
T

:

@

I

I

:1

7

V

§

,'

I

l

a4

t

I

I.

i

tt

t;



I HOVEDROLLERNE:

Vladinn ly\/. Ohen, Fyrbøder...,,,

lrederik, Maros......-........,,
Henrik ponnei i sømandshiemner

,Bethel'.................,....
Besryrer Nielsen. Sønan&hjemmct

'Belhe].......................
riu Nielsen - hans [one..........
Pa3to! Poulsen. SødandspEs.....

H!. Jespersen. B.sylelsesm.dl.m . .

Bedugad frr,,,......-..........
Polnirsistenten.................
Bach, ijener i ,Den so e s.jler ...
Herman portsheikaatig fyr..... . .

Hermans ledsaser -.....,,.....,.
Itraer........,............,,,,,
Ii! Modeosetr. -..............,.
lsthel - en unA husdssisrent......

!n dade på oødr.hjælpe.s konro!.

Åfdelings.helen i er sromaaasin. . -
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ff,nli sven cyldmrrt

Fd,srali Rudoli rrcdeiiksen

Arnr: Bent Lløyet

D.a,r,rr,.ri Sreini Syei.bjørnssod
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En sømand går i land

Dctte er histori€n om en matros og hans oplevclscr fia det øjeblik, han

mønstre. af og gå. ilaDd, til han tre mådeder scncrc trgcr hyrc igcD ...
I'reder;k LarscD hedder han, og han har sejlet, siden hm var 1), men nu

hår han tabt lystcn til sømandslivet elter ha' mistet s;n bedsrc vo Bob,

der druknede uodcr en orkan. Irederik følcr savoet al kahmeratcn dobbelt

hård, ior hrn flr uden r,milie.

Da hans skib anløber Købedhavn kort før jul, sår htn iland med hele sin

hyre på lommen fast besluttct på at dulme sid sorg og ensomhedsfølelse

i Nyharns gæstfrie værtshuse. Sc, Nyhavn og Nyhavfl cr jo to ting: der er

den stille sidc mcd de lige numre, og så er d€r den andcn side med masser tf
uliSenumre, og med hele det brogcde liv, som gør Nyhavn berømt og berygtet.

På ,,den stille side ligger sømaadshjemmet Bethel, hlor man - imod år



vise sin søfårtsbog - kad bo og spisc for eo billig penge. Her afleverer Frede-

rik s;n kuffert og køjesæk, ;nden had lader sig lokke af støjen, latteren og

den munhe harmonikamusik, der lyder over kanåleDs stille !Ånd. I caf6 ,,Den

sorte sejler" placere. tillældet ham ved s;den af Inger, hvis erhverv ikke står

i t€lefonbogen. skønt det er et af de ætdste i lerden. Hun er i selskab med

eo årbejdsløs fyrbøder, Vladinir §ø. Olseq der er fuld af hmør og fiduser.

Dette møde betyder en stor kursændr;ng for Frederik, der sidder i det la.
mende lokåle og bli'r misdet om en ung pige. som han tr.f, da hao sidst var

hjemhe for et par år tilbrge. Beslutsomt kører hån ud til den fattige håve'

koloni, hvor han husker, hun boede ned sine forældre - kun for at erfare,

at den uogc pigc cr død, mco har efterladt ham et larigt minde i form åf en

sprælle,ende og urolig snrv\ct lille dreng ......
Da Frederik står med sin søn på armen, vælder en ukendt ømhed op i ham,

og hm vil ikke efterlade barnet i de tristc omgivelser. Han tager ham simpelt-
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hen med sig uden at teoke på, at sømåndshotellct ikkc cr nogct spædbørDs-

hjem, og at han ikke engang har enkeltværelse, mcD er komnet til at dele

kamer Ded Vladimir §ø. Olsen, som med fin ironi udtalcr, at hån aldris
ville ha delt værelse mcd Frederik, hv;s han håvdc vidst, han var ned b!rn.

Vladim;r bli'r do8 hurtigt så begejstret for lille Bob, som drengen nu kaldes,

1t det opstår ct vårmt ve.skrb nellem de to søfolk, de. smmen prøver at klare

pangrafferne for den lille moderløse fyr. Da de bege går og hæler under
støttelse på deres respektive forbu.d, må de naturligvis ikke tage fast arb€jde

ilaDd, men det ville heller ikke passe den arbejdslry vladinir. Han har i nogen

tid skaffet sig lidt ekstn penge ved at synge i gårdenc, og da han hører, at

Freder;k kan tr*tcre en harmodka, får han hm oveitalt til at føIse med rundt
og spille, mens han gi'r tenoren gas full spccd ahead.

I en rf 8årdene træffer de to veoner en sød ung husasistent. Ester, der få!
l'rederik til at synke i ,o.ded i skam, da huo gi'r ham peoge efter et af sang-
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Så snart han har lejl;ghed til det, irviterer han Ester ud - dels

for at [æffe åendc igcfl, dek for at stive sin mandlolkeværdighed tjdt af, meD

kods den sympati, der opstår imellem dem, bli'r bekendtskabet af kort varighed,

fordi Ester rejser ud på latrdet og overtager et lille gartneri, som heodes oskel

har eftedadt hendc. Os Frederik salder sit arbejde på søeo - hvordan det

tilsidst lykkes ham at få sit b3rn lel installcrct hos Ester, at afsløre en narkotika,

bmde og få sig selv og sio krøllede ven vladimir anbragt på søen, hvor de

hører hjemme, e. rores hovedpine og forhåbentl;gt Deres mo6kab.
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