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Fra Havnens Motorfærge til Canal Tours og Nettobådene
Kaptajn Peter Thomsen etablerede i 1901 en motorfærge, da han købte sin første båd for kr. 2.000,- og
oprettede en rute fra Bodenhoffs Plads til Nyhavns Hoved. Dengang var der ikke tale om sejlads for
turister, men hovedsagelig transport af værftsarbejdere fra Københavns Flydedok og Skibsværft A/S, der
dengang bredte sig over Krøyers og Wilders Plads.
Peter Thomsen havde svært ved at få færgeruten til at svare sig økonomisk, så han solgte den efter et par år
til den netop hjemvendte matros Charles Troest og hans to brødre. De kaldte deres virksomhed for
Motorfærgen Aladdin(MFA).
Allerede året efter den 1. maj 1904 stiftes Havnens Motorfærge A/S(HMF) af direktøren for Låne- og
Diskontobanken Jens Winther, der bliver selskabets første formand, direktøren for Christianshavns
Oplagspladser grosserer Axel Malling, tidligere underdirektør i Det Forenede Dampskibsselskab kaptajn V. T.
Hein. Entreprenør Christian Hansen bliver selskabets første direktør, medens det står hen i det uvisse,
hvordan Peter Thomsen involveres i HMF. Allerede fra starten satsede HMF på havnerundfart for turister. De
første både havde sejlet på søerne, og så opererede man med egne 5 øres mønter, som skulle nedlægges i en
mekanisk virkende bøsse. Et system, der var kendt fra De Svenske Sporvogne.
Fra 1904 og til 1960 stredes de to firmaer gentagne gange om rutenettet i Sø- og Handelsretten, idet
opdelingen i henhold til en aftale var, at MFA måtte sejle på tværs ad havnen, medens HMF måtte sejle på
langs.
I 1927 måtte HMF træde i likvidation. Peter Thomsens svigersøn styrmand Aage Pedersen købte HMF og
Langelinjeruten for kr. 35.000, dampskibsselskabet Øresund overtog sejladsen til Klampenborg, MFA købte
ruten fra Christianshavns torv til Kongens Nytorv, mens Peter Thomsen alene beholdt en lille rute i
Sydhavnen fra Flæskehallen til Gunløgsgade.
MFA og HMF indgik en aftale om fordelingen af koncessionerne (lejeaftalerne med Københavns
Havnevæsen).

Aage Pedersen udvidede flåden som HMF`s rutenet kraftigt bl.a. med ruter til Saltholm og Trekroner.
Navnlig sidstnævnte rute, der var blevet åbnet i midten af tyverne, var der gang i. På Trekroner var der
restaurant, biograf, revyteater og spillehal. Et rigtigt københavnerhit, der i 1935 lokkede en Rasmus
Petersen til, idet han begyndte sejlads til Trekroner. Hans bådfart blev lukket efter en tur i Landsretten.
HMF sejlede ikke i krigens første år, og i de følgende fire år sejledes med gas generatorer. Efter krigen
blev flåden fornyet med de såkaldte Langeliniebåde af mahonie med lædersæder og højtaleranlæg inkl.
et guidemanuskript samt fotografering fra 1949. Alt sammen var inspireret af havnerundfarterne i
Gøteborg og Amsterdam. Det blev en bragende succes ikke mindst, fordi københavnerne strømmede til
efter i fem lange år at have levet for nedrullede mørklægningsgardiner. De nye og større både blev
bygget på skibsværftet Lilleø ved Korsør. Dette værft ejedes af en direktør Olsen. Fra 1952 påbegyndtes
et tæt samarbejde med Vikingbus, der var et datterselskab under De Forenede Vognmænd (DFV).
Aage Pedersen nærmede sig sin pensionering. Han solgte derfor med virkning fra 1. oktober 1960 HMF
for kr. 500.000 til De Forenede Vognmandsforretninger(DFV). Aage Pedersen forpligtede sig til at
fortsætte som leder af HMF i 5 år, mens han forestod oplæringen af sin afløser. DFV købte godt et år
efter MFA af Charles Troest for kr. 185.000 og lagde dets aktiviteter ind under HMF. Dengang kostede
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det kr. 30.000 at bygge en ny båd. Den samlede flåde under den sammenlagte havnerundfart bestod
omkring sammenlægningen af HMF I – XIV og MFA 1- 9 samt en husbåd. Den nyeste båd var blevet
bygget i 1956.
Direktøren for Vikingbus M. Thim, der stod for forhandlingerne på vegne af DFV, havde gået til dans på
Gunnar Hartungs danseskole, og relationerne til læreren havde været så gode, at direktøren, der blev
formand for den sammenlagte havnerundfart, fik udvirket, at danselæreren blev uddannet til inspektør i
HMF af Aage Petersen. Uddannelsen var berammet til 5 år, men efter knap 5 måneder måtte Gunnar
Hartung stå på egne ben. Gunnar Hartung, der kaldte sig for inspektør for HMF, stod i spidsen for
virksomheden fra 1959 – 1989. Han sørgede for, at guiderne fra juni 1978 fik et opdateret
guidemanuskript, der ud over dansk var skrevet på engelsk, tysk og fransk. Den 21. maj 1976
suppleredes rundfarten med minitoget Langelinien, og i 1983 fik havnerundfarten som turistattraktion 3
stjerner i Michelin.
FLSmidth-koncernen købte i 1982 De forenede Vognmandsforretninger A/S. I slutningen af 1970`erne
blev DFV blev solgt til DFDS, men uden HMF, der i 1981 blev etableret som et selvstændigt datterselskab
under FLSmidth-koncernens datterselskab Dantransport A/S.
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Fredag den 1. juli 1988 skiftede Københavns Havne- og Kanalrundfart(HMF) navn til Canal Tours
Copenhagen A/S, ligesom et nyt design udarbejdet af Eleven Danes Design blev præsenteret. Ud over
navneskiftet satte den nye ledelse med Dantransports administrerende direktør Bjarne Andersen som
formand og Niels Fredskilde som direktør i 1989 gang i en totalrenovering af flåden, som førte til, at man
opsagde samarbejdet med Havnens Skibsreparationer A/S. Det medførte, at familien Olsen etablerede
Nettobådene, der, som navnet siger, alene konkurrerede på prisen. Det skulle vise sig, at interessen for
en rundtur i havnen var til tilstrækkelig til, at der var været plads til begge kanalrundfarter.
Frem til 1998 blev den eksisterende flåde af træskibe erstattet af en flåde af skibe bygget over et skrog
af plastik. Alt i alt investeredes i 12 nye skibe, hvoraf de ni er i fortsat drift. Alle ni blev færdigbygget på
Gilleleje Bådebyggeri I/S. Herudover blev der i 1996 investeret i 2 guidemanuskripter – Nyhavnsturen og
Gammelstrandturen. Ambitionerne var høje. Manuskripterne, der var på dansk, engelsk og tysk, blev
skrevet af historikeren Ole Ventegodt, der havde været museumsinspektør på Orlogsmuseet. Endelig
havde Ole Ventegodt til inspiration for guiderne skrevet Københavns historie – kort fortalt på 64 sider.
Den første restaurantbåd blev leveret den 24. juli 1998. Niels Fredskilde blev pensioneret den 1. oktober
1998 og blev afløst af skibsingeniør Mogens Krug, der blev hentet fra DSB.
I foråret 1999 solgte FLSmidth-koncernen Dantransport for til De Forenede Dampskibsseleskaber A/S
(DFDS) for 2 mia. kr., der i kraft af købers samtidige overtagelse af gælden i Dan Transport Holding betød en
equity value på ca. 2,8 mia. kr. DFDS videresolgte allerede året efter Dantransport og DFDS-transport til
De Samvirkende Vognmænd (DSV) for 5,5 mia.kr. DFDS beholdt rundfarten, der fik navnet DFDS Canal
Tours A/S.
Mogens Krug gik pension i juni 2008 og blev afløst af skibsfører Erik Holsko, der havde været driftschef i
7 år. Erik Holsko gik pension i juni 2014 og blev afløst af akademiøkonom Mads Vestergaard Olesen, der
havde været driftschef i 2 år.
I 2011 solgte DFDS rundfarten for 140 mio.kr. til Strömma Turism & Sjöfart AB, der i forvejen drev kanalog havnerundfart samt turistbusvirksomhed i de nordiske lande. Rundfarten navn ændredes til Canal
Tours A/S.
Selskabet rådede i 2017 over 17 skibe, heraf 6 overdækkede og 2 restaurantbåde. Skibene er opkaldt
efter figurer fra H.C. Andersens eventyr, f.eks. Klods-Hans og Prinsessen på ærten. Der transporteres
over en halv million passagerer hvert år. Strömma har efter overtagelsen af Canal Tours suppleret deres
aktiviteter i Danmark med Baadfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø, City Sightseeing
med bus (Hop On – Hop Off, Vikingbus og Copenhagen Panorama Excursions) og med tog gennem
Københavns gågader.
I 2018 kostede en tur med Canal Tours kr. 95, mens en tur med Nettobådene kostede kr. 50.

