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1. Kapitel
Hvori vi møder kaptajn Barske Bill og hans familie 
om bord på sørøverskibet Dødssejleren, og Bill går til 
angreb på sin værste fjende.

Lige siden kaptajn Blod skød hatten af kaptajn 
Barske Bills mor sidste sommer, har kaptajn Barske  
Bill kun haft én ting i hovedet: hævn!
 ”Ingen skyder hatten af min mor,” hvæser kaptajn  
Barske Bill og kigger ud over havet. Og endelig, 
efter at have sejlet de syv verdenshave tynde, får 
Bill øje på sin dødsfjende nummer ét: kaptajn 
Blod, den feje hundestejle, som har gemt sig selv 
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og sit skæve skib bag en øde ø. Men så let narrer 
man ikke kaptajn Barske Bill. Han kan genkende 
kaptajn Blods skib på lang afstand.
 Det hele begyndte, en dag solen skinnede, og 
hele sørøverfamilien sad og spiste piratfiskesuppe 
på dækket af deres pragtfulde sørøverskib Døds-
sejleren.
 For bordenden sad sørøverdrengen kaptajn  
Barske Bill sammen med sine sørøverforældre, sin 
lillesøster Sally og kanonkaninen Jolly Roger. 
 ”Spis din piratfisk, inden den spiser dig,” sagde  
mor og blinkede til Bill. Hun skulle lige til at 
tage sig en portion til, da der kom en kanonkugle  
susende og rev hatten af hende. 

 Bill bliver stadig splitterravende rasende, når 
han tænker på det. Tænk at angribe midt i maden 
uden at affyre et advarselsskud først. Og så oven 
i købet vove at skyde efter den hat, som Bill lige 
havde givet mor i fødselsdagsgave. Sådan opfører 
en ordentlig sørøver sig ikke! Men i dag skal Bill 
endelig tage hævn.
 Bill kniber øjnene sammen mod solen og trækker  
sin kikkert så langt ud, som den kan komme. Der 
er ingen tvivl. Den lille, vindskæve plimsoller, der 
ligger i skjul bag den øde ø, kan kun være kaptajn 
Blods skib, Søpølsen. Der er kun ét sørøverskib i 
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verden, hvis galionsfi gur er formet som en laske-
fed havfrue med en pølse i munden. Bill kigger 
op, og dér, på dækket af Søpølsen, står kaptajn 
Blod, Bills dødsfjende. Med en grøn papegøje på 
skulderen. Bag ved en ladt kanon.
 Bill smiler for sig selv og mumler: ”Så mødes 
vi igen, kaptajn Blod.” Så vender han sig om og 
tager kommandoen: ”Alle mand til kanonerne. 
Mor til ror. Papa Gøje i luften. Og far letter 
anker.” 
 ”Ay-ay, kaptajn,” råber lillesøster Sally og suser 
over til den største kanon sammen med kanon-
kaninen Jolly Roger.
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 Far og mor kigger derimod på hinanden og  
blinker, nikker og smiler uden ord. Så spørger 
mor: ”Bill, hvad siger du til at tage roret?”
 Bill bliver så paf, at han ikke kan få et ord frem. 
Mener hun virkelig det? Må han, kaptajn Barske 
Bill, tage roret? For første gang nogensinde. Helt 
alene. Nu i dag. Midt under et søslag? Der er ikke 
noget, han hellere vil! ”Ay-ay, mor,” siger Bill og 
gør honnør. Og så ræser han hen og tager roret. 
Med tungen lige i munden lægger han Døds-
sejleren op mod vinden, så de kommer til at ligge 
side om side med kaptajn Blods skib, Søpølsen. 
På den måde giver han far og mor, Sally og Jolly  
Roger mulighed for at bruge kanonerne mod 
Blod, hvilket så også gør det lettere for Blod at 
ramme Dødssejleren. Men sådan er det i søslag. 
Vil man skyde med kanon, må man finde sig i 
også selv at blive ramt. Med mindre man har en 
dygtig kaptajn. 
 Sally og Jolly affyrer et advarselsskud, sådan som 
ordentlige sørøvere gør, inden de angriber.
 Lidt efter skyder kaptajn Blod sin første kanon-
kugle af sted, og Bill er klar. Han smiler grumt, 
drejer hårdt på roret og får Dødssejleren til at lægge  
sig halvt ned på siden, så kaptajn Blods kugle  
ryger langt forbi. Sådan skal det gøres! Det er ikke 

