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Mit nye foredrag forevises i Power Point, da jeg har digitaliseret alle mine 30 film gennem de 
sidste 40 år hvilket gør at  jeg kan f remvise levende filmklip i mine fortællinger fra mine mange 
togter på de syv have.  



Først fortælles der l idt om skibets historie og om hvordan det hele startede i tresserne, hvor 
en helt anden verden lå åben, en den vi kender nu.  
 
Jeg fortæller om kulturer og øriger der l igger derude hvor man kun kan komme t il hvis man 
bygger en båd og sejler derud, Påskeøen, Tuamuto atollerne nordøst for Tahit i, Micronesien 
med spændende vrag dyk på Chuuk Island, hvor et af Andens verdenskrigs største søslag stod i 
1944. 
 
Derefter lykkes det mig,  her på min tredje jordomsejl ing efter mange års ihærdige forsøg at sejle mit 
livs drømmerejser til Kina. 
Jeg fortæller om hvilke fire føder den kinesiske kultur står på.  
Conficius som er grundlæggeren af den videnskabelige tradition I Kina..Tao..Den kinesiske budhisme og så en 
grundig forfædredyrkelse og lidt om den stigende interesse for kristendommen som er tilladt, men ikke med 
begejstring af regimet. 
 
Det lykkes for mig som den første  i Den Kinesiske folkerepublik historie,og s iden 
amerikanerne opgav deres kontrol af Yangtze-floden i 1949 at  få tilladelse til at sejle 3.000 km 
dybt ind i Kina,  helt ind bag de berømte Three Gorges, de kinesiske Grand Canyon (kløfter).   
Hvis jeg nogen sinde gør dansk ekspeditionshistrie så gør jeg det her. 

På vej op ad floden besøger Nordkaperen et af  det tyvende århundredes største byggerier ”det 
hydroelektriske kraftværk Gexhouba Dam” som betyder: "oversvømmelser af store by - og 
landområder", fordi floden bliver hævet 178 m og som vil  tilføre Kina  et enestående 
energipotentiale og måske kunne hindre fremtidige store oversvømmelser på Yangtze -floden,  
men som også gør K ina sårbar i en krig eller ved jordskælv.  

Togtet starter i Hong Kong og går derefter op ad Perl efloden til  Canton, hvor jeg  fortæller 
om dansk søfartshistorie gennem de sidste 250 år på Kinakysten. Derefter sejles der op ad 
Kinas østkyst hvor jeg kommer ind på de danske sejlskibe på Kina-farten i 1800-tallet. Efter 
den for kineserne så ydmygende Nanjing traktat fra 1848  var det især skibe fra Åbenrå der 
besejlede den dengang sørøver farl ige kyst og flere af dem forliste i Tyfon sæsonen. De danske 
Kina kaptajner, langfartskaptajnerne, kaldte Det østkinesiske Hav og Det Gule hav for den 
Kinesiske Nordsø.  

Der vil  også blive fortalt om ”Det  Victorianske internet” som1800-tallets største danske 
iværksætter, industrimanden C. F. Tietgen skaber med telegrafen over Sibirien og lån af 
flådens skruefregat ”Tordenskjold” i 1868, der som det første skib overhovedet går igennem 
Zues kanalen til fjernøsten, og om Store Nordiske Telegrafselskabs kinesiske relationer som 
var l ivsnerven i det  store danske telegraf selskab.   

Man kan ikke besejle kinakysten og dens mange havnebyer  uden at komme ind på landets 
blodige og voldsomme borgerkrigshistorie og den  forfærdelige besættelse af japanerne under 
Anden Verdenskrig, hvilket også vil bl ive berørt  omkring Nanjing Massakren.  

Jeg kommer også ind på mine mange år i Indonesiske farvande som jeg har skrevet flere bøger 
om og deres lange vej til  Demokrat i som i øjeblikket går fint, og det er væsentligt da 
indonesien er verdens største muslimske stat..  



 
Til s idst fortæller jeg og viser f ilmklip om mit seneste f ilmprojekt hvor jeg i 7 DR1 film 
fortæller…Om den danske Flådes Historie..op t il 500 års jubilæet i 2010.  
Aftenen, inden spørgsmål, afsluttes med at hendes Majestæt Dronningen i 5 minutter ombord 
på Kongeskibet Dannebrog fortæller mig dansk Ekspedit ionshistorie fra Grønlands østkyst.  