Ruter med guide i 2017
•

The Grand Tour fra Nyhavn: Nyhavn – Operaen – Refshaleøen - Den Lille
Havfrue – Amalienborg Slot – Amaliehaven – Christianshavn – Vor Frelsers Kirke – Den Sorte
Diamant– Nationalmuseet – Gammel Strand – Christiansborg Slot – Holmens
Kirke – Børsen – Nationalbanken – Nyhavn

[Skriv her]

Familiens kanalrundfart

[Skriv her]

4
•

The Grand Tour fra Gammel Strand: Gammel Strand – Christiansborg Slot – Holmens
Kirke – Børsen – Nationalbanken – Holmen – Refshaleøen - Den Lille
Havfrue – Amaliehaven – Amalienborg Slot – Christianshavn – Vor Frelsers Kirke – Den Sorte
Diamant – Nationalmuseet – Gammel Strand

•

Under de 14 broer: Nyhavn – Christianshavn – Vor Frelsers Kirke – Den Sorte
Diamant – Nationalmuseet – Gammel Strand – Christiansborg Slot – Holmens
Kirke – Børsen – Nationalbanken – Nyhavn

•

Trekroner Tour: Nyhavn - Trekroner

Ruter uden guide i 2017
•

Open Top Tours: Gammel Strand – Christiansborg Slot – Holmens
Kirke – Børsen – Nationalbanken – Nyhavn – Operaen – Refshaleøen - Trekroner - Den Lille
Havfrue – Amaliehaven – Amalienborg Slot – Christianshavn – Vor Frelsers Kirke – Den Sorte
Diamant – Fisketorvet - Islands Brygge – Den Sorte Diamant – Nationalmuseet – Gammel
Strand

Skibe i 2017

Sommerfuglen og Fyrtøjet ved kaj i Nyhavn.

Alle skibe er bygget af Gilleleje Bådebyggeri I/S og er leveret direkte til Canal Tours eller dets
forgængere i de angivne år. Alle skibe er indregistreret i København. Linkene er til de eventyr af
H.C. Andersen, som skibene med en enkelt undtagelse er opkaldt efter. Skibene er hvide eller
grønne i modsætning til konkurrenterne fra Netto-Bådene, der sejler med blå skibe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P 907 Tommelise (1991)
P 914 Den Grimme Ælling (1992, ombygget til el drift i 2009)
P 926 Nattergalen (1994)
P 934 Snedronningen (1995)
P 936 Hyrdinden (1996)
P 937 Skorstensfejeren (1996)
P 942 Fyrtøjet (1997)
P 946 Svinedrengen (1998)
P 947 Klods-Hans (1998)
P 957 Ole Lukøje (2000)
P 958 Moster (2001)
P 966 Prinsessen på ærten (2003)
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•
•
•
•

P 968 H.C. Andersen (2004)
P 971 Sommerfuglen (2005)
P 975 Store Claus (2008)
P 980 Den lille Havfrue (2013, eldreven)

Bådportefølje:
Udover de ovenfor nævnte både investerede Canal Tours Copenhagen A/S i Den Lille Havfrue, der blev
bygget i rustfrit stål af Havnens Skibsreparationer i 1989 og i Store Klaus og Lille Klaus, der blev bygget i
plastik på et værft i Finland i 1990. De sidstnævnte viste sig sejlmæssigt at være så ustabile, at de hurtigt
udgik af porteføljen.

Apropos de tre Michelin stjerner, som HMF havde fået første gang i 1983. så skal sådanne fornyes hvert år. Det
havde Niels Fredskilde lykkeligt glemt. Da dette blev opdaget vankede, der en bøde på kr. 100.000 for at reklamere
for stjernerne på en plakat i Nyhavn. Plakaten blev revet ned, og Fredskilde fik talt bøden ned til kr. 59.000

Familiens kanalrundfart 1988 - 1998
Formand:
Direktører:
Driftsledere:
Bådførere:
Guider:
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Bjarne Andersen 1988 – 1998.
Gunnar Hartung 1959 – 1989, Niels Fredskilde 1988 – 1998 og Mogens Krug 1998 - 2008.
Søren Hartung, Lene Moyell Johansen, Anne Vibeke Isaksen, Willy Troest og Håkon
Bertelsen
Willy Troest, Willy Falck Hansen, John Ibsen, John Vogensen, Håkon Bertelsen, Anton
Moyell Johansen og Stendor Johansen
Lene Moyell Johansen, Dorte Andersen 1987, Morten Johansen 1990 – 1995, Lasse
Andersen 1992 – 1999 og Mette-Lene Andersen 1998 – 2000.
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Billettører:

Superbruger:

Willy Troest, Søren Hartung, Lene Moyell Johansen, Morten Johansen 1988 – 1990,
Lasse Andersen 1989 – 1991, Mikkel Johansen 1991 – 1994 og Mette-Lene Andersen
1996 – 1997.
Kirsten Johansen 1988 – 2010.

Canal Tours superbruger Kirsten Johansen. Billedet er taget den 19. august 1995.

Willys beretning om tiden op til starten af Canal Tours Copenhagen
Jeg har kaldt denne del af beretningen familiens kanalrundfart, men er der én som er havnerundfarten,
så er det billettør, bådebygger, bådfører, inspektør og driftschef Willy Troest, hvilket Morten og jeg fik et
flot indtryk af, da vi søndag den 13. maj tog ud for at interviewe ham i hjemmet Skolevej 10 i Taastrup.
Willy blev født i 1939 som tredje søn af Charles Troest, som i 1903 sammen med sine brødre havde købt
ruten Bodenhoffs Plads til Nyhavns hoved af Peter Thomsen. Charles Troest kaldte sin virksomhed for
Motorfærgen Aladdin(MFA). Aftalen mellem HMF og MFA var, at MFA sejlede på tværs ad havnen,
medens HMF sejlede på langs. Hovedparten af MFA`s kunder var derfor folk ansat på Københavns Værft,
der skulle til og fra arbejde, medens HMF mest sejlede med turister og københavnere, der ville opleve
en kanalrundfart. Willy fortalte, at de to virksomheder havde haft flere tvister om besejlingsrettigheder,
som blev afgjort ved Sø- og Handelsretten.
Willy startede som femårig som billettør. Han kendte ikke til penge og penges værdi, men han lærte
hurtigt, hvilke mønter han skulle have for en tur. Willy og hans to brødre Børge og Erik blev alle
uddannede som bådebyggere. Willy var i øvrigt tvilling og kaldtes Fusser. Hans søster, der hed Inge blev
kaldt Sisse. Sisse tjente også lidt lommepenge som billettør.
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Peter Thomsens svigersøn Aage Pedersen havde efter likvidationen i 1927 udvidet HMF`s rutenet
kraftigt med bl.a. ruter til Saltholm og Trekroner. Navnlig sidstnævnte rute var der gang. På Trekroner
var der restaurant, biograf, revyteater og spillehal. Et rigtigt københavnerhit.
Efter krigen blev HMF`s flåde fornyet med både af mahogni med lædersæder og højtaleranlæg inkl.
guidning samt fotografering fra 1949. Fornyelserne var inspireret af havnerundfarterne i Gøteborg og
Amsterdam. De nye både blev bygget på Lilleø Skibsværft ved Korsør. Værftet ejedes af en direktør
Olsen. Herudover påbegyndtes i 1952 et tæt samarbejde med Vikingbus, der var et datterselskab under
De Forenede Vognmænd(DFV).
Med virkning fra 1. januar 1962 solgte Charles Troest MFA og sine ruterettigheder til DFV/Vikingbus for
kr. 185.000. Det kostede på det tidspunkt kr. 30.000 at bygge en båd. DFV/Vikingbus havde med virkning
fra 1. oktober 1960 købt HMF af Aage Pedersen. De to kanalselskaber blev lagt sammen under navnet
Havnens Motorfærge A/S.
Det sammenlagte selskab skulle have ny direktør, og det blev danseskolelærer Gunnar Hartung, som
stod og manglede et sommerjob. Vikingbus` direktør havde lært Gunnar Hartung at kende på
danseskolen og fik aftalt, at Aage Pedersen skulle stå for den praktiske oplæring sin afløser.
Willy Troest, der på det tidspunkt som sine to brødre var bådfører, betragter dette valg som en
katastrofe, der førte til, at Havnerundfarten de følgende godt 30 år sov tornerosesøvn. At det kunne
lade sig gøre skyldtes, at Aage Pedersen havde fået fornyet flåden, og at kunderne bogstaveligt talt
væltede ind. Der var ingen konkurrence. HMF havde reelt fået monopol på havne- og kanalrundfart.
Willy, der er høfligheden selv, havde under interviewet svært ved at skjule sin misnøje med sin chef og
fortalte om flere bizarre episoder.
Gunnar Hartungs oplæring, der var berammet til 5 år, blev overstået på 5 måneder. Aage og Gunnars
kemi passede ikke sammen, så Aage skyndte sig over i sin velfortjente pensionisttilværelse. Gunnar blev
aldrig direktør, men blev kaldt og kaldte sig selv for inspektør.
Reelt var Gunnar forretningsfører, men blev af Bjarne udnævnt til administrerende direktør for på denne
måde at få ansvaret for den daglige drift placeret korrekt.
Børge Troest forlod havnerundfarten efter 3 år under Gunnar, medens Erik Troest blev fyret af Gunnar i
jalousi. De var blevet forelskede i den samme guide.
Willy kaldtes som nævnt Fusser, men Gunnar fik meget bastant at vide, at det alene var forbeholdt hans
venner.
Det var Willys opfattelse, at Hartung havde et stort mindreværdskompleks. Jeg vil mene, at misforholdet
mellem inspektøren og hans ansatte ikke mindst har sit udspring i, at bådførere ikke havde respekt for
en leder, der ikke var uddannet bådebygger eller bådfører. Et misforhold, som Hartung ikke evnede at
sætte sig ud over og sætte sig i respekt, hvilket lyser klart af de mange bizarre og sjove episoder, som
Willy og Håkon fortalte.
Hartung gik i meget små sko. Han optalte minutiøst dagens omsætning, skældte personalet ud, så hele
havnen kunne bevidne hans arbejdsiver og forlangte, at billettørerne skulle højglanspolere
kobberpengekasserne inden aflevering af dagens omsætning. Hartung ville ikke modtage mønter, men
alene sedler. Han gad ikke besværet med optælling af mønterne, så disse skulle være konverteret. Det
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irriterede i den grad en billettør, som, da hun afleverede omsætningen efter sin absolut sidste tur, havde
købt mønter for alle sedlerne i Danske Bank, og som på denne måde fik sagt farvel og tak.
Misforholdet mellem Willy og Gunnar kulminerede, da Willy blev opmærksom på, at hans billettør
havde snydt, hvilket han selv havde vedstået og lovet bod og bedring, men da snyderiet fortsatte
forlagte Willy, at han ikke ville sejle med den pågældende. Det viste sig at være problem, fordi
vedkommende var søn af formanden for selskabets bestyrelse. Gunnar søgte i stedet at mistænkeliggøre
Willy, men det fandt Willy sig ikke i. Han forlangte en undskyldning, hvilket han fik, da samtlige
bådførere nedlagde arbejdet i sympati.
Hartung anskaffede sig i 1988 en walkie-talkie og brugte den bl.a. til at meddele Willy, at han var 5
minutter forsinket, og da Willy ikke svarede på opkaldet, lød det over højtaleren: Hvorfor svarer De
ikke? Bådførerne talte sammen, og højtaleren blev pillet ned.
Efter Bjarne var blevet formand for Havnerundfarten, men før Gunnar Hartungs pensionering fortæller
Willy, at han og inspektøren på Gammel Strand gik til Hartung med ønsket om, at de nedslidte batterier i
bådene og de store traktordæk alvorligt trængte til at blive udskiftet. Hartung var helt afvisende, idet
han syntes, at bådførerne kunne flytte batterierne til de både, der skulle sejle. Et tungt og beskidt job.
Willy fandt, at de skulle meddele Hartung, at de ville gå til Bjarne med deres anke, men inspektøren gik
til sin søster, der var Bjarnes sekretær i Dantransport og klagede sin nød. Det kostede inspektøren
jobbet, mens Bjarne fortalte Willy, at de nødvendige nyanskaffelser ville være i hus samme eftermiddag.