12



kanonerne, der afgør et søslag, det er manden ved 
roret. 
 Bill stiller sig på tæer for at se, hvor langt far, 
mor, Sally og Jolly er kommet med kanonen. De 
er stadig i gang med at lade den, kan han se, men 
de har også valgt den største kanon. Ikke sådan en 
lille pjatkanon som Blods. Når de først får sendt 
deres kugle af sted, er det ude med Blod.
 ”Pas på, Bill!” råber mor.
 Bill drejer hårdt på roret, men for sent. Blods 
næste kugle laver hul i storsejlet.
 Bill bider tænderne sammen. Han stiller sig på 
tæerne og holder øje med Blod. Bare han dog 
var lidt højere. Så ville han helt sikkert ikke have  
misset Blods skud. Bill strækker sig og hopper lidt 
for at få et bedre overblik.
 ”Skal du ha’ en hånd, Bill?” råber mor.
 ”Ellers tak,” råber Bill. Som om han ikke kan 
klare det selv, når nu han endelig har fået lov.
 ”Jeg hjælper.” Sally begynder at gå op mod Bill 
og roret. Men når kun at tage to skridt, så lægger 
far en hånd på hendes skulder. ”Hvis han vil selv, 
så vil han selv. Og du har vist også en kanon at 
fyre af?”
 ”Pft,” sprutter Sally og tager en tændstik frem. 
Hun kigger op i luften, hvor Papa Gøje er klar, 

13



og så tænder hun lunten. ”På jeres pladser, parat, 
pirat, og 1-2-3-fyr!”
  BOOM! lyder det, da kanonen går af.
 ”Kom så, Papa Gøje,” jubler Bill, da han ser, 
hvordan Papa Gøje fl yver om kap med kanon-
kuglen. 
 Der er helt stille om bord på Dødssejleren, 
mens Bill og hans familie følger kuglen gennem 
krudtrøgen med øjnene. Den lægger ud med en 
fl ot, høj kurve, men alt for hurtigt begynder den 
at dykke, og snart lander den i vandet med et 
ordentligt plask. Langt fra Søpølsen.
 ”Bedre held næste gang,” siger far kærligt.
 ”Bedre held næste gang,” råber Blod hånligt og 
gør sig klar til at skyde igen. Han tipper kanonen til 
en bedre vinkel, tænder en tændstik og … skriger 
af arrigskab, da Papa Gøje sender en fugleklat lige 
i det øje, han ikke har klap for.
 ”Et pletskud fra det høje, med hilsen fra Papa 
Gøje, skrååk!” skræpper papegøjen, og så får han 
ellers travlt med at dukke sig, for lige så snart Blod 
har tørret sit øje, vender han kanonen mod Papa 
Gøje og fyrer af.
 Bill følger opmærksomt kuglen. Papa Gøje 
ændrer straks kurs, så kuglen ryger lige forbi hans 
halespids. Heldigvis har kuglen heller ikke kurs 
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mod Dødssejleren. Bill ånder lettet op. Det blev 
en dobbelt forbier. Nu gælder det om at bruge  
tiden godt, indtil far, mor og Sally er klar med 
den næste kugle. Bill spejder ud over havet. Tide-
vandet er ved at vende, og det bliver snart lavvande.  
Hvis far, mor og Sally ellers kan følge med ved 
kanonen, kan han stille og roligt presse Søpølsen 
bagud, indtil den går på grund, og så har de vundet!  
Bill smiler allerede ved tanken. Tænk, hvis han 
kan vinde et søslag, allerede første gang han står 
alene ved roret. 

