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 Erna Christiane Wad (1905–1986) 
var fra 1927 og tre år frem ka-
hytsjomfru hos Møns Dampskibs-
selskab. 
 
I hendes efterkommeres gemmer 
dukkede der nogle spændende 
billeder op som vi viser på de føl-
gende sider. 
 
Erna Christiane Wad kom til Møn 
med sin mor fra Jylland. Moderen 
rejste senere fra Møn, men Erna 
blev på øen og tjente bl.a. på et 
vaskeri i Borre, på Magleby Real-
skole, på Hotel Store Klint, på 
Sønderby Kro – og på S/S Codan. 
Rækkefølgen er ikke kronologisk. 
 
 
 
 

Erna Wad i agtersalonen på S/S Codan. 
Sammenlign med billedet på side 52 i 
bogen. (Arkivfoto Lis Simonsen) 

S/S Codan isvinter 1929. (Arkivfoto Lis 
Simonsen) 

KAHYTSJOMFRUENS FOTOALBUM 
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Og hun tjente også hos restauratør 
Frederik Olsen (”hos TOT”) i Ste-
ge, som senere kautionerede for 
hende, så hun kunne forpagte 
Klintholm Søbad i Klintholm Havn. 
 
På Klintholm Søbad kom mange 
leverandører med varer, men spe-
cielt slagteren (som hed Svend 
Rossing Johansen) og Erna fik et 
godt øje til hinanden. Det endte 
med giftermål, og de åbnede i 
1938 slagterbutik i Magleby, som 
lukkede april 1976. 
 

Brødrene Theodor og Herluf Hansen fra 
Nyord var begge i næsten 35 år matro-
ser ved Møns Dampskibsselskab. Hvem 
af dem vi her ser på S/S Codan’s for-
dæk er uklart. Billedet viser med al ty-
delighed den overbygning som er omtalt 
i bogen på side 53. (Arkivfoto Lis Si-
monsen) 
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Så blev der stillet op til fotografering om bord på S/S Codan. Blandt de ”genkendte” ses som nr. 2 fra venstre kaptajn 
Schnack og som nr. 4 fra venstre maskinmester Madsen. De øvrige er ukendte. (Arkivfoto Lis Simonsen) 
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”På vej til Tyskland med 
Stege” – sådan står der i 
Erna Wad’s fotoalbum. 
Datoen, anledningen og 
bestemmelsesstedet 
kender vi ikke, men M/S 
Stege er festligt pyntet 
med signalflag. 
(Arkivfoto Lis Simonsen) 
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Matros Theodor Hansen, Nyord på kajen i 
Kalvehave. (Arkivfoto Lis Simonsen) 

Erna Wad om bord på S/S Codan. Ved bille-
det i albummet er skrevet ”Ildebrand 1930”. 
Om det er det falske lys, der illuderer røg-
sky, der hentydes til, ved vi ikke. (Arkivfoto 
Lis Simonsen) 

Som vist i bogen på side 72 
var S/S Codan i august 
1930 en tur i Kiel med et 
større selskab. Her er et 
udsnit af selskabet om bord 
på S/S Codan. (Arkivfoto 
Lis Simonsen) 
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