Håkon om tiden op til starten af Canal Tours Copenhagen
Håkon Bertelsen er en finurlig fætter, der har sans for tilværelsens sjove sider, hvilket vil fremgå af de
mange delberetninger, som familiens kanalrundfart er stykket sammen af, men den, der i den grad
forstod at spille med på hans dril, men også lod sig drille var Willy Troest.
For at blive bådfører, skal man helst have styrmandseksamen. Håkon gik på Navigationsskolen i efteråret
1985 og i foråret var han klar til ansættelse i HMF, så han gik uindbudt ind ad Hartungs dør, som Klods
Hans i Andersens eventyr og blev mødt af Hartung med: Hvad kan jeg gøre for Dem? Jeg søger
ansættelse! Vil de være billettør? Guide? Vil De være bådfører? Ja! Har de nogen papirer? Ja! Jamen De
er jo ikke dansker, hvorpå bådfører Jensen brød ind: Kan De ikke høre, at han er fra Bornholm! Hartung:
Kan de starte i næste uge? Og det gjorde han så til en timeløn, der dengang var på kr. 56.
Hartung havde det svært med kommunikationen med sine ansatte. Guiderne frygtede ham og det med
god grund. I stedet at spørge direkte sagde en guide: Mor og far skal have sølvbryllup. Sig frem … Sig
frem … Sig frem! Så jeg ville gerne have en fridag! Fri!!! De kan holde fri fra nu af og resten af sæsonen!
Og så var der historien om, hvordan det lykkedes en guide at få ødelagt en god forretningsforbindelse,
nemlig den Hartung havde med direktøren for De Danske Spritfabrikker(DDSF). Guiden havde direktøren
for DDSF og hans japanske gæster med på båden. Da de passerede fabrikkernes skilt i kanalen, der leder
op til Det Kongelige Bibliotek, fortalte guiden de måbende gæster, at DDSF i folkemunde oversættes til
Denne Drink Skaber Fattigdom. Direktøren var rasende. Guiden blev fyret, og Hartung mistede sin årlige
julegave i form af rigelig sprit og spiritus.
DFDS ville belønne HMF`s guider med en cruisetur, fordi de altid gav selskabet en god omtale, når de
passerede Sankt Annæ Plads, så de bad Hartung om en liste over guider, de kunne belønne. De fik tik to
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navne Gunnar og Søren. Gunnar kunne ikke komme i tanke om flere, så den belønning blev aldrig til
noget.
Håkon sluttede sine historier om Hartung med at konstatere, at Hartung var blevet helt menneskelig i
det sidste år, før sin pensionering. Et var, at han ikke forstod at kommunikere, men ansvaret som
inspektør må i den grad have tynget Hartung og virket blokerende.

Bjarne om Havnerundfarten, der blev til Canal Tours Copenhagen
Det var speditionsfirmaet Dantransports administrerende direktør Ole Dyrehauge, som qua sin
shippingbaggrund - han havde været områdedirektør i Japan for Mærsk - havde fået lagt HMF ind som
et selskab under Dantransport, som i 1982 i forbindelse med, at FLSmidth-koncernen solgte De
Forenede Vognmandsforretninger(DFV) til DFDS. Bjarne erindrer, at han, Ole Dyrehauge og hans øvrige
meddirektører af og til vinkede fra Dantransports hovedsæde Lille Christiansborg til Oles datter, der var
guide, når hendes båd sejlede ind i Frederiksholms kanal.
Bjarne afløste med virkning fra 1. januar 1988 Ole Dyrehauge som administrerende direktør i
Dantransport og formand for HMF. Fredag den 1. juli 1988 ændredes bådfartens navn under megen
pressebevågenhed til Canal Tours Copenhagen.
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Morten startede som billettør i sommeren 1987

Willy Troest om tiden med Canal Tours Copenhagen
Bjarne fandt Gunnar Hartungs afløser i Snekkersten. Det blev Niels Fredskilde, der havde været direktør i
et byggemarked og et byggefirma, og som boede i Staget og var Bjarnes genbo.
For Willy var ansættelsen af Fredskilde som direktør en sand lise. Willy blev daglig leder af Nyhavnsruten
og udnævnt til teknisk driftschef i forbindelse med dåben af Tommelise. Hans uddannelse som
bådebygger betød, at han var fuldt beskæftiget med reparation af bådene uden for sæsonen. Endelig var
det Willys job at stå for ansættelse af bådførere, mens Håkon Bertelsen stod for ansættelse af guider og
billettører.
Årsagen til ophøret af samarbejdet med Havnens Skibsreparationer og familien Olsen var leveringen af
den første nybygning stålbåden Den Lille Havfrue. Båden, der viste sig at være for tung og vanskelig at
manøvrere, skulle have været sat i søen og taget i brug foråret 1989, men blev først leveret i juli. Det
gjorde, at Fredskilde i kontraktforhandlingerne om fremtidig levering af både fra Havnens
Skibsreparationer fik indføjet en klausul om dagbøder, såfremt bådene ikke blev leveret til tiden. Olsen,
der allerede havde købt stål, valgte derfor at etablere Nettobådene, der, som navnet tilsiger, blev
discountkonkurrenten til Canal Tours.
Det var alene Fredskilde, der stod for indkøbet af turn-arounderne af plastik Store Klaus og Lille Klaus.
De blev bygget på AB Wico Boat OY i Finland. De blev begge døbt af Lene Moyell Johansen, men så såre
dåben var overstået, måtte Willy ringe til kontoret og melde, at den ene var gået i stykker på sin
jomfrutur. De to både, der var udstyret med en påhængsmotor, blev taget ud af drift efter et par år.
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Fredskilde, guiden Ulla Tofte og Willy var aktivt involveret i fragte telefonboksen til Isbjørnen for på
denne måde at sikre, at Lonnie Devantier kunne vinde Dansk Melodi Grand Prix i 1990.