 Mens kaptajn Barske Bill tænker store tanker, 
gør far, mor og Sally kanonen klar igen. Far løfter 
Sally op, så hun kan tippe kanonen, så den har en 
bedre vinkel, og hun giver den et ordentlig hak. Så 
tænder hun lunten og følger med strålende øjne 
den lille flamme, der langsomt æder sig gennem 
lunten. Det sprutter og hvæser, mens lunten bliver  
kortere og kortere, og far, mor og Sally træder til 
side.
 Oppe fra roret kan Bill imidlertid se noget, de 
andre ikke kan se. Han kan se, at Sally ikke har 
fået sikret kanonen godt nok, og at den langsomt 
begynder at tippe bagover. Bare den nu ikke  
kommer til at skyde lodret op i luften, for når  
kuglen så kommer ned igen, laver den jo hul i 
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skibet, og så … Mere når Bill ikke at tænke, inden 
han lader ror være ror og løber ned på dækket. 
Med et brøl kaster han sig over kanonen og tvinger  
den på plads, sekundet før den går af.
 Sally åbner munden for at skælde ud, men så 
forstår hun, hvad der er sket, og klapper i. 
 ”Flot, Bill,” mumler far, og med tilbageholdt 
åndedræt følger de alle fire kanonkuglens flugt 
med øjnene. Den drøner gennem luften med kurs 
direkte mod det forreste af Søpølsen. Et øjeblik 
ser det ud, som om den vil ramme ved siden af, 
men så slår den ned.
 ”Bummelum, for et skud. Midt på Søpølsens 
tud!” skræpper Papa Gøje.
 ”Kanon,” hvisker Bill, da det går op for ham, at 
han har skudt hovedet af Søpølsens galionsfigur.
 ”Hævn!” hyler Blod og sender en kanonkugle 
mod Dødssejleren.
 Bill sætter i løb. I samme sekund han ser Blod 
tænde lunten, begynder han at løbe, mens en 
hæslig tanke slår ham: Han har forladt sin post. 
Der er ingen ved roret. Der er ingen til at ændre 
kursen. Han er den eneste, der kan forhindre, at 
Blod rammer Dødssejleren, og han … han kan 
ikke holde ud at tænke på det. 
 Med tungen ud af halsen tager han trappen to 
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trin ad gangen. Han bruger et dyrebart sekund på 
at kigge sig over skulderen og ser Blods ansigt lyse 
op, da lunten for alvor får fat.
 Bill når lige at gribe om roret, da Blods kanon 
går af med et brag. Bill drejer alt, hvad han kan. 
 Men for sent. 
 Mens han har været væk fra sin post, har  
strømmen taget Dødssejleren, og de er drevet for 
tæt på kaptajn Blods skib. Bill drejer og drejer på 
roret, men skibet er kun lige begyndt at rette sig 
op, da Blods kugle rammer deres stormast. Bills 
øjne bliver store og runde, da han ser, hvordan 
den tårnhøje mast begynder at lægge sig ned med 
en hæslig knagen.
 Mor tager Sally og Jolly i favnen og og sørger 
lynhurtigt for at komme i sikkerhed så langt væk 
fra masten som muligt. 
 Far springer til og hugger tovværket over med 
sin sabel, så stormasten ikke river de andre master 
med sig i faldet.
 Men Bill står bare og står. Han udstøder en lil-
le lyd, der minder om mastens knagende klage-
sang. Det føles, som om han selv knækker over på  
midten, da masten gør det samme. Som om det er 
ham, der vælter ud over skibets side og forsvinder 
i dybet.
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 ”Bill?” 
 Uden at Bill har bemærket det, er mor kommet 
op til ham.
 ”Bill, er du okay?”
 Bill kan stadig ikke få en lyd frem.
 Mor lægger en arm om hans skulder. ”Bill, det 
er okay. Det ku’ ske for enhver.”
 ”Ikke for mig,” fnyser Sally.
 ”Årh, hold op,” siger far og lægger en arm om 
Bills anden skulder. ”Det skete også for mig,  
første gang jeg skulle styre et skib. Bortset fra at 
dengang var det roret, der røg sig en tur.”
 ”Arj!” Sally kommer til at grine. ”Skød de roret 
af, første gang du stod ved det?”
 Far nikker. Helt rød i hovedet ved tanken, selv-
om det er længe siden.
 Mor rejser sig med et sæt og ser strengt på kaptajn  
Blod, der er i fuld gang med at lade kanonen igen. 
”Kaptajn Blod,” råber hun. ”Prøv lige at se på dit 
eget skib, inden du kommer for godt i gang med 
vores.”
 ”Hvorfor det?” brøler Blod.
 ”Fordi du mangler noget.”
 ”Og hvad skulle det så være?”
 ”Din galionsfigur.”
 ”Frøken Søpølse?!” 
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 ”Ja. Bill har lige skudt hovedet af din galions-
figur, og det ved du jo godt, hvad betyder, ikke 
sandt?”
 ”For syv salte ulykker!” råber Blod og tramper 
hen til skibets stævn for at se efter. Og ganske  
rigtigt. Det eneste, der er tilbage af hans galions-
figur, er en laskefed krop og en lakseformet 
havfrue hale, og som enhver sørøver ved, bringer 
det uheld at sejle med en galionsfigur, der er skudt 
i stykker. Blods søgrønne øje, altså det der ikke er 
klap for, er tæt på at løbe over af tårer. Om det er 
af sorg eller vrede, er svært at bedømme. Så retter 
han sig op, ryster en knyttet næve mod Bill og 
råber: ”Jeg vender tilbage, Bill, vær sikker på det!” 
 ”I lige måde,” råber Bill.
 ”Og uden nåde,” tilføjer Papa Gøje og flyver 
tilbage til Dødssejleren.

