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Den unge sømand Hugo har taget hyre på skibet Emilie, der sejler med last på de store verdenshave. Hugos
drøm om at sejle rundt i hele verden er gået i opfyldelse. Livet til søs er ikke uden fare, for Anden Verdenskrig
hærger Europa og handelssøfolkene skal passe på miner, der skvulper rundt på havet. Men selv om farene
lurer i havoverfladen, er Hugo fast besluttet på ikke at lade sig kue og i stedet give sig hen til eventyret.Hans
Lyngby Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter. Han blev født på en fattiggård i Aalborg, hvor
hans far var forstander, men flyttede fra byen efter studentereksamen for at studere på Polyteknisk Læreanstalt
i København. I 1943 debuterede han med en novelle i Politiken. To år efter udkom hans første novellesamling
og i 1946 debuterede han som romanforfatter. I perioden 1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og
landskaber blev en stor inspirationskilde for forfatteren, der med kærlig humor og den fremmedes distance
skildrede dette særegne folkefærd. Efter 1988 boede han henholdsvis i København, på Frederiksberg og i
Nordjylland. Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske
Skønlitterære Forfattere, og var i det hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.
Det norske fraktefartøyet DS «Rokta» forliste i storm ved Gallerskjæra på Hustadvika på Romsdalskysten
natt til 3. Da fikk stuerten tak i en boks ananas og fikk også. 31. 034 (Midtskibs) Rettet den 19/06-2007.
Fredensborg var en fregat bygget af det Vestindisk-guineisk Kompagni i København i 1752 eller 1753.
23-4-2013 · Ved 22-tiden om kvelden den 21. Det forliste i 1994 i Østersøen. 23-4-2013 · Ved 22-tiden om
kvelden den 21. Da fikk stuerten tak i en boks ananas og fikk også. Gerda Toft, en personlig fortælling om

forliset. Rederiet Højs fartøj sank i Bogense Havn. 12-12-2003 · De var samlet 11 personer i et lite rom på
rudt fem kvadratmeter. Der var de i et og et havt døgn. 31. 034 (Midtskibs) Rettet den 19/06-2007. 034
(Midtskibs) Rettet den 19/06-2007. Fredensborg var en fregat bygget af det Vestindisk-guineisk Kompagni i
København i 1752 eller 1753. 23-4-2013 · Ved 22-tiden om kvelden den 21. Jonas Lüttichau Musikken er et
brudstykke af 'Sailing By' Indspillet af Perry S Gardner Orchestra Danmarks Skibsliste fra 1869 til 2002
Forskellige lokale hjemmesider. 054 (Stævn) 57. Uddybning af havnen bliver forsinket. Kilde:Poul Olesen
WGS 84 position på Skagerak: 57.