Håkon om tiden med Canal Tours Copenhagen
Det, der står klarest i Håkons erindringer i den gode tid under Bjarnes formandskab er skærmydslerne
med Willy. Der opstod reverenter talt megen positiv konkurrence, men også drilleri mellem Canal Tours
to ledende medarbejdere.
Willy sad på Nyhavn, mens Håkon dirigerede Gammel Strand. De to kontorer og deres ruter
konkurrerede om, hvem der toppede dagens omsætning. Alle kneb gjaldt, men det var især Håkon, der
var hittepåsom. Håkon fortalte detailleret, hvordan han ved at snyde med tælleapparater og lejebåde,
snød Willy gang på gang til Willys store frustration. Fredskilde blev dog ikke snydt, for trickene blev
afsløret, og alle fik sig et godt grin. Håkon beretter dog stolt, at Bjarne på et tidspunkt havde kaldt
Gammel Strand for Canal Tours hovedafdeling.
En af Willys bådførere var blevet taget i at sejle i spirituspåvirket tilstand. Han havde slået smut på
bådene i Frederiksholms Kanal, og Willy havde fået ham på land og sat en anden bådfører i båden, så da
politiet kom og ville opbringe båden kunne Willy afblæse aktionen og af levere delinkventen. Affæren
gik Willy meget på, men bådfører Stendor og Håkon syntes, at Willy skulle ristes, så de bestilte to glas
æblemost ophældt, så det lignede to fadøl, og reaktionen udeblev ikke: I sidder vel ikke der og drikker
øl?

Bjarnes erindringer
Selskabet var igennem næsten 30 år blevet ledet af Gunnar Hartung. Han drev en danseskole på Amager
om vinteren og om sommeren Havnerundfarten, hvilket driften også bar præg af. Min første handling

[Skriv her]

Familiens kanalrundfart

[Skriv her]

12
var at få det daglige ansvar for driften placeret ved at gøre Gunnar Hartung til administrerende direktør,
mens jeg selv blev jeg bestyrelsesformand.
Selskabet havde 11/12 gamle træbåde. Den yngste var fra 1956! Bådene var i mange år blevet
vedligeholdt af Havnens Skibsreparationer, der var ejet af familien Olsen. Olsens mor var stadig chef i
firmaet, mens hendes søn stod for vedligeholdelsen af bådene! Det blev hurtigt klart, at vi måtte skaffe
nye både. Olsen fik i opdrag at bygge at bygge en båd i rustfrit stål, hvilket han gjorde.
Gunnar Hartung var pensionsmoden, så jeg ansatte som en ny administrerende direktør Niels
Fredskilde, der var vores genbo på Staget i Snekkersten. Han havde været administrerende direktør i
Silvan i Helsingør, men var blevet arbejdsløs. Han havde forstand på ”træ”, og vi havde stadig 12
træbåde. Den nye båd fra Olsen Den lille Havfrue var ikke optimal, så Niels fandt frem til nogle smarte
plast både fra Finland. Det viste sig, at de ikke kunne klare driftsopgaven i havnen.
Niels fandt et selskab på Lolland, der kunne støbe de store plastikskrog, der så kunne apteres på et
lystbådeværft i Gilleleje, så vi kunne begynde at udfase de dårligste af træbådene. De nye både var
utrolig flot apteret i mahogni og betød et løft i selskabets image! De sidste træbåde blev udfaset i det ny
årtusinde.
Samarbejdet med Havnens Skibsreparationer blev stærkt reduceret, hvilket gjorde familien Olsen så gal de havde arbejdet med vedligeholdelse af flåden i over 40-50 år - at de opsagde samarbejdet og
oprettede selskabet Nettobådene, der sejlede til halv pris, deraf navnet.
Da vore nye både fra Gilleje var utroligt flotte sammenlignet med Olsens, skadede det ikke Havnens
Motorfærge, som vi havde omdøbt til Canal Tours Copenhagen. Passagerne strømmede til på grund af
de flotte både, og fordi Niels udvidede sejlsæsonen - han havde jo ikke nogen danseskole at tage hensyn
til. Det nye navn og logo blev til i samarbejde med Steffen Gulmann og hans firma Eleven Danes Design.
Et spørgsmål, som jeg på et tidligt tidspunkt tog op med Gunnar Hartung var, hvorfor vi ikke havde
nogen overdækkede både, så passagererne kunne sidde lidt i læ i regnfuldt vejr. På mine rejser rundt i
Europa så jeg overdækkede både på de fleste floder og kanaler. Gunnar sagde, at det havde Christian
den Fjerde ansvaret for, fordi han havde bygget alle broerne i København for lave, så det kunne jeg
glemme alt om. Jeg vendte løbende tilbage til spørgsmålet, og da Niels havde fået styr de
grundlæggende driftsforhold, tog han spørgsmålet op med bådkonstruktør Arne Borghein og selskabets
mangeårige bådfører og senere driftschef Willy Troest. Det samarbejde resulterede i, at selskabet fik
konstrueret 2-3 overdækkede både, som især var anvendelige til selskaber og ved særlige lejligheder.
Passagererne strømmede til, så trods de store investeringer – heriblandt udvidelsen af anløbspladsen
for enden af Nyhavn – steg selskabets resultat markant op igennem 90´erne.
Et særligt forhold var relationen til Mærsk. Siden min start i Dantransport i 1972 havde jeg haft
forretningskontakt til Mærsk-gruppen, idet jeg havde fået etableret et reservedelslager for gruppen i et
nedlagt speditørlager i Bådehavnsgade i Sydhavnen. Dantransport fik udover et administrationshonorar
på kr. 300,000 om året for at administrere lageret, der fik 8 medarbejdere, langt de fleste transporter fra
lageret worldwide. Samarbejdet med Mærsk indebar på et senere tidspunkt, at en række pensionister
hos Mærsk i USA var Dantransport behjælpelig med oprettelsen af vort datterselskab i USA, ligesom
Dantransport blev involveret transportmæssigt i Mærsk-gruppens udvikling af olieforretningen i
Nordsøen. Jeg var derfor sikker på, at udviklingen i Havnerundfarten blev fulgt nøje af skibsrederen fra
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hans hjørnekontor i Mærsk-gruppens nye hovedkontor – huset med de blå øjne. Dertil kom, at rederen i
disse år var optaget af, hvordan folk skulle komme over til hans planlagte opera på Holmen. Canal Tours
fik tilladelse til at besejle den nye anløbsplads i Amaliehaven mod kun at opsætte diskrete skilte i
højglanspoleret messing. Det medførte, at jeg en dag fik besøg af et par herrer fra Mærsk-selskabet
Svitzer, der spurgte om Havnerundfarten var til salg. Jeg svarede, at det var der ikke planer om, men når
nu de spurgte ville jeg sige, at der var kun én person, der kunne købe Havnerundfarten, og det var
skibsrederen selv. De kom aldrig tilbage!

Samarbejdet med Maersk betød meget for Dantransport

Aktiviteterne omkring havnerundfarten betød et ret velbetalt ”studiejob” for en stribe børn i familien.

Dortes erindringer
Havnerundfarten var navnet, da jeg arbejdede som guide fra 1. maj til 1. august 1987. Da jeg ikke havde
mod på at guide på fransk, men kun på dansk, engelsk og tysk kom jeg udelukkende til at guide fra
Nyhavn, hvor der dengang ikke var billetkontor. Herfra sejlede bådene med bådfører, guide og billettør.
Billettørerne mødte ved kontoret på Papirøen, hvor de hentede pengekassen, der var i kobber, og kom
sejlende med bådføreren. Jeg stod på i Nyhavn. Vi var tre i hver båd med klart definerede opgaver. Når
dagens arbejde var endt, sejlede billettørerne med tilbage og brugte tid på at pudse pengekassen. Det
talte de en del om, fordi det var svært at gøre chefen Gunnar Hartung tilfreds. Vi vidste i øvrigt aldrig,
hvornår vi havde fri. Det afhang af vejr, vind og antal kunder.
Dagen før min første arbejdsdag havde jeg fået fjernet en lille knude på en tå. En lille operation jeg ikke
havde ventet gav gener. Operationen foregik i et lægehus nær Snekkersten, fordi jeg havde boet i
Helsingør kommune indtil 1. maj. Jeg var lige flyttet ind hos en veninde på Nørrebro i København, men
overnattede i Snekkersten, og jeg mener, at far kørte mig på arbejde, fordi han ikke syntes om, at jeg
skulle melde mig syg den første arbejdsdag. Det gik fint, fordi jeg kunne sidde med benet oppe, imens
jeg lyttede til guiden, der skulle lære mig op. Allerede næste dag guidede jeg i egen båd fra Nyhavn. De,
der guidede fra Gammel Strand, skiftede bådfører flere gange om dagen. Jeg var glad for at sejle fra
Nyhavn, fordi det gav et særligt fællesskab at være tre om samarbejdet i en båd en hel dag. Dengang var
vi ikke blevet introduceret til min fars mantra: No one is perfect, but a team can be.
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Kun bådene fra Nyhavn skulle lægge til kaj flere steder på ruten pga. muligheden for på- og afstigning.
Det betød at vi opholdt os i båden hele dagen, hvorimod de, der sejlede fra Gammel Strand, kunne
holde pauser på billetkontoret, når der ikke var kunder. Vi så ofte Hartung stå på forskellige udvalgte
broer for at holde øje med, om vi overholdt tiden. Der var sjældent kunder andre steder end i Nyhavn.
Når det var heldagsregn, var vi sikre på, at ingen ville stå på, men vi skulle alligevel sejle turen hver time.
Jeg husker, at vi i regnvejr flere gange sejlede ind under en af de lave broer for at ligge i læ. Vi holdt øje
med tiden, sejlede en tur rundt om Gammel Strand, vinkede til de øvrige guider, der sad i varmen på
billetkontoret og lagde os atter i ly for regnen.

