Sjøkaptein og direktør
Finn-Aage Christoffersen
og hans sjøHISTORIE

Sjøaptein og direktør Finn-Aage Christoffersen ble født på Narverød Søndre Slagen 14.05.32 i en
sjømannsfamilie, som har en lang historie på flere hundre år med bosetting på øyene på østsiden
av Tjøme og Nøtterø.
De første kom fra Samuelskilen på Mellem Bolærn for å passe det nyopprettede kullfyr på Store
Færder i 1697, og fortsatte i 3 gene-rasjoner, før de flyttet til Skrøslingen. Familien som fortsatte
å bo på de nevnte øyene, beskjeftiget seg som sjømenn, fiskere, men først og fremst som loser; og
det var mange av dem opp gjennom tidene. Mors familie flyttet i land til Vallø fra Torgersøya
mellom 1875 og 1890, og fars familie fra Ormøboen rundt 1903. Kravet til skolegang var nok den
egentlige årsaken. De to var firmenn-inger.
Seilskutetiden med massevis av småskip i lokal- og Østersjøfart i sommerhalv-året og stort behov
for loser, var definitivt slutt på 1900-tallet. Heldigvis kom det store eventyret med hvalfangsten,
som skaffet et godt levebrød for mange. Øyfolkene var sterkt etterspurte som hvalfangere, og i
familien finner vi 5 hvalskyttere bl.a. min far, min farfar og hans 2 brødre, samt farfars svoger. Da
jeg var ferdig med realskolen fikk jeg klar beskjed av min far at om jeg var så erkedum at jeg
ville bli sjømann så måtte det bli helst i et av de aller største rederiene; for hvalfangsten var slutt
om 10 til 15 år. Hans spådom ble dessverre helt riktig.
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Han tok styrmannseksamen i 1957, skipsførereksamen i 1958, høyere skipsførereksamen i 1968,
men da hadde han allerede realskole og 2 årig handelsgymnas bak seg.
Etter 18 måneder i marinen, blant annet med fiskerioppsyn på Finnmarkskysten, reiste han til sjøs
igjen. Han ble skipsfører i 1967 på linje skipet” Tulane” og fortsatte som skipsfører på flere av
Wilh. Wilhelmsens skip, inntil han i 1970 ble tatt i land som maritim inspektør. I 1989 ble han
direktør for kvalitetssikringsgruppen innen Barber International som er en del av Wilh.
Wilhelmsens drifts- og nybygningsavdeling. De har ansvaret for ca. 4700 sjøfolk av forskjellige
nasjonaliteter. Avdelingen, under ledelse av Finn-Aage Christoffersen, ble far til det som heter
ISMA-koden, International Ship Managers Associations. Dette er kanskje det strengeste
eksisterende sikkerhetssertifikat på markedet. I 1997 avsluttet han sin karriere etter 48 år
sammenhengende i samme selskap.
Finn-Aage Christoffersen er et meget aktivt medlem av Tønsberg Sjømannsforening både som
formann, styremedlem og ikke minst som leder og pådriver for bevaring av foreningens
shantykor.
Han er representant for Tønsberg Sjømannsforening fra 1995 i Stiftelsen Vestfold Fylkesmusum.
Videre har han vært meddommer i Lagmannsretten og Tingretten i 3 perioder av 4 år. Han har
dessuten vært delegat til Sjømannsforeningenes Landsforbund.
Finn-Age Christoffersen er meget opptatt av nærområdets historie og et aktivt medlem av Vallø
og Omegns Historielag, er en skattet foredragsholder og har forfattet flere av heftene til
historielaget. I boken "Wilh. Wilhelmsen 150 år, Historien og historier" står det bl.a i
innledningen til kapittelet "En mann - tolv skip - tyve år" at han er en kombinsjon av skarp
observasjonssans, reflekterte holdninger, en fotografisk hukommelse og et usedvalig
fortellertalent. Dette kapitlet er et utdrag av hans skildringer fra han gikk ombord som dekksgutt i
1949 og gikk av som kapten i 1970. Et meget verdifullt historisk dokument fra glanstiden i norsk
skipsfart etter 2. verdenskrig.
Sjøaptein Finn-Aage Christoffersen ble utnevnt til ÆRESMEDLEM av Tønsberg
Sjømannsforening i 1999.
“Tijuca” - Sjømannslivets begynelse.
Hans første tur til sjøs var om bord i” Tijuca” tilhørende Wilh. Wilhelmsen rederi.

Så skulle det skje - drømmen skulle gå i oppfyllelse - jeg skulle gå til sjøs for første gang.
Bakgrunnen var i orden. Slekten hadde tjent til livets opphold på havet siden tidenes morgen så
og si. Min kjære gamle skolelærer, Ole Apenæs Semb, hadde gjort meg oppmerksom på at mine
slektninger hadde passet fyret på Store Færder, og at de hadde vært loser i generasjoner, og bodd
på øyene på vestsiden i ytre Oslofjord. Og det var riktig. Fyrvoktere eller fyrpassere på Færder
siden det kullfyrte fyret ble første gang tendt i 1697, og frem til 1802 - 3 generasjoner.
Opprinnelig kom den første fra Mellem Bolærn. Efter Færder bar det innover til øyene
Skrøslingen, Ormøbåen, Tørfest og Torgersøya - alle var de loser, og 22 i tallet, nære og fjerne
slektninger. Så flyttet de i land, hvilket kravet til skolegang medvirket til, og derefter var det
hvalfangsten, som ble et økonomisk eventyr ikke bare for min egen familie, men for bortimot
hele Vestfold. Med en far og en farfar som sammen med mange flere i nær slekt, var hvalskyttere,
drømte unggutten om hval, fast fisk, prøyserjag, utkok, hvalpart, blå, fin, sperm, knøl; - fart og
spenning på fjerne farvann. Fangst på Grønland, New Foundland, Deception Island, Syd-Georgia
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eller bare “øya” som det het i Vestfold, Saldanha Bay, Cape Town, Durban, Setubal, Kongo,
Madagaskar, Syd-Shetland, Syd-Orkneys, Falklandsøyene, spermfangst på Peru, bunkring på Sao
Vicente-øyene, i Aruba og på Curacao. Eventyret og spenningen var en helt sentral del av
oppveksten. Der satt de i bestestua hjemme, salongen kalt vi det, med en tynn pjolter når det var
selskap. Rolige og trygge karer som hadde vært med på det hele, helt fra begynelsen rundt 1900.
