten ikke er bestilt af l4er.y
Shrps. OrganEahanen står heller ikke tit
ansvar for indhaldet i arttklen.
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