Dorte guider i regnvejr

Jeg sejlede ofte med en meget livlig bådfører fra Bornholm. På en tur uden kunder overraskede han
billettøren og mig ved pludselig at rejse sig fra sædet. Det var lige før en af de laveste broer. Han tog fat i
rækværket, hev sig op og klatrede over. Billettøren og jeg dukkede os, mens båden stille sejlede under
broen uden fører. Han løb over broen og hoppede ned i sædet på den anden side. Noget chokerede
åndede vi lettet op. Jeg har forhørt mig, og Mikkel og Morten fortæller samstemmende, at der må være
tale om den bådfører, der hed Håkon Bertelsen. Han elskede fis og ballade. Morten erindrer, at det var
lykkedes ham og Håkon, at bilde en ny, grøn billettør ind, at han skulle stå i front og give tegn med
armen, når båden skulle dreje enten til højre eller til venstre. Det grinede de to meget af. Det viste sig
senere, at den nye billettør ikke var den skarpeste kniv i skuffen, men kort sagt naiv, men sjov har det
givet været for de to veteraner at få den nye på glatis.

Rovmordet den 4. juli 1988
Morten var i maj 1988 blevet ansat som billettør, og den 4. juli indtraf den mest dramatiske og tragiske
begivenhed i havnerundfartens historie, nemlig drabet på den 37-årige bådfører og familiefar John
Vogensen.
Willy Troest har fortalt, at han til alt held havde benyttet toilettet i stueetagen og var taget hjem, mens
John Vogensen ville benytte det på 1. sal og havde hamret meget utålmodigt på den lukkede dør, hvilket
havde gjort, at de to unge var gået i panik, og drengen havde på pigens opfordring skudt de dræbende
skud.
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Willy har herudover fortalt, at drengen Marcello Carletti havde været billettør og havde besøgt John
Vogensen privat et par gange. En ualmindelig tragisk historie:

Forsidehistorien er Ekstrabladets, mens det nedenstående er taget fra BT dagen efter:
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Morten var naturligvis stærkt rystet. Det kom frem, at der var tale om noget så banalt som et dårligt
planlagt rovmord. Morten havde været billettør hos John Vogensen og været ved at afregne med
Gunnar Hartung, da John kommer tilbage og spørger om Gunnar var alene på kontoret, hvilket han
bekræfter, hvorpå John vender tilbage og hamrer på toiletdøren med det sørgelige resultat til følge.
Gunnar skubber Morten ud ad døren og låser sig selv inde på kontoret, mens Morten løber ned på
Papirøen og rundt om bygningen med Roxanna og Marcello i hælene, men de tror, at han er løbet fra
øen, hvorfor der ikke sker flere mord.
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Historien om rovmordet viste sig ikke at være afsluttet:
Den 46-årige Roxanna Anne Albeck, der er tidligere vært på Radio24syv, skal et år og seks måneder i
fængsel for to røverier begået i 2009 og 2010. Det har Østre Landsret besluttet tirsdag, skriver Ritzau:
Før røverierne bedøvede hun sine ofre med metadon.
Dommen er en skærpelse af byrettens dom fra 2012, som kun lød på et års ubetinget fængsel.
Det ene røveri fandt sted i 2010, hvor Roxanna Anne Albeck mødte en mand i Københavns natteliv. Hun
tog ham med hjem, puttede metadon i hans drink, og da han faldt i søvn stjal hun 300 kroner fra hans
pung og hævede efterfølgende 11.412 kroner på hans konto.
Selv har hun tidligere forklaret, at drinken med stoffet i var til hende selv, men glassene blev forbyttet
ved en fejl - men den købte retten altså ikke.
Roxanna Albeck blev desuden kendt skyldig i et lignende røveri, som fandt sted i 2009. Her blev en mand
lænset for 25.000 kroner. I byretten blev hun i dette tilfælde kun dømt for tyveri, da det ikke kunne
bevises med en blodprøve, at manden var blevet bedøvet.
- Jeg er godt tilfreds med afgørelsen, da dommerne lagde vægt på, at hun havde bedøvet de to ofre. Jeg
gik efter to år, men så længe det blev præciseret, hvorfor hun fik halvandet års fængsel, er jeg tilfreds,
siger anklager Astrid Scheibel til Ritzau.
Roxanna Anne Albeck sagde efter byrettens dom, at hun håbede, at hun kunne få lov at afsone med
fodlænke, så hun fortsat kunne passe sit arbejde på Radio24syv.
Hendes chef - administrerende direktør Jørgen Ramskov - var dog samtidig ude at melde ud, at hun ikke
fik sendetid, så længe sagen stod på.
Jørgen Ramskov oplyser i dag til Ekstra Bladet, at Roxanna Albeck ikke længere er ansat på
radiostationen og ikke har været det siden umiddelbart efter sagen så dagens lys.
Den 43-årige radiovært Roxanna Anne Albeck blev onsdag idømt et års fængsel i Københavns Byret for
tyveri og røveri mod to mænd, som hun havde mødt i nattelivet.
Selv om hun bagefter gav udtryk for, at dommen var for hård, er det ikke første gang, at natteværten fra
Radio24syv har været i konflikt med straffeloven.
Som kun 19-årig var Roxanna Anne Albeck i juli 1988 med ved et skæbnesvangert røveriforsøg mod
Kanalrundfartens kontor på Holmen i København sammen med sin daværende, to år yngre kæreste
Marcelo Carletti.
For øjnene af veninden skød den unge fyr en medarbejder fra bådfirmaet med en Walther-pistol, som
parret et par dage forinden havde købt af et medlem af den dengang berygtede rockergruppe Bullshit,
der holdt til på Christiania.
Skudofret, den 37-årige John Vogensen, døde dagen efter i sin kones arme på Rigshospitalet.
Både Roxanna Anne Albeck og Marcelo Carletti blev hurtigt anholdt. Ved gerningsstedet havde de to
unge blandt andet glemt en taske, som indeholdt deres pas.
Den senere skribent og radiovært fik en dom på tre års fængsel for forsøg på røveri af særlig farlig
karakter, mens kæresten slap med otte år for både røveriforsøg og drab. Han var under 18 på
gerningstidspunktet.
Efter sin egen dom vidnede Roxanna Anne Albeck i retten under sagen mod vennen. Hun lagde ikke skjul
på, at parret fuldstændig tabte besindelsen, da John Vogensen forstyrrede dem på et toilet, hvor de
havde skjult sig.
– Jeg blev hysterisk. Jeg har nok set for mange cowboyfilm. Vogensen førte sin ene arm bag ryggen, som
for at tage en pistol frem. Og så skreg jeg: ’Han skyder... Han har en pistol’, forklarede Anne Albeck i
retten.
Resultatet var, at vennen trykkede af og sårede den 37-årige familiefar dødeligt.
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Desperadoparret havde mødt hinanden i det daværende københavnske bz-miljø. I et interview med
Ekstra Bladet i fængslet sagde Marcelo Carletti om Anne Albeck, som kom fra Holte i Nordsjælland.
– Jeg syntes, hun var en overklassedulle. Men efter at have tømt en flaske vodka sammen og haft sex
blev vi et par.
I løbet af det stormfulde forhold fik de to unge også et barn, som blev bortadopteret.