De rant over av sjømannskap og kunnskap om det å jage verdens største skapning gjennom tidene
de lot seg hverken skremme eller imponere av noen eller noe alt mens den ene usannsynlige
historien efter den andre servertes. Men en gang iblant kunne man nok ane at det også hadde vært
på nære nippet noen ganger, og at de da nok hadde vendt sitt ansikt oppover i troen på at Han
ville ordne tingene til det beste. Enkle, solide og fine mennesker var det - de kunne stoles på et
hundre prosent.
Det var ikke mulig å bli noe annet enn sjømann. Alt tidlig hadde min farfar spurt meg om hva jeg
skulle bli i livet, og da jeg svarte ham at jeg skulle bli sjømann, bekreftet smilet tydelig at han var
mer enn fornøyd. En annen gang han spurte om det samme med samme svar fra unggutten, så
kom det: “Kan du tenke deg noe så usselt for en mann som å sitte på en kontorstol hele livet og
slite bukserævæ blank”. Her gas det ikke noe sling-ringsmonn for hva som kunne kalles
mannfolk. Like klar i sin tale var min far, som fortalte meg at jeg kunne bli hva jeg ville, han
skulle hjelpe til med penger om det trengtes, men siden jeg var så forbannet dum at jeg ville bli
sjømann, så var det i alle fall en ting som overhodet ikke kom på tale, og det var å dra på
hvalfangst - helt utelukket. Den dagen du er kommet til toppen er det slutt, og så blir det å begyne
på nytt igjen. Han fikk naturligvis rett skulle det vise seg. Min farfar sa det på en annen måte, der
var talen ensidig og kontant: “Den dævelen borti Sandefjord, ødela det som kunne vært en god
næringsvei for Norge ved å bygge de store Kosmosene - da ble det industri”.
Far var også klar på en annen ting, og det var at det var håbløst å begyne i de små lokale
rederiene, for plutselig solgte de en båt, og så var halvparten av sjøfolkene arbeidsledig. Han
hadde selv vært utsatt for det ved flere anledninger, og hadde følgelig gått ledig i flere perioder.
Hans fetter Curt Christoffersen var forhyringssjef i Tønsberg, og jeg vet at far hadde vært tidlig
på ham og bedt ham få meg ut i et stort rederi, og jeg har aldri klaget på at det ble det største. Da
jeg reiste var min far ute på hvalfangst efter spermasetthval på Perukysten med “Anglo Norse”ekspedisjonen. Mor insisterte på å følge meg til Oslo og ombord - protester nyttet ikke - hun viste
hva hun ville, og bakgrunnen var i orden, sjøjente så god som noen. Hun førte sin slektslinje
tilbake til den samme fyrvokteren på Store Færder, da mine foreldre var firmenninger, og kom fra
samme losslekt. Min morfar var 2.styrmann på “Benguela” av Tønsberg som ble oppbrakt av en
tysk ubåt under 1. verdenskrig. Skibet ble senket efter i tre uker å ha hatt prisemannskap ombord,
og periodevis å ha tauet på den tyske ubåten for at den skulle spare drivstoff. Det må ha vært en
spennende periode i det uvisse.
Så en vakker dag i juli 1949 - realskolen unnagjort - gikk turen til Oslo for dekksgutten som
skulle gå ombord i Wilh.Wilhelmsens linjeskib “Tijuca” som lå ved Tjuvholms-utstikkeren. Fint
vær og en stor dag var det. Lite ante jeg da at jeg hadde valgt verdens beste arbeidsgiver i mitt
tilfelle, og at denne dagen innledet et arbeidstagerforhold som skulle vare i 48 år! I eftertid er det
bare å takke for at jeg har vært så heldig. På Vestbanestasjonen i Oslo traff jeg en annen
førstereisgutt, Knut Jørgensen fra Borgheim på Nøtterø, som skulle ombord i “Talabot”, også et
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Wilhelmsenskib, og jeg misunte ham aldri så lite grann for dette var et skib som kun var to år
gammelt. Han ble senere en meget god venn, og vi hadde meget glede av hverandre opp gjennom
årene, helt til han døde alt for ung i en alder av 63 år. Jeg vil sørge over ham så lenge jeg er forunt
å være her nede. Han var også hele sitt liv i Wilhelmsens rederi i likhet med sin far, kapt. Alf
Jørgensen.
I drosjebil bar det ut til kaien der hvor “Tijuca” lå. Fin og nymalt var hun, men det var efter
utseendet å dømme ingen tvil om at hun måtte ha vært med på meget allerede. Hun var rett og
slett litt gammelmodig å se til. Ombord bar det, og jeg ble anvist lugar sammen med en annen
dekksgutt. Her var det ikke store plassen. To køyer i høyden naturligvis, og ned gjennom lugaren
gikk en samsonpost som gjorde at man måtte snu sidelengs for å komme mellem den og køyene.
2 små klesskap, en liten kommode med 4 skuffer, et lite bord med en fast benk som til nød to
mann kunne få plass på, og ingen stol. Værsågod, del dette på to mann, men det spillte ingen rolle
- alt var nytt - alt var bra - nu begynte even-tyret - voksenlivet var i gang. Ut i verden på egne ben.
Hjemmenfra var jeg blitt godt utstyrt med det jeg trengte av arbeidstøy med et skift, oljeklær og
landgangstøy. Det var fort gjort å legge vekk. Vi var ikke så godt vant i årene like efter krigen,
fortsatt var det rasjonering på mange ting, så vi baserte oss på å supplere i utlandet der tøy og slikt
var lettere å få tak i. Jeg avtalte med min mor at vi skulle møtes om kvelden. Mor skulle overnatte
hos min tante - fars søster. Om hun syntes lugarforhold etc. var noe gammeldags og primitivt, lot
hun seg i alle fall ikke merke med noe, men jeg antar hun aksepterte tingenes tilstand som de var.
Vi vurderte alt ut fra de forhold vi kjente fra hvalfangsten, og der var det i alle fall ikke noe
luksus - eldgamle skuter som knapt fløt, med mannskapsforhold som kun ble akseptert p.g.a. den
store fortjenesten i næringen. Idag hadde vel forholdene, slik de var i mange hvalfangstskuter av
den eldre typen, skremt fullstendig vettet av folk. Skjelden gikk det galt; og jeg våger en påstand
om at det ute- lukkende skyldtes verdens beste sjøfolk.