Dermed er søslaget slut for denne gang. Men kun 
for en tid. 
 De to sørøverskibe er nødt til at søge ly på hver 
sin side af den øde ø, indtil de er kampklare igen. 
 Blod sejler om på den ene side af øen, og her vil 
han blive liggende, indtil han har snittet et nyt 
hoved til sin galionsfigur.
 Bills familie får med stort besvær sejlet Døds-
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sejleren om på den anden side af øen, hvor de 
kommer til at ligge ganske tæt på en havn og en 
by.
 Sally henter straks en kikkert og læner sig ud 
over rælingen for at se nærmere på alt det nye. 
 ”Se, Bill, en rigtig landkrabbeby.” Hun peger 
begejstret. Men hun kan også sagtens være glad. 
Det var jo ikke hendes skyld, at Blod fik ram på 
Dødssejleren.
 ”Kom nu, Bill. Op med humøret,” siger mor og 
puffer ham over til Jolly og Sally, der står og vifter 
med kikkerten. ”Vi skal være her et stykke tid, så 
I kan lige så godt finde på noget fornuftigt at lave, 
mens far og jeg fikser masten.”
 ”Jeg skal nok fikse den mast,” mumler Bill. 
”Bare fortæl mig, hvordan man gør.”
 ”Det er rigtig pænt af dig, men jeg tror nok liiige,  
at det er et job for far og mig. Det er ret så tungt, 
forstår du.”
 Bill sukker dybt og kigger ned på sine fødder. 
Hvor ville han dog ønske, at han var større. Lige nu. 
 ”Men du kan jo hjælpe til, så du ved, hvordan 
man gør.”
 ”Ja, til næste gang du lader nogen skyde masten 
af os,” griner Sally.
 Bill sender hende et dræbende blik, men hun 
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smiler bare og trækker ham med hen til rælingen. 
”Se nu lige den skøre landkrabbeby,” siger hun og 
sætter kikkerten for hans øje. Altså det, der ikke 
har en klap.
 Bill sukker endnu engang og lader blikket glide 
hen over byen gennem kikkerten, og selvom han 
ikke har lyst til at være glad igen, nogensinde, 
kan han ikke lade være med at være lidt betaget. 
Faktisk har han aldrig set noget lignende, og han 
har ellers sejlet på de syv verdenshave, fra før han 
blev født. Byer har han set masser af. Men det har 
mest været sørøverbyer og kannibalbyer.
 ”Wow,” mumler han modvilligt og skubber sin 
hjemmelavede pap-øjenklap op i panden. Så sætter 
han kikkerten for det andet øje og kigger på byen. 
Nede ved havnen er der lave huse, bag dem høje 
huse, og bag dem endnu højere huse. På de højeste 
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huse er der lysende skilte. På gaderne vrimler det 
med mennesker, og i luften vrimler det med fly, 
der er ved at lette og lande. På havnen er der flere 
skibe, end han nogensinde før har set, ja, faktisk 
flere end han troede, der var i hele verden. Bill er 
så optaget af at kigge på alle mærkværdighederne, 
at han glemmer alt omkring sig. I hvert fald indtil 
Sally stikker en albue i siden på ham.
 ”Nu er det min tur,” siger hun.
 Efter et sidste blik på byen lader Bill Sally få 
kikkerten.
 ”Der skal vi ind,” siger Sally.
 ”Mmm,” mumler Bill og mærker, at en plan  
begynder at tage form i hans hjerne. ”Men først 
skal vi ha’ ram på Blod.”
Bill sætter sin falske øjenklap på plads. ”Vi skal 
ramme ham, hvor det virkelig gør ondt: på hans 
sørøverære. Vi skal pille pynten af ham, Sally! Først 
stjæler vi hans guld, så napper vi hans øjenklap  
og til sidst røver vi hans træben. Så er han færdig 
med at skyde hatten af ordentlige folk – og deres 
mødre.” 

