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skrevet en bog om sin barndom på Mandø fortalt gennem everten ´Karen´

´Karen´ var i en menneskealder livsnerven for Mandø med hensyn til fragt af tungt gods og Knud Skipper er
lidt af en legende på øen.

Theodor er nok den, der er tilbage, der ved mest om den kultur, der var, og det vil han fortælle videre, inden
det bliver for sent. Hans børnebørn skal have historien fra deres bedstefar, siger Theodor Hansen som nu er 79

år.

Bogen bygger på Theodors erindringer. Den beskriver historier om Theodors far.

»Han var en respekteret skipper, og det han sagde, var rigtig og gennemtænkt. På samme måde var hans skib
altid vedligeholdt, og folk bestilte ham, fordi han altid kom med tør last.«

Om Forfatteren:
Theodor Hansen er født på Mandø og hans drengetid var præget af oplevelserne omkring everten Karen af

Mandø.

»Jeg er jo vokset op med det maritime lige fra vuggen. Så bogen handler om Mandø uden for klitterne.«
fortæller Theodor.Han kan dog ikke helt huske om det var ham eller hans søster der i barnevognen flød oven
vande, da hans far blev overrasket af tidevandet. »Det kommer jo stærkt på de her kanter, men der skete ikke

noget. Der var jo også en vis herre, der flød rundt nede på Nilen,« smiler Theodor.
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