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Denne bog er dedikeret til de originaler, der gjorde dansk søfart til en rigere oplevelse. Bogen er skrevet ud
fra devisen: En god løgnehistorie er at foretrække frem for en kedelig sandhed. Den skal ikke betragtes som

”The story of my life”, nærmere som de oplevelser, jeg har sammensat med fri pen. Hovedparten af
personerne og skibene sejler inkognito, det vil sige, at jeg har skjult deres rette identitet under andre navne.
Et navn, som ikke kan skjules, og ifald han levede, nok ikke ville gøre de store indsigelser, er Eventyr Olsen.
Hans personlighed og identitet kan ikke skjules under et andet synonym, dertil er han for let genkendelig

over for de folk, som kendte ham.

Bogen omhandler livet til søs i handelsflåden i 60´erne og 70´erne i min version, og som sagt med fri pen. Jeg
blev ansat i færgerne Aarhus-Kalundborg d. 01-04-1980 efter en udstrækning på 15 år til søs i både den
norske og danske handelsflåde. Jeg anede fremtiden komme snigende i form af containerskibe, med mere
effektivitet, kraftig mandskabsregulering, reduceret havnetid og stærk reduktion af al humoristisk adfærd

tilsat et regulativt islæt af AL UDSKÆNKNING FORBUDT.
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