Den aften synger hele familien med på Sørøver
sangen, da Bill og Sally og Jolly skal i seng. De 
synger så højt, at Bills nye dødsfjende nummer ét 
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ikke kan undgå at høre hvert et ord, også selvom 
han ligger på den anden side af øen:

Hver gang vi ser en røver, så røver vi fra ham.

Vi æder kannibaler, de smager lidt som lam.

Vi elsker vores venner

Og hader vores fjender

Og fylder vores tænder – med guld.

Hver gang vi ser en skude, ta’r vi kanonen frem.

Vi skyder, til de synker, går nedenom og hjem.

Vi elsker sorte flag

Og hader nederlag

Og vinder vores slag – og guld.

Hver gang vi ser en fare, så styrer vi mod den.

For vi er ikke bange, vi ta’r det som sømænd.

For vi står altid fast

mod hver en fusentast

Og fylder vores last – med guld.

Efter sangen ligger Bill og Sally i deres hænge køjer, 
og selvom de begge er sørøvere, er det svært at tro, 
at de skulle være søskende. Sally har vildt, rødt 
havheksehår og blækspruttesorte skørter. Selv når 
hun sover, ligner hun en rigtig piratprinsesse. Bill 
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har stribet sømandsbluse, piratbukser og en sabel 
ved siden. For det ene øje har han en klap, som 
han selv har lavet, og han har den nogle gange for 
det højre øje og nogle gange for det venstre. Bare 
indtil den dag, han får skudt øjet ud og kan få en 
rigtig. Det er hans store drøm, næst efter at få et 
ægte træben. Men som han ligger der nu, i den 
øverste hængekøje i sit nattøj, ligner Bill bare en 
lille dreng med sit lyse hår og havblå øjne. 
 Sally falder straks i søvn med Jolly i favnen, men 
Bill ligger længe vågen og tænker på alt det, han 
gerne ville have gjort anderledes under søslaget i 
dag. Og det er ikke så lidt. Til sidst lykkes det ham 
at tænke på alt det, han vil udrette i morgen, og 
så, endelig, falder han i søvn med sablen knuget 
tæt ind til sig.
 Med alle de planer er det godt, at der nok går 
lang tid, før far og mor har fået sat en ny stormast 
på Dødssejleren.


