
 
 

 
Invitation til filmaften på Havnemuseet 

onsdag den 9. november kl. 19.00 – 21.00 
 

Filmen drejer sig om det dykker -og entreprenørskib, som Rederiet Peter Madsen ejede, 
og som Tage Rasmussen arbejdede på. Skibet var blevet solgt til Danida i 1994 og skulle 
til Nicaraguas på et stort uddybningsarbejde - 70.000 m3. Kysten var blevet ødelagt efter 
en voldsom orkan. Skibet blev lastet på et russisk dokskib den 28. oktober 1994 i Assens, 
og sejlet til Nicaragua, hvor det ankom den 4. december. Jeg var derovre i ca. 14 dage for 
at modtage det og aflevere til regeringen. 
 
Jeg havde forinden skrevet kontrakt med Danida om at tage derovre i 3 måneder for at 
lære dem at bruge skibet, så jeg rejste derover i begyndelsen af januar. men derovre rider 
de ikke samme dag, som de sadler, og samtidig var landet præget af korruption, så vi kom 
ikke rigtig i gang med arbejdet som planlagt.  
 
Så jeg blev spurgt, om jeg kunne komme yderligere 3 måneder. Denne gang havde jeg 
min kone, datter og svigersøn med i 3 uger. Efter de 3 måneder var gået, blev jeg igen 
spurgt om jeg ville komme yderligere 3 måneder. Det accepterede jeg og i alt blev det til 3 
gange 3 måneder i 1995. Det var en stor oplevelse var en stor oplevelse. I løbet af denne 
periode rejste jeg rundt i landet og optog en masse video, som jeg så senere har samlet 
på en DVD-film. 
 
Filmen tager ca. 2 timer, men er kortet lidt ned. Tage vil løbende kommentere filmen med 
”øjenvidneskildringer fra det virkelige liv”. Halvvejs holder vi en kort pause, hvor der bliver 
mulighed for en lille forfriskning.  
 
Der er begrænset plads, så vi skal have tilmelding senest mandag den 7. november. 
Tilmelding skal ske til Tage Rasmussen mobil 20239401 eller e-mail:  
tageogina@gmail.com 
 
Med venlig hilsen 
bestyrelsen 

 

mailto:tageogina@gmail.com