Den første arbeidsdagen gikk som en røyk med bæring av proviant og stores av alle slag, men vi
var alle blitt vaksinert mot cholera og andre tropesykdommer vil jeg anta, og efterhvert ble det
småfeber og frysing. Om kvelden gikk mor og jeg på kino og så en musikkfilm, men jeg hadde
ikke så meget glede av det, for jeg skalv som et aspeløv, på grunn av vaksineringen, husker jeg.
Efterpå sa vi pent adjø til hverandre. Om hun syntes det var rart å sende gutten ut i verden, viste
hun det ikke - det var slik hun var. Hun hadde nok en god del nerver som man sier, men alltid god
kontroll, og jeg var bare oppsatt på å komme i gang med det livet jeg hadde valgt.
Neste dag var det på’n igjen, og vi avgikk om kvelden for Slemmestad hvor det ble lastet et parti
sement, og så over til Fagerstrand hvor vi bunkret. Og så bar det ut i den store verden med første
stopp i Limhamn som ligger like utenfor Malmø. Også her var det lasting av sement for India.
Ved avgang Limhamn ble jeg satt på vakt, d.v.s. vi skulle gå baviantørn opp til Gøteborg, hvor
samtlige går en time på vakt efter oppsatt rotasjon. Siden jeg ennu ikke hadde lært å styre, ble jeg
satt på utkikk på bakken, og der ble jeg gående hele natten for det kom aldri noen avløsning, og
ny som jeg var kunne jeg ikke tenke meg å forlate en post jeg var satt på. Sommer og fint vær var
det, så jeg led ingen nød, og da jeg ble “oppdaget” fra broen da det lysnet, fikk jeg beskjed fra
broen om å tørne inn. En fin natt hadde det vært, og besøk hadde jeg hatt frempå bakken av
sjømanns-presten, Hedegaard Jakobsen fra Gøteborg, da han hadde viet datteren til overstyrmann
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Gundersen og P.Thoresen, som senere ble sjef for Wilhelmsens Ørsneskontor. Stor middag og en
hyggelig bryllupsfest var det sikkert.
Vi får komme litt tilbake til selve skibet, som var bygget som søsterskib til “Tigre” i St. Nazaire i
Frankrike i 1926. Farten var ikke mye å skryte av, men i pent vær klarte vi å komme opp i 10,5
mils fart, men skibet var egentlig bygget for å gjøre 12 mils fart. “Tijuca” var av den
konvensjonelle Wilhelmsen-typen med delt midtskibsbygning med 3-luken mellem de to husene.
I “prestegården”,som var den forreste av de to, bodde skipperen, telegrafisten, stuerten, og de to
salongpikene. Dessuten var det plass for 7 passagerer. På den tid skibet var bygget var det nok et
meget flott skib, men krigen hadde fart stygt med henne, da hun gikk på en mine i Bristolkanalen,
men klarte å komme inn til Barry, hvor skibet ble liggende i lang, lang tid for reparasjon. Jeg var
senere som over-styrmann på “Troubadour” sammen med telegrafist P.Kolstø fra Haugesund,
som også hadde vært telegrafist under minesprengningen. Han hadde meget å fortelle om sitt
lange liv til sjøs, og han var en svært underholdende kar. Om “Tijuca” fortalte han at de hadde
kommet inn til Barry Docks med kun 1 fot over vannet helt akterut på poopen med baugen høyt i
været. Dette var i januar 1941, og de ble visstnok liggende rundt et år for reparasjon.
Maskinfolkene fortalte at under den ene hovedmotoren var det ennu i 1949 en masse forvridde
spant, og over det hele var det støpt en stor sementkake. Resonementet var vel fra Lloyds at hadde
det holdt så lenge, ville det sikkert holde skibets levetid. Nu viste det seg at levetiden for “Tijuca”
ble svært lang. Jeg så henne igjen mange år senere, da jeg var 3.styrmann på “Taurus”. Da vi kom
ut fra Shanghai og skulle kvitte losen lå “Tijuca” til ankers noen mil lenger syd, antagelig med
maskinskade. Skibet førte da det “stolte” navn “Hoping Ssu Shi Pa”, og tilhørte hva vi den gang
kalte KommunistKina. Først i 1976/77 ble skibet strøket fra Lloyd’s Register, og dersom hun
hadde vært i fart opp til dette tidspunktet, betydde det at hun ble mer enn 50 år.
Denne Kolstø fortalte at da ting hadde roet seg ned litt efter minesprengningen, hørte han
underlige lyder fra kaptein Fredriksens lugar, så han sprang ditinn, og så at kapteinen var i ferd
med å ødelegge badekaret. Hensikten var naturligvis å få nytt, siden det gamle kanskje var styggt
eller dårlig, og Nortraship ville vel betale skader efter minespreng-ningen. Kommet ut i lugaren,
foreslo telegrafisten at kapteinens radio måtte være elendig, hvorpå han løftet den over hodet, klar
til å la den falle i dørken, og kapteinen avbrøt handlingen med et “Nei, pinadø”, fulgt av et “OK,
la den gå”, og så “Nei, pinadø” igjen, og slik hadde de visst holdt på lenge, inntil radioen gikk i
dørken med et knas. Jeg antar dette ble signalet til at meget annet utstyr led en ublid skjebne
ombord i skibet. Kolstø hadde vært uheldig i sitt tidlige sjømannsliv, da han som sønn av en
kaptein, hadde hatt et stort, brennende ønske om å gå i sin fars fotspor. Som ung båtsmann
ombord i en liten Haugesundsdamper, som het “Anne”, hadde han fått rundtørn rundt hendene fra
tampen på en kulefender i slusene i Antwerpen med det resultat at han nesten ikke hadde fingre
igjen på den ene hånden, og manglet et par på den andre også. Efter dette måtte han velge
telegrafistyrket i stedet, til hans store sorg. Å ha en styrmann som ikke kunne ta i et tak her og
der, var nok helt utenkelig i de tider.