HMF`s kontor og reparationsværksted på Papirøen, hvor tragedien udspilledes på førstesalen

Rejseklubbens kanalrundfart medio juni 1989
Med brev af 12. juni 1989 skrev vi til rejseklubbens medlemmer, nemlig Jane Nørgård og Peter Steen
Jensen og Ellen og Jørgen Rasmussen:
Så er tiden inde til at komme i den rette spanske rejsestemning.
Efter kirkegang m.m. (vi mødes kl. 14 foran Holmens kirke) tager vi en tur med havnerundfarten. ”Den er
fin med kompasset” og ender senere med friluftskaffe i Kongens Have.
Kl. 18 er der reserveret bord til selskabet i La Guitarra i Grønnegade. Højt humør og rejsestemning er
obligatorisk.
Vi ses på søndag
Kærlig hilsen
Kirsten og Steen
Turen var meget vellykket. Holmens kirke var lukket. Der blev taget det obligatoriske billede. Vi spillede
rundbold i Kongens Have – Mikkel, Martin og Louise repræsenterede næste generation.
Maden i La Guitarra var god. Tjeneren kunne ikke regne den ud, men det kunne Jørgen!
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Kirsten, Steen, Mikkel, Louise, Martin, Jane, Steen, Jørgen og Ellen

Morten på arbejde med farmor i båden
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Guiden, der sprang i vandet i protest
Kirstens kollega og meget gode veninde Asra Petersen, der på det tidspunkt levede sammen med
journalisten Henning Kristensen, kunne huske historien om guiden, der sprang i vandet. Morten kunne
huske, at årsagen til springet var, at hendes bådfører ikke tog noget som helst hensyn til, at guiden foran
Christiansborg skulle aflevere en længere smøre på fire sprog, men havde speedet op og sejlet forbi
inden, hun kunne afslutte sin introduktion. Guiden var i protest sprunget i vandet. Kampen for ligestilling
havde indhentet Canal Tours.

Lasses erindringer
En stor medicinalkoncern havde i 1992 bestilt en specialtur med fransk guide. Canal Tours havde fået en
aftale med en tolk, men hun sprang fra i sidste øjeblik til arrangørens store fortrydelse, hvilket hun ikke
undlod at lufte. Lasse, der netop var kommet hjem fra et år i Frankrig, løste opgaven så flot, at
arrangøren beklagede sit brokkeri og roste Lasse til skyerne.
Lasse fortalte os samme historie i 1998 i Café Upstairs i Middelfart. Nedenstående er citeret fra
beretningen fra familiens første cykeltour:
Lasse ligner sin far. Hans måde at gestikulere på, hans humor og hans sans for det underspillede. Det
gav han os et pragtfuldt eksempel på i cafeen. Han fortalte os om hans seneste triumf på Canal
Tours. Han skulle som vikar guide en fransk gruppe, der var gæster hos Oticon. Historiens pointe var,
at Lasse, da den mistroiske værtinde fra Oticon ved turens slutning tydeligt imponeret havde spurgt,
om han havde franske forældre, havde svaret, at han havde haft fransk i gymnasiet.
Lasse sejlede tit sammen med en grønlandsk bådfører, der viste sig at være kvartalsdranker, så når han
havde fået sin månedshyre, turede han byen rundt i flere dage. Han var meget kendt i Nyhavn, hvor alle
hans kammerater vinkede til ham, når de stævnede ud. En af disse skyldte ham 500 kr., hvilket han råbte
himmelhøjt en dag på vej ud af Nyhavn. Lasse mødte senere skyldneren ved et tilfælde på en bytur ved
DGI-byen sammen med sine gymnasiekammerater, hvorpå han meget højlydt gjorde ham opmærksom
på hans gæld til bådføreren. Den slukørede skyldner lovede at få afviklet sin gæld.

Bådfører John Ibsen
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Og så sejlede Lasse med Turbo-Arne, som sejlede vildt og sejlede på grund i Sydhavnen, hvor de skulle
hente et selskab. De var alene i båden. Ingen kom til skade, men Turbo-Arne besvor Lasse på
bornholmsk, at det skulle han ikke fortælle til nogen.
Og endelig var der Lene Moyells færøske kæreste Stendor, der efter at have købt smørkager til Lene i
Lagkagehuset sejlede vildt ind gennem Wilders Kanal og stødte båden ind i den lavt hængende bro.
Lasse arbejdede ti år for Havnerundfarten, men det jubilæum var han ene om at fejre, men så sluttede
han også sin karriere som guide.

2x50 på Christianshavn den 19. august 1995
Peter Steen og min fælles fødselsdagsfest var lagt i Lille Strandstræde på Christianshavn den 19. august
1995 med start præcis kl. 17. Det hang sammen med, at vi havde allieret hos med Canal Tours og deres
bedste guider, nemlig Morten og Lasse.
Canal Tours var på den tid det nærmeste vi kunne komme en familievirksomhed. Bjarne var
administrerende direktør. Dorte havde været guide, nu var det Morten og Lasse, medens Mikkel og
Mette-Lene var billetsælgere. Kirsten elskede at sejle med bådene og gjorde det i mange år hver
sommer. Bådene var alle opkaldt efter figurer fra H. C. Andersens Eventyr. Morten gik så meget op i sit
guidejob, at han var med til at skrive op til flere guidemanualer for Canal Tours.
Vi havde således hyret den største ekspertise til turen rundt i havnen. Det var strålende solskinsvejr, og
guiderne var helt på toppen. Deres guidning med krydret med mange morsomme og til tider familiære
episoder.

Vi havde hyret Canal Tours bedste guider og vi sejlede med HMF XIII.
Willy fortalte, at båden var bestilt som en lukket overdækket båd, men glastaget tog et år at få lagt på.
Den japanske kronprins havde forlangt at sejle i den dengang nyeste båd.

Mortens guidning.
Jeg har nedenfor anført Mortens rundvisningsnoter, idet jeg dog har tilladt mig at tilføje billeder
taget fra turen og præciseret nogle oplysninger, som fastsætter, hvor vi befinder os.
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Christianshavns kanal:
På toppen af lygtepælene oppe på broen med Sankt Annæ Gade er der små kopier af det oprindelige
Christiansborg Slot fra 1745.
Bombebøssen. Over døren på det røde pakhus til venstre ses indmuret en bombe, som stammer fra
englændernes bombardement af København i 1807. Bomben blev opstillet i skippernes laugshus for at
indsamle penge til opførelsen af et alderdomshjem for søfolk. (Og det er vel derfor hjemmet hedder
bombebøssen). På gavlen ses et portræt af den mand der opstillede bomben i laugshuset.
Aase Christensen er opvokset i huset herinde til højre.
Der er tale om en lettere overdrivelse. Aase boede i forbindelse med sin allerførste ansættelse i Overgaden under vandet 39, 5.
fra 1968 – 1972. Ejendommen var hovedkvarter for Kemisk Værk Køge.

Aase Christensen, rådmand for børne- og unge forvaltningen i Odense Ruth Larsen, Mikkel og Henning Larsen

Børnehusbroen foran os har fået navn efter det børnefængsel der lå, hvor lagkagehuset ligger i dag.
Den store smukke bygning til højre side med den klassicistiske facade blev bygget af en skibskaptajn ved
navn Kofoed. Over portalen er der ind mejslet en kofod.
Huset til højre for Brøste tilhørte oprindelig DSB, idet der skulle have været station i forbindelse med
anlæggelsen af en tunnelbane. I dag er der et kunstgalleri.
Nr. 6 hed oprindelig Stanleys gård. Stanley var en billedhugger af engelsk herkomst, der blandt andet har
lavet den smukke portal over Christians kirkens dør. I denne gamle rokokobygning har boet
guldaldermalerne Constantin Hansen og P.C. Hansen.
Over døren til den orange-gule bygning til venstre ses en vandkande, som konen bruger til at vande
manden med, når han står beruset nede ved den låste hoveddør efter værtshusbesøg. Tordenskjold
boede i bygningen inden, han blev adlet.
I Christians kirken til højre kan man få Danmarks billigste begravelse. Det koster 1.500 kr. og så passer de
på urnen i 50 år.
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Skoleleder Flemming West Clausen og folkeskolelærer Ulla Nordskilde

Arkitekt Elisabeth Johnsen, uddannet af og ansat Håndarbejdets Fremme Ruth Bovbjerg, bibliotekar Jane Nørgård Jensen og
uddannet som dekoratør og ansat telefonoperatør i KTAS Birgit Buccoliero.

Den sorte diamant - kul kassen.
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Den sorte diamant var i 1995 alene på tegnebrættet. Det blev en udvidelse af Det Kongelige Bibliotek, hvor Jane Nørgård Jensen
har haft sin gang fra 1968 - 1995. Hun flyttede i juni over til Peter Steen i Odense.

Det lille Christiansborg. Her bor min onkel Bjarne.

Lille Christiansborg

Folkepensionist Addy Nielsen, sygehjælper Kate Søndergård, forsikringsassistent Helen Svane og planteskolegartner Bent
Søndergård
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Formanden for Canal Tours og administrerende direktør for Dantransport Bjarne Andersen

Københavns første højhus. Her arbejder min far.
HK ejede på det tidspunkt det gamle hotel Europa, og det lille Christiansborg lå lige overfor.
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HK-huset på H. C. Andersens Boulevard

De gule bygninger til venstre er den gamle garderhusarregimentkaserne, da den blev nedlagt, anlagde
man artellerikasernen. Den i dag flyttet til Næstved. Nu er der billedhuggeratelierer og tegnestue.
Kunstakademiets billedhuggerskole ligger i 28A. Billedhuggerne H.W. Bissen og Vilhelm Bissen har begge
haft atelier. H.W. Bissen skabte Istedløven og rytterstatuen af Frederik d. 7.
Den verdenskendte danske komponist Carl Nielsen har boet der fra 1915-31, fordi hans kone Anne
Marie Carl Nielsen var billedhugger og havde fået tildelt en æresbolig. Det "sjove" er, at selvom det var
Anne Maries fortjeneste, at de kunne bo der, så er det Carl Nielsens navn, der står på mindetavlen.
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Undervisningsdirektør Holger Knudsen og direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense kommune Peter Steen Jensen
havde det dejligt sammen

I de gule bygninger(Staldmestergården) har så berømte mennesker som fhv. undervisningsinspektør
Peter Steen Jensen, undervisningsinspektør Peter Bollerslev, undervisningsdirektør Holger Knudsen,
fagkonsulent Georg Schiørring, og mediekonsulent Jens Frederik Kragholm haft deres gang.
Ligefrem ses Sct. Petri kirke, som ligger overfor det hedengangne Daells Varehus - dallevalle. Bageren fra
sangen - "Der bor en bager i Nørregade" - ligger begravet foran kirken.
På marmorbroen er der 5 smukke portrætter. Medaljonerne foran forestiller Okeanos og Thetys, de 2 på
den anden side forestiller Poseidon og Amphitrite. Alle 4 er havguder. Portrættet lige over os kan kun
forestille SF`s tidligere formand Gert Petersen.
Nybrogade. De gamle borgerhuse i Nybrogade er opført i perioden 1730-1750. De overlevede alle
branden i 1794. De fleste ser ud som dengang, bortset fra at der måske er tilføjet 1 eller 2 etager.
Husene var ofte ejet af familier, der havde forretning i gadeplan, bolig på 1. sal og lager under taget.
Man kan opdage mange morsomme detaljer ved at studere husene. På facaden til Nybrogade 4 hænger
for eksempel et skilt fra 1700-tallet. På skiltet ses et pæretræ. Det siges, at der uden for huset stod et
pæretræ, som forsynede gadedrengene med pærer. Da husnummereringen blev indført i 1771, tog Hans
Blasen, der boede i huset, pæretræet til sig som sit varemærke, og det hænger den dag i dag over døren.
Oppe til højre ligger Christiansborg ridebaneanlæg. Den 12. juli 1857 var pladsen proppet med 8.000
københavnere. Midt på pladsen stod den unge svensker Victor Granberg og var klar til at stige til vejrs
med sin store ballon. Den rørte sig ikke ud af stedet, og folk gik skuffede hjem. 14 dage senere kom folk
igen for at se Victor Granberg gøre endnu et forsøg. Denne gang løftede ballonen sig, men ikke ret
meget. Den drev lidt, og Granbergs gondol strandede på taget af ridehusbygningen. Granberg kravlede
ud af gondolen, og mens han balancerede hen ad tagryggen, var der en københavner, der råbte: "Den
går inte Granberg".
Nikolaj Kirke. Kirken er opkaldt efter Sankt Nikolaj, der er en af søfarernes helgener. Den blev opført i
starten af 1200-tallet som katolsk kirke. Den blev ombygget i 1500-tallet og var den første kirke i
København, hvor den lutherske lære blev prædiket. I 1800-tallet var der kødmarked rundt om kirken,
hvor københavnerne købte deres kød af de mange slagtere.
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Folkepensionist Inger Bing Hilden og gymnasielærer Heidi Johansen

Thorvaldsens museum er tegnet af arkitekten Johannes Bindesbøll. Det var ham, der fik ideen med
frisen, der forestiller Thorvaldsens hjemkomst. Maleren Jørgen Sonne fik mange påfund undervejs.
F.eks. ses H.C. Andersen, selvom han ikke havde været til stede. 1 1950 blev frisen restaureret af Axel
Salto, og han fik også et påfund; den bageste person, der modtager Thorvaldsen fik et nyt ansigt, nemlig
den københavnske borgmester Julius Hansen, som havde skaffet pengene til restaureringen.
Gammel strand har ligesom Nybrogade mange morsomme detaljer. Nr. 46 har over porten et våben
med 3 fugle, der flyver mod hinanden. Det var kabinetssekretær Jacobis våben. Han holdt i 1733 rede på
Christian VI's breve, så duerne er formentlig brevduer. Huset ejes af journalistforbundet, så brevduerne
har fået deres symbolske betydning igen.
Inde i gården bag nr. 44 står 2 lokummer fredet i klasse A. De er fra lige efter 1800 og udformet som en
klassisk triumfbue. Mellem dem fører en monumental trappe op til baghuset. Lokummerne virker stadig.
For det velrenommerede selskab Canal Tours har Mikkel Steen Johansen arbejdet som billettør, mens
Mette-Lene Andersen stadig er det. I Illum har Mette Johansen stået i urafdelingen.
Den gyldne Fortun. Ejendommen Ved Stranden 18 hedder Domus Technica, fordi en ingeniørsammenslutning har holdt til i ejendommen. Oprindelig var det en adelsgård, men omkring 1600 blev
den ombygget til herberg. Herbergets bomærke var et billede af lykkens gudinde Fortuna i skikkelse af
en forgyldt kvindefigur. Med tiden blev herberget så kendt, at man blot kaldte det "Den gyldne Fortun".
Det navn bærer restauranten i kælderen stadig.
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Anne Knudsen, politiadvokat i Københavns Politi Liselotte le Maire og dommer i Københavns Byret Karsten Bo Knudsen.

I overformynderiets bygning til venstre har Karsten Bo Knudsen haft ansættelse som leder af
Fondsregistret. På Christiansborg har Rose-Marie Opitz regeret som sekretær for Svend Auken, mens Jan
Rix Rasmussen er leder af folketingsgruppens sekretariat.
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Skoleinspektør Birgit Andersen, fhv. journalist Henning Kristensen, Liselotte le Maire og leder af den socialdemokratiske
folketingsgruppes sekretariat Jan Rix Rasmussen.

Gavlen på Holmens kirke ud mod kanalen er den oprindelige mur fra 1563, men en pudsig detalje er, at
det ikke er mursten, men malede mursten, forlorne fuger og sandstensbånd af mørtel. Hovedportalen er
fra Roskilde domkirke. Trappen hedder kronometertrappen, fordi de skibsure, der skulle til reparation,
blev taget i land her for at blive ført over til skibsværftet på Bremerholmen.
Ved kajen har man siden 1932 har solgt ost. Der sælges også æg og frugt. Ostebåden har kongebrev på,
at de til evig tid må sælge ost fra kajen. Det blev udstedt af Frederik III, fordi ostehandleren fra
Bøgeskoven ved Stevns under svenskernes belejring af København i midten af 1600-tallet sejlede til
København og forsynede byen med fødevarer. Denne heltemodige gerning blev belønnet med, at
kongen gav ostehandleren tilladelse til at sælge sine varer i Danmark, Norge, Slesvig og Holsten - og ikke
kun på Stevns. Denne tilladelse trodsede købstadsrettighederne, som ellers kun tillod handel og salg af
de købmænd, der boede i byen.

Seddeltæller Lis Johansen og salgschauffør Hans Hasselbalch

I Nationalbanken talte Lis Johansen pengesedler og traf sin Peter, der var tillidsmand for typograferne.
I Privatbanken har Dennis Bogø tilbragt megen tid med at tjekke checkene, og i Arbejdsministeriet, der
ligger bag Overformynderiet med indgang fra Laksegade arbejdede min farmor Addy Nielsen i mange år.
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Business IT Analyst Dennis Bogø og folkeskolelærer Hanne Bogø

Steenerne med fruer foran festlokalet
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Historien om et guidemanuskripts tilblivelse.
Både guider og bestyrelsen for Canal Tours havde en ambition om at få skrevet et bedre
guidemanuskript.
Bjarne bad allerede i 1993 Morten om at sende ham hans overvejelser om, hvordan det eksisterende
manuskript kunne opdateres med særlig vægt på at gøre mere ud af markedsføringen af Danmark og
danske virksomheder. Morten sendte ham den 11. december 1993 et forslag til et tillæg med små mere
eller mindre pudsige historier, men understregede i sit følgebrev, at lagde man omtale af virksomheder
og nye projekter i Københavns Havn til manuskriptet, så ville det uden tvivl højne servicen, der er dog
bare ikke tid nok til det for guiden, når der skal guides på fire sprog.
Det blev guiderne med driftsleder Lene Moyell Johansen i spidsen kom først med deres Guideprogram.
Det var skrevet på fire sprog, som det det skulle erstatte, og så blev der lagt vægt på den gode historie
og de lidt mere spektakulære ting, der kan ses på turen. Guidemanualen var meget fleksibel, idet det tog
højde for evt. afstikkere eller forkortelser af turene. Guideprogrammet bestod herudover af en Kort
introduktion til Københavns historie, hvori der i øvrigt var lagt forslag til en udvidet sejltur. Der var tale
om et seriøst og fagligt forsvarligt arbejde. Deltagerne i arbejdsgruppen var ud over driftslederen, Ulla
Tofte, en af hendes studiekammerater og Morten. Ulla Tofte blev cand. mag i historie, ansat som
festivalchef og direktør for Golden Days fra 1999 – 2015 for derpå at få stillingen som direktør for
Søfartsmuseet i Helsingør. Lene Moyell Johansen, der var datter af en bådfører i Havnerundfarten, læste
til jurist, giftede sig med skipperen, færingen Stendor, blev ansat i Rigsombuddet på Færøerne i 2008 og
blev udnævnte til Rigsombudsmand den 15. maj 2017. Hun har fungeret som underviser i fagene
skilsmisseret og børneret.
Bestyrelsen havde meget høje ambitioner, idet der i 1996 blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende
medlemmer: Bestyrelsens formand, direktør Bjarne Andersen, direktør for Københavns Lufthavn Niels
Boserup, Museumsinspektør i Nationalmuseet John Erichsen, fhv. driktør i Tjæreborg, vicedirektør på
Politiken og direktør i Eleven Danes Steffen Gulmann, forlagsdirektør i Gyldendal, professor Jørn Lund,
professor i Statistik ved Københavns Universitet Christian Wichmann Matthisen og den daglige leder af
Canal Tours, direktør Niels Fredskilde. Manuskriptet blev skrevet af Ole Ventegodt, som var historiker
med en solid maritim baggrund. Ole Ventegodt skrev Niels Fredskilde, har besejlet verdenshavene, han
er museumsinspektør på Orlogsmuseet og er redaktør på Den Store Danske Encyklopædi i emnerne
historie, søfart og militærvæsen. Selve guidemanuskriptet blev skrevet på tre sprog, idet fransk blev
droppet. Der var guidemanual for Nyhavn-Turen og Gammelstrand – Turen. Og så havde Ole Ventegodt
også skrevet Københavns historie – kort fortalt.
Det blev naturligvis bestyrelsens forslag, der blev valgt, men det oprindelige manuskript og guidernes
forslag er, så vidt jeg kan se, det mest brugbare for en guide. Mette-Lene, der avancerede fra billettør til
guide, da det nye manuskript skulle følges, fortæller, at hun fik stillet spørgsmålet om at få
kommentarerne på fransk. Det reklamerede Canal Tours fortsat for. Mette-Lene klarede udfordringen
med bravur.
Håkon beretter, at bestyrelsens guidemanuskript var ubrugeligt for guiderne, så trafikken med løbende
revisioner af guidernes manuskript fortsatte. Man har opereret med et Sydhavns- og et
Nordhavnsmanuskript, og ud over de tre fremmedsprog, der er nævnt, har man haft manuskripter på
spansk, italiensk og portugisisk. Man har naturligvis gjort opmærksom på, hvornår og på hvilke ture de
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forskellige sprog var i brug. Endelig fortalte Håkon, at audioguiderne grundet deres GPS-afhængighed er
så dyre at opdatere, at dette sker uhyre sjældent.

Formanden for Canal Tours blev 60 år i 1997, og det blev fejret
Jeg holdt på vegne af søsterselskabet tale for Bjarne og indledte den sådan:
60 år and still going strong havde vi besluttet os for skulle være temaet for talen for dig på denne
festdag. Vi ville komme ind på, at du ikke er til at” tvinge" på pension, at din virksomhed blomstrer,
og at du højst skal på " værft " i et par dage for atter at sejle der ud af for fuld hammer. Bilerne
kører, flyene flyver, bådene sejler og medarbejderne får du til at arbejde, så de synes, at det er den
rene fornøjelse. Men alt det fik du jo at vide ved receptionen i torsdags, så det tema lod vi ligge.

Mette-Lene og et motorstop
Mette-Lene blev udsat for et motorstop, hvilket indebar, at båden ikke kunne lægge til land. Gode råd
var dyre, men det lykkedes Mette-Lene at underholde passagererne til ug med kryds og slange, så da de
fik tilbudt en erstatningstur, forlangte de at få hende som guide.

Bjarnes afsluttende bemærkninger
Som indført Københavner, med en opvækst i Sydhavnen, var det et privilegium at stå i spidsen for
havnerundfarten.

Håkon Bertelsen og Willy Troest
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Niels Fredskilde holder tale ved en båddåb

Den meget flotte udvikling blev selvfølgelig kun muliggjort i kraft af de involverede medarbejdere.
Her skal først og fremmest Niels Fredskilde fremhæves. Det var en utrolig krævende opgave, at overtage
ledelsen i et så gammeldags ledet firma med udslidte både og et totalt gammeldags hierarki. Han fik
igennem de godt 10 år som administrerende direktør forbedret og moderniseret flåden og konceptet.
Niels har selv fremhævet de nøglemedarbejdere, der gjorde en afgørende og engageret indsats i det
team, han havde omkring sig, nemlig Willy, Haakon og Lene. Men han fik også frie hænder og fik aldrig
afvist de investeringer, der blev forelagt. Kombinationen af investeringerne og hele fornyelsen
stimulerede jo organisationen.
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Min personlige rolle var at svæve over vandene og være sparringspartner for ledelsen. Et år inden Niels
ønskede at gå på pension, fandt jeg så hans afløser - endnu engang på hjemmefronten i Snekkersten.
Jeg havde i Snekkersten Skotterups Sejlklub lært skibsingeniør Mogens Krug at kende. Han var Lasses
første sejlinstruktør og relationen til Mogens Krug er blevet fastholdt gennem vores lokale bridgeklub.
Hele spørgsmålet om passagerernes sikkerhed kom pludselig til at fylde meget hos mig. Mogens, der var
uddannet skibsingeniør og ansat i DSB rederierne, havde sagt ja til at blive ansat som afløser for Niels.
Jeg sørgede for, at de kunne have et overlap på 12 måneder. Det blev en stor lettelse for Niels og en god
indføring for Mogens.

Rundt på jomfrutur med Den Lille Havfrue.

Jeg havde jo også haft nok at se til med udviklingen af Dan Transport Holding A/S, der jo var vokset til at
være blandt de fem største selskaber i FLSmidth-gruppen. Jeg havde opsagt min stilling i slutningen af
1998 til udgangen af september 1999. I foråret 1999 solgte FLS Dantransport til DFDS, der således blev
ejer af havnerundfarten.
I den her beskrevne periode voksede Dantransports omsætning fra ca. 350 mio. kr. til 9,6 mia. kr. og
selskabet havde 4.150 medarbejdere fordelt på selskaber i 20 lande, så det var jo ikke, fordi jeg have
ligget på den lade side.
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Jazzbåden i aktion med Anton Moyell Johansen som bådfører. Lenes far
16. juli 2018
Morten og Steen Johansen

Efterskrift
Historien om havnerundfarten er på mange måder et eventyr, hvilket bådenes navne efter Bjarnes
overtagelse af formandskabet også er et udtryk for. Historien er også interessant set ud fra en
driftsøkonomisk synsvinkel. Bådfarten har haft sin ups and downs lige fra den spæde begyndelse. Peter
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Thomsen og hans svigersøn Aage Pedersen står som startens store visionærer og udviklere, som kom
over et par kriser, hvor de hver gang til dels blev hjulpet af Charles Troest og hans to brødre.
Da de to bådfarter blev lagt sammen i starten af 1960´erne, blev det indledningen til næsten tredive års
tornerosesøvn for nu at blive i eventyrenes verden. Det var mildest talt minimalt, hvad der blev nytænkt
endsige investeret. Dette blev ændret med Dantransports overtagelse af kanalrundfarten og
navneændringen til Canal Tours Copenhagen. Kanalrundfarten kunne med udnyttelsen af det latente
kundepotentiale i den grad løbe rundt, at fornyelsen af flåden ikke kunne ses på de overskud, der blev
realiseret.
Med salget af Dantransport og Canal Tours til DFDS blev tornerosesøvnen genoptaget. DFDS optrådte
som ren spekulant og fik scoret sig en kapitalgevinst på videresalget af begge aktiviteter, mens dets
investeringer i havnerundfarten begrænsede sig til ændring af navn og logo til DFDS Canal Tours.
Med salget til Strömma i 2011 er havnerundfarten blevet en lille brik af en meget kompleks
oplevelsesindustri, hvilket lover godt for kanalrundfartens fremtid. Det illustreres af de meget flotte og
visionære investeringer, som Strömma har foretaget i 2018 med etablering af nyt reparationsværft og
nye kontorfaciliteter på Refshaleøen.
Steen Johansen
Den 25. november 2018
Steenjohansen.wordpress.com
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