Denne Kolstø var flink til å fortelle historier, og burde ha skrevet en bok om alle sine opplevelser og alle de forunderlige mennesker han hadde truffet på sin ferd. Han fortalte på en
fornøyelig måte om sitt første møte med Wilhelmsens rederi og kaptein Fredriksen ombord i
“Tijuca”. Han hadde kommet i land i England tror jeg det var, helt i begynelsen av krigen. Han
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hadde da seilt hos Knutsen O.A.S., og slo til da han fikk tilbud om “Tijuca”. Kommet ombord
meldte han seg for kapteinen, en meget formell og litt stiv mann, som sikkert hadde høye tanker
både om seg selv, og om den meget eksalterte posisjon det var i verden å være kaptein på et
Wilhelmsen-skib. Han var nok ikke nådig, vil jeg tro. Kapteinen hadde nøyaktig gått igjennom
hans påmønstringspapirer og spurte så: “Har De tidligere vært ombord i passasjerskib herr
telegrafist?” Han måtte da innrømme at han desverre ikke hadde noen slik erfaring, hvorpå
kapteinen igjen spurte hvor han så hadde vært. Telegrafisten hadde da fortalt at han hadde vært i
Knutsa Line, hvilket ble bifalt av kapteinen med et nikk, og han hadde da sagt at da kom det nok
til å gå bra, for Knutsen Line var, jo, nesten like bra som Wilhelmsen det. Tidene har nok
forandret seg en god del heldigvis siden den gang.
Fra Gøteborg fortsatte vi ned til Hamburg, og da det kun var 4 år siden 2.verdenskrigs opphør, var
det tydelig at her hadde det vært et skikkelig helvete med enorm bombing under krigen.
Wilhelmsen hadde da, og i mange år derefter fast plass i Sydvest Hafen like i nærheten hvor
Nordsjø-traverne til Fred.Olsen lå. Innerst inne i dette havnebasssenget var det plass til tre vanlige
lasteskib, men kun den midtre kaiplassen var ledig. De to andre var “opptatte”, d.v.s. at det her lå
to skib med dekket i vannskorpen, og kun overbygningene, skorstenen og riggen synlig forenfor
og aktenfor oss.
Vi måtte naturligvis i land og se på denne byen. Rett utenfor havneområds-porten hadde en stor
fabrikk i flere etasjer stått. Nu var ingen ting igjen, bortsett fra at den ene lang-veggen, som må ha
vært mye over 100 meter lang, lå slått overende på bakken som et kjempestort dansegulv. Penger
hadde vi lite av, så vi spaserte inn til byen gjennom den kjendte Elbe-tunellen, og vi fant fort frem
til Den norske Sjømannskirken i Kleine Johannisstrasse, og ble tatt godt imot av vaktmesteren.
Han hadde vært i Hamburg under krigen, og det gjorde et stort inntrykk på oss, da han fortalt at i
denne gaten var de fleste husene i gaten i flammer efter et bombeangrep, og det ble så varmt at
asfalten ble som seigt lim, slik at da menneskene kom løpende ut av husene ble de stående fast i
denne klebrige massen, og brant som fakkler bortover hele gaten. Selv om vi efter å ha opplevd
den tyske okkupasjonen, hatet tyskere og mente at de hadde fått som fortjent, hadde vi heller ikke
noen problemer med å forstå hvilke enorme menneskelige tragedier den sinnsyke føreren hadde
forårsaket. For en tragedie det var. Matmangel, fattigdom, mangel på husrum i en by som var en
kjemperuin, og et enormt kvinneoverskudd, skapte en situasjon hvor for mange, prostitusjon var
den eneste utveien til å overleve. Vi unge lyttet med store øyne og ører på de mest fantastiske
historier som de litt eldre ungdommene berettet om hva noen pakker sigaretter eller et par
nylonstrømper hadde skaffet dem av fest og kjødelige opplevelser. I 1952 kom Dr. Erhart til
makten med starten på “Das Wirthshafts-wonder”- Marshall-planen begynte å virke, og straks ble
forholdene i Tyskland anderledes, og all denne menneskelige fornedrelsen forsvant stort sett. Vi
fortsatte til Rotterdam og Antwerpen, og forholdene her var stort sett de samme som i Hamburg,
bortsett fra at Antwerpen i stor grad var spart for bombingen, og dessuten hadde disse to havnene
vært på den rette siden i verdenskrigen, og det var, jo, vesentlig med tanke på gjenreisningen efter
krigen. Tyskland hadde begrensninger på hvor store skib de fikk operere, så det var bare småskib,
2-3000 tons muligens, som førte tysk flagg, og det gjorde inntrykk at det nuværende tyske flagg
var malt på tynnplater sveiset på flaggstangen, så det var nok et flagg som hadde blitt pådyttet
tyskerne av okkupasjons-maktene, vil jeg anta.
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For meg som kom fra en kyst med få sandstrender, nesten bare blankskurte svaberg og
bergknatter, var det helt spesielt å se Europas nordvestkyst med lave kystområder og farlige
sandbanker. Mange steder så vi fra sjøen bare hustakene over dikene. Vi passerte Walcheren med
sine forstøttninger i strandsonen for å hindre at dikene, som fantes overalt, ble vasket ut i havet.
Walcheren visste jeg en god del om, for her hadde “de grønne djevlene” gått i land og etablert et
brohode under gjenerob-ringen av Europa, og Alf Pettersen fra et av husene rett ned i gaten
hjemme, hadde vært med på denne landgangen som var et sandt helvete efter hva vi forsto.
Navnet hadde de fått ved at de brukte grønne berrets på hodet. Han kom hjem allerede den første
uken efter 8.mai 1945, og vi som da gikk på folkeskolen møtte opp utenfor huset hans og sang
“Ja, vi elsker”, og det ble holdt tale for helten i sersjantuniform i stram honnør. Slike ting husker
man alltid.
Generasjoners slit hadde gjort disse lave områdene beboelige, og dyrkbare. De store elvene opp til
Hamburg, Bremen, Rotterdam og Antwerpen var også noe helt nytt. I Antwerpen brukte
Wilhelmsen hangar 14 og 15 langs med elvebredden for lossing og lasting, og det var to
vaktmenn fra land hele tiden som passet fortøyningene, og det var nødvendig, for her var det en
tidevanns-forskjell som jeg ikke hadde drømt om, tror det var 7 meter. Gikk man i land på
høyvann, var gangveien bratt ned til kaien, og når man kom ombord en del timer senere, var
dekket langt under kainivået, og lekterne på elven fløy nedover på tidevannet ved fallende vanne,
og kom sigende oppover så det nesten ikke var merkbart mot strømmen. For en unggutt var det
helt utrolig å vandre timesvis rundt i denne middelalderbyen med så mange flotte hus og
katedralen var et syn. Og for et liv, sommer og fint vær, og vi hadde inntrykk av at alle måtte
være ute på gatene, med sine tusener av fortausrestauranter, kafeer og bevertningssteder. Ganske
forskjellig fra Norge var det. Vi ungguttene måtte naturligvis innom Skipperstraat og
Nassaustraat, hvor nesten alle barene hadde norske eller skandinaviske navn som: Fattig Augusta,
Norge, Nidelven og norske bynavn, men vi våget oss ikke inn, vi var grønnskollinger i så måte,
og bra var vel det. Jo, lenger man utsatte slike debuter, jo, bedre var det, og så var det dette med
penger da. Vi hadde ikke råd til store utskeielser da hyren den gang var kr. 246 for en dekksgutt
med 1 krone timen i overtid enten det var hverdag eller søndag. Og hver eneste måned gikk avtalt
trekk til banken, for om ikke mange årene skulle jeg naturligvis inn på navigasjonsskolene, og det
kostet penger. Selv om snaue 9 kroner dagen ikke var så meget å skryte av, var det,jo, ikke
meningen å gå som dekksgutt resten av livet, og tid-ligere betalinger hadde heller ikke vært av de
store. 5 kroner dagen for potetopptagning hos bøndene i høstferien var standard.
Vel, det gode skib “Tijuca” gled støtt og sikkert over den beryktede Biskaia-bukten og neste havn
var Lisboa. Spennende og fasinerende, et nytt land, et anderledes landskap, øyner på stilkog ører
vidåpne - vi var uten tvil i syden - porten til den store vide verden. For størstedelen lastet vi kork i
baller og korkplater i store kartonger, og naturligvis en god del vin i kasser, men også i ganske
store 5/10 liters flasker som sto i flettverkskurver, så her ble det vaktmannsjobb på oss i
lasterummet - i alle fall de av oss som ikke ville la seg friste av denne varen. Vi lå ute på elven til
ankers, og lastet fra store seilende lavbord-ede prammer, som ble tauet i den stride strømmen. De
var malt i gilde farver - mye grønt - blandt annet mastene som ble avsluttet med forskjellige
mønstre, som jeg kan tenke meg var eierens “skorstensmerke”.
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Lastingen var gjort på dagen, og videre sørover bar det og inn i Middelhavet, og opp til Marseille.
Spennende også denne byen, men fikk ikke anledning til å gå iland. Jeg hadde lest en del om
fremmedlegionen og dens tilhold her, samt Napoleons bakgrunn herfra, og det var nok av ting for
en unggutt å bli fasinert over, men selve byen og landskapet rundt virket ikke særlig interessant,
grått og goldt, vegetasjonsløse åser i hele omegn. Da var det anderledes med vårt neste
anløpssted, Genoa, her var det virkelig mye å gripe tak i. Jeg hadde på veien fra Nord-Europa og
sørover lært å styre, og det var i seg selv en stor opplevelse, jeg følte meg nå som en virkelig
sjømann, selv om man var lengst nede på rangstigen, og det var langt frem. Jeg hadde blitt satt på
overstyrmanns vakt. Den gang het det fortsatt 1.styrmann - han var egentlig fra Tromøya, men
bodde på Nøtterø, og var en veldig trivelig kar, og han behandlet meg svært godt. Det å gå
1.styrmannens vakt passet aldeles utmerket, for om vi kom inn til havn om morgenen hadde vi fri
til klokken 4 om ettermiddagen om vaktene ikke ble brukket, og ble de brukket var det fri fra
kl.12 middag og til neste morgen. Penger hadde vi lite av, men det kostet ikke annet enn slitasje
på skoene ved å traske rundt over alt. På Sjømannskirken husker jeg vi fikk, den andre
dekksgutten og jeg, tips om at vi burde ta oss til den store kirkegården “Campo Santo Staglieno”,
og det gjorde vi, og jeg må si at det var en stor opplevelse. Her finnes kanskje mer skulptur
samlet på et sted enn noe annet sted i verden. De rike og betydningsfulle familiene hadde egne
gravkapeller, noen av dem så ut som katedraler i miniatyr. De alminneligste hadde en liten skuff i
kjempegallerier med navn og årstall på. Sjømanns-presten hadde fortalt om den fattige enken som
hadde mistet sin eneste sønn tidlig, og som resten av livet stod på Piazza Ferrari? og solgte
peanøtter for at sønnen skulle få et verdig minnesmerke på gravplassen. Hun fikk sin skulptur av
Genoa by efter sin død, og vi fant henne, så vidt jeg husker på en svært sentral plass, men nu 53
år senere er det hele litt diffust.
Den gang like efter krigen, skaffet vi oss litt lommepenger ved å selge sigaretter til smuglere som
kom ombord. De hadde de største ruller med 1000 lire sedler en kan tenke seg, og vide frakker så
sigarettkartonger var godt skjult, men jeg regner med at tolderne var med på det hele og fikk sin
“kommisjon”. Ellers ble båten oversvømmet av souvenir-selgere, som hadde all slags “junk” med
seg, men også noe av bedre kvalitet, og her lærte man seg til å prute ellers ble man sørgelig lurt.
Hva vi lastet i disse Middelhavshavnene har jeg helt glemt, men det var vel stykkgods av alle
slag.
Fra Genoa gikk vi sørover til Napoli, og kom inn tidlig på natten, så da vi kom på vakt klokken 4
om morgenen var det rigget til med soler (store lamper til rumsbelysning) over rekken hele skibet
rundt. Dette for å hindre at uvedkommende, tyver og kjeltringer skulle kaste kroker over rekken
og entre ombord. Vi ble utstyrt med brannøks, og beskjeden fra vakthavende styrmann var å
hugge av tauet om noen forsøkte å entre ombord. Jeg husker vi syntes det var svært dramatisk. Vi
hadde også rigget ut brannslanger på dekket slik at vi kunne spyle mot eventuelle småbåter som
kom langs siden. Og noen rodde også forbi. Vi kunne se dem i lyskretsen fra det opplyste skibet,
og efter tonefallet å dømme, var det nok ikke lovord som haglet ned over oss. Vi lå ikke mange
timene i Napoli, og det er ikke meget jeg husker fra det anløpet annet enn de vanlige
sigarettsmuglerne med sine store seddelruller, men Vesuvs enorme kjegleprofil var imponerende.
Det var også den aktive vulkanen Stromboli som vi passerte på vår vei ned mot Messinastredet.
Hvert annet minutt var det som om noen øste opp en teskje med glødende lava fra krateret, og
denne ildkulen rant et lite stykke nedover fra toppen før den sluknet.
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Ennu mer spennende var naturligvis ankomsten til Port Said, hvor vi ble fortøyd i bøyer i påvente
av sydgående konvoi. “Gamla Moses” kom på dekk med alle sine handelsmenn, og jeg som alle
andre norske førstereisgutter ble veldig imponert av disse frekke handels-mennenes
“bombåtfolkene” s norskkunnskaper - både mulige og umulige dialekter. Her gjalt det å holde
tunga rett i munnen, for juks og bedrag var dagens melodi, og det lå tykt utenpå dem, men var
man først klar over det så, var de egentlig noen sjarmerende røvere. Her så jeg for første og eneste
gang i min karriere et ganske stort kullfyrt dampskib, 7-8.000 tons d.w. kanskje, som ble bunkret
manuelt på gamlemåten. En stor jernlekter full av kull lå langs siden av skibet, og opp fra
lekterens lasterum gikk to hønseplattinger, og på disse gikk en endeløs strøm av kulier. Opp den
ene med fliskurver på hodet fulle av kull som ble styrtet i bunkersluken(e) på værdekk, og så
tilbake ned i lekteren på den andre til ventende nye kurver som ble fyllt i høyt tempo av en haug
av folk. Arbeidskrevende, men svært så effektivt - i sannhet et levende conveyorbelte. Det var i
alle fall ganske klart hvilken stor fordel det var å være på et motorskib og slippe dette forferdelige
kullstøvet, som lå som en svart sky over det hele.
I denne forbindelse minnes jeg en gammel historie om at Kong Haakon var på besøk ombord i det
første motordrevne skib i Wilhelmsen-rederiet og at han hadde spurt kapteinen om hvilken fordel
det var med motordrift sammenlignet med dampdrift. Og så går historien at han fikk et hurtig og
kontant svar: “Det skal jeg si Deres Majestet; Vi slipper de helvetes fyrbøtere!” Og mange
historier går naturligvis om denne spesille typen sjøfolk; fra at enkelte gjorde fra seg på sleisen og
stakk den inn i fyrgangen ved akterlig vind dersom de hadde noe spesielt imot en styrmann eller
kapteinen, og det var sikkert ikke noen særlig god parfyme. Å feie kjelene uten å si fra til broen
ved akterlig vind, var nok like lite en populær handling. Man var jo helt avhengig av disse
menneskene for å holde farten oppe, og dette benyttet nok fyrbøterne overfor kaptein/stuert for å
få en nogenlunde akseptabelt kosthold. Og selve jobben for disse folkene må ha vært et helvete på
jorden mange ganger.
Dette var i tiden mens administrasjonen ennu var på engelske/franske hender og alt fung-erte
enkelt og greit. Konstruktøren Ferdinand Lesseps statue sto ennu på sin plass ved inn-løpet til
Port Said på vestsiden, og det så ut som alt var i fullkommen orden, men det ulmet nok under
overflaten, for europeerne var temmelige arrogante og ufordragelige, og oppførte seg nok som et
skikkelig herrefolk. De eneste vi så noe til var de europeiske kanallosene, og de levde som grever
og hadde en for oss ufattelig årslønn og levde et liv i sus og dus med tjenere og boyer på hver en
finger. Vi var i Port Said og Suezkanalen var neste - porten til det mystiske Østen. Godt og varmt
var det blitt, midt på sommeren, men det gjorde ingenting for en 17-åring. Fortøyningsbåter med
egyptisk mannskap ble løftet opp på dekk - en forut og en akter - disse folkene var noen
skikkelige frekkaser, bommet og stjal det de kom over, så det var om å gjøre å holde alt låst. Et
svært monstrum av en lyskaster med en svær batterikasse ble løftet ombord, og denne
lyskasterkassen ble hengte under daviten helt forut på stevnen. En elektrikker fra kanalkompaniet
betjente denne om natten, og lysstrålen ble regulert slik at den tok hver kanalbredd, og de to
radene med reflektor-bøyer som markerte midtløpet i kanalen. Lyskasteren hadde delt
reflektorspeil slik at farvannet rett forut ble liggende i et forholdsvis mørke. Det var en
fasinerende opplevelse for første gang å gå gjennom kanalen, med de forskjellige signalstasjonene
på vestbredden med sin karakteristiske lille bebyggelse - jernbanen som gikk langs bredden også
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på denne siden. Et smalt belte langs vestbredden som var dyrket og grønt, og bakenfor det lys gul
ørkensand så langt øyet kunne se helt mot de fjerne fjellene i vest. I Great Bitter Lake måtte vi
ankre slik at nordgående konvoi kunne passere - passasjerskib først, derefter tankskibene, som
den gangen i 1949 var av beskjeden størrelse rundt 14-15.000 tons dødvekt i gjennemsnitt vil jeg
tro, og så til slutt tørrlasteskibene. Hver konvoi hadde ca. 20 skib. Mange skib å se fra alle
nasjoner, men England dominerte med lille Norge på en god andreplass. På havet var vi en
stormakt, men vi ante at Liberia, Panama og Grekenland begynte å seile opp. Storbritannia
fortsatte å dominere de neste 20 år, men så gikk det raskt nedover. Idag er de borte alle de kjendte
skorstensmerkene: Brocklebank med sin lyseblå og hvite ring på sort skorsten (nære Østen-fart),
Ellerman Strick Line med vinkler på høykant i rødt, hvit og blått rundt hele skorstenen, og alle
skibsnavnene som endte på -stan (Floristan, Balucchistan etc.) (Persiske Gulf-farten), British
India Steam Navigation Co. med sine to hvite ringer på sort skorsten. Aristokraten i Østen-farten
sammen med P & O (Peninsular & Oriental) med sin gule skorsten. Det samme gjalt
Capt.Thomsen’s Ben-line med gul skorsten og brun overbyggning med påmalt
bindingsverkskonstruksjon, og alle skibsnavn begynte på Ben. Clan-line var et annet skotsk rederi
med mellemrøde ringer på skorstenen og alle navn startet med Clan. Blue Funnel Line i Liverpool
var veldig store med en karakteristisk skibstype med en helt spesiell blåfarget skorsten med sort
topp, og skibene hadde navn fra gresk mytologi. Søsterselskaper var Glen Line og Shire line med
samme skibstype, men skorstenen var rød istedet. Glen i begynelsen eller shire i slutten av
navnet. Ellerman City Line var kanskje den største av dem alle i Østen- farten og i
Australiafarten. Skipsnavn som City of Belfast etc. En skittenbrun skorsten med hvitt belte og
sort topp. Men nettopp i Suezkanalen var British Petroleum Company med sine fine farver og
skorsten dominerende, og alle skib med navn som: British Wave, British Pride etc. En veldig
spesiell skorsten hadde også det skotske Blue Star line - alltid kjempemessige skorstener med et
rundt hvitt felt med en stor blå stjerne inni og skorstenen forøvrig orange med sort topp - alle
skibsnavnene begynte med Star. Bank Line var også store, men gikk på Østen og Øst/Vest Afrika.
Lenger syd i kanalen møtte vi nok en nordgående konvoi, og på denne tiden var ikke møtekanalen
engang påbegynt, og vi måtte sende trosser i land forut og akterut og hive oss inn mot østbredden
mens de nordgående skib passerte. Derfor var disse fortøynings-båtene med. For hvert skib som
nærmet seg oss måtte maskinen startes for å stå imot det møtende skibs baugbølge. “Tijuca” var
unektelig litt gammelmodig å se til, hadde to store klumpete motorer, og laget ved oppstart et
forferdelig bråk. Første hvinte det i trykkluft en lang tid - så kom et forferdelig drønn og motoren
ruste opp noe voldsomt til å begyne med - og så en kjempesky av sort røyk ut av skorstenen. Jeg
husker godt at jeg syntes det var forsmedelig å høre den hånlige latteren fra mannskapet som hang
ved rekken på noen av de møtende skib. Vi sjøfolk tenker ikke så meget på slike ting dersom det
skib en selv er ombord i er velholdt og rent og ellers i god shape, da blir man straks både stolt av
og glad i ens “hjem” selv om det bare gir en midlertidig adresse.
Vel vi gjorde oss ferdige med Suez-kanalen og fortsatte sydover i Rødehavet, og varmere og
varmere ble det, og det er forståelig at det smale sørlige stredet som førte ut i Gulf og Aden og
Det Indiske Hav, ble kalt for “Gate of Hell” blant sjøfolk, mens det egentlige navnet var Bab-elMandeb-stredet. For fyrbøterne i gamle, tungfyrte dampskib var det nok et sant helvete å fyre seg
opp gjennom Rødehavet på den varme årstiden. Jeg snakket mange år senere med en gammel
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fyrbøter, slitt, tynn og vindskjev var han av gikt, og fortalte at slik ble han i løpet 6 dager fra
Aden til Suez som fyrbøter ombord i Wilhelmsens “Terrier” (1911-34 i WW’s eie). Han la
naturligvis skylden på maskinsjefen som hadde akseptert kull i Aden som inneholdt mer stein enn
kull. Dette var nok et stadig tilbake-vendende problem, og man kan lett forstå at noen lot seg
friste mot en privat konvolutt, men bunkersleverandører var nok en spesiell rase som ikke alltid
holdt sin sti ren visse steder i verden. Vi anløp Aden for bunkring av dieselolje, en fin havn, men
gold og trist med den samme trafikk av bombåter og deres billige handelsvarer som mest besto av
“junk”. Neste mål var Bombay - og nu var det ingen tvil om at vi var kommet til Det Fjerne Østen
- et mylder av mennesker overalt. Her var det mye å se for en 17-åring. Inn gjennom dokkporten
og fortøyde i Alexandra Dock, og “Gateway of India” med Taj Mahal-hotellet like ved gjorde
inntrykk. Monsoon-tiden var ennu ikke over i august - som-meren hadde varmet opp det asiatiske
kontinentet og dro fuktig havluft inn over det indiske subkontinentet og regnet kom ned i bøtter
og spann periodevis. Med stykkgods i lasten var det bare å dekke over lukene når regnet kom, og
vi ble liggende lenge, hele 6 uker for å få ut den halve lasten som skulle til Bombay. Penger var
det lite av, men det gjorde ingenting da vi hadde gode ben og storbyen var full av ting å se. Men
fattigdommen var utrolig. Den gangen regnet man med at Bombay hadde 4 millioner mennesker,
og at l million av dem bodde på gaten, og tiggere var det over alt. Historier av verste slag florerte
om hvordan foreldre laget krøplinger av sine egne barn for at de skulle bli gode tiggere. Utenfor
Red Gate inn til dokken hvor vi lå, satt det hver dag en liten guttekropp i en flis-kurv. Armer og
ben var borte, men blekk-koppen var på plass foran ham. Han ble satt ut hver morgen og hentet
inn på kvelden engang. Barn og ungdom med armer eller ben i for-vridde stillinger, sikkert påført
av mennesker og ikke av ulykker, var dagligdags syn. Kastesystemet gjorde at menneskene var
satt i sine bestemte sosiale “bur”, og det var vel ganske umulig å komme ut av dette. 1.etage var
vanligvis trukket tilbake på bygningene slik at fortauene lå i skygge om dagen, og var dessuten
beskyttet mot regn. Her lå det tett i tett med mennesker om natten, så det beste var å gå ute i
gaten. En kveld på vei til sjø-mannsklubben la vi merke til at en mannsperson lå ute i kanten av
gaten i en forvridd og merkelig stilling. Da vi noen timer senere kom tilbake samme vei for å gå
ombord hadde han ikke forandret stilling, og vi spurte noen som satt rundt der hva som var i
veien med ham, og fikk et likegyldig svar om at han var død, og at renholdsverket plukket opp
slike om morgenen. Antagelig ble han da dumpet som annet avfall på byens søppleplass. Enkelt
og greit det, men hvilket menneskesyn. Tror man på sjelevandring eller gjenfødelse her på jorden
er det vel greit, for har man vært et godt menneske i sin nød og armod er jo håbet der om å bli
gjenfødt til noe bedre forhold neste gang?
Underholdning hadde vi hver kveld om vi så ønsket, for på Prince of Wales Seamen’s Club
kjørte de forskjellig film hver eneste kveld unntatt torsdag for da var det dans i kinosalen, og her
var det meget vakkert å se. Blanding av inder og europeer ble kalt for Anglo-Indian og mange av
disse pikene ble sykesøstre eller lignende, og de kom kjørende i busslaster fra sykehusene til disse
dansetilstellningene, og mange av dem var så vakkre at det nesten ikke var til å tro. Jeg torde ikke
å tenke på å by opp noen av dem, da de var vel over 20 år alle sammen, men det var jo hyggelig
bare å sitte der og beundre på avstand disse åpenbar-ingene. Nu var det nok bare se, men ikke
røre for jeg hørte aldri at noen hadde lykkes i å få noen forbindelse med dem. Ellers opplevde jeg
her i Bombay for første gang å stifte be-kjendtskap med det nye som het “aircondition” . Og det
var en virkelig stor opplevelse - å komme fra det fuktige, varme, overbefolkede og støyende
Bombay og til et svalt kino-lokale, hvor det var alt for kaldt å sitte med en kortarmet skjorte. Vi
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hadde biletter i noe som het “Dress circle”, og her var det mange med smoking, og vi ble nok sett
litt rart på, men vi hadde ikke noen forstand på slikt hjemmenfra gamle Norge. For oss var en
kino-bilett en kinobilett, og jeg husker til og med hvilken film det var, nemlig “Bonnie Prince
Charlie”.
Tilbake til monsoonregnværet i Bombay, det gjorde inntrykk. En formiddag ble jeg satt til å
banke rust og skrape under dekk under bakken forut. Her hadde jeg utsyn mot brobyg-gningen,
luke 1 og 2 var i mellom, og da det kom en kraftig byge i silregnet var det bare så vidt at jeg
kunne se den hvite byggningen, og vannet steg på dekk midtskibs så de store firkantede
spylgattene så vidt klarte å ta unna.
En søndag ble 4 -5 stykker av oss invitert ut til en svømmeklubb som het “Breach Candy”. Dette
stedet var kun for hvite mennesker, og vi hadde en flott dag der for anlegget var virkelig flott og
den dagen var det solskinn og bra, vi nærmet oss nok slutten av monsoontiden. Idet jeg skulle
stupe ut fra stupebrettet sa en dame i vannet navnet mitt. Jeg ble naturligvis forbauset, men så dro
jeg kjensel på henne. Hun var en god del eldre enn meg og het Ruth Svendsen og var fra Jarlsø og
gift med kaptein Kåre Øderud på “Bel-jeanne”, en av Christen Smiths lokomotivskib som også lå
i havnen. Vi hadde sett med stor interesse på den imponerende riggen til dette skibet, som kunne
løfte 200 tons. I 1949 var dette virkelig imponerende saker. Nu fikk vi oss en liten prat om
Husvik og kjendte mennesker - slikt er jo alltid hyggelig.
Vi ble endelig ferdig losset, og fortsatte opp kysten til Karachi, som ikke gjorde noe spesielt
fordelaktig inntrykk - tørt og snuskete er vel rette betegnelsen. Vi var en kveld på
den internasjonale sjømannsklubben og ble kjørt i en gammel lastebil med hus på, men vi ble
ikke der lenge - samme snuskete inntrykket der. Så bar det inn i Persiske Gulf, og første
anløpssed var Kuwait, og vi ble liggende på reden og losset i lektere, og det var vel forsåvidt bra,
da det nu begynte å bli temmelig hett. Mannskapsmessen lå helt akter i poopbyggningen, og her
var vi 25 mann, og kjøleskap fantes ikke, så det som ikke ble brukt til et måltid gikk i
skyllebøtten. Smøret (tropemargarin fra Tønsberg Margarin-fabrikk - eiet av
Wilhelmsenfamilien?) ble bakket opp fra kjølerummet i forre midtskibs, men var nesten smeltet
da det kom på bordet akterut, og ost og kjøttpålegg var ganske svett og uappetettelig efter kort tid.
Men pytt, pytt vi var ikke så godt. Det var ikke så mange årene siden krigen med stor knapphet på
alt, og rasjonering var det da i lang tid i efterkrigstiden. Jeg husker godt at det ikke fristet noe
særlig å bade i sjøen, for her var det meget rart å observere - spesielt var det en meter lang gul
vannslange med sort sikksakkmønster på ryggen som blandt flere andre som gjorde inntrykk. Vi
betakket oss for en slik lekekamerat. Grunnen til at vi lå ute på reden, var naturligvis at det ikke
fantes mer enn, så vidt jeg husker, 3stk. 10.000 tonnere ad gangen, og disse var nok forbeholdt de
store britiske rederiene i fast linjefart ville jeg tro. Utenfra reden var det ikke mulig å danne seg
noe inntrykk av byen. Det var sand rundt omkring, og bebyggelsen var lav og sandfarvet den
også. Jeg antar det må ha vært en minaret eller to som raget over det hele.
Det som jeg husker best derfra var imidlertid at vi ble overfalt av en enorm sverm med sorte
sandfluer, og det var forferdelig ubehagelig. Jeg hadde om eftermiddagen blitt satt til å male
lukekarmen på luke 4 med sortmaling. Den gangen var dekket, lukekarmene og vinsjene
sortmalte på WW-båtene, og dette gjorde at det var forferdelig varmt ombord når tropesolen sto
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og stekte på. Så kom denne fluesvermen og slo seg ned. Det var, jo, knusk-tørt overalt ombord i
dette ørkenklimaet, og disse fluene søkte efter den minste fuktighet. Følgelig hadde jeg fluer i
hopetall i nesen, i øyekrokene, munnvikene, i armhulene og i skrittet, så det var en merkelig form
for maling. Kosten i den ene hånden, og den andre i stadig bevegelse for å stryke vekk
elendigheten som bet også, om de kom i beknip. Produktiviteten var nok svært lav den
eftermiddagen, men heldigvis ved solefall forsvant denne svermen, og neste dag så vi ikke noe til
den.
Neste anløpssted var Bandar Shapour (idag heter vel stedet Bandar Khomeini). Samme
trøstesløse synet her. Så vidt jeg husker måtte vi gå innover på en lang buet pålebrygge som vi var
fortøyet til, og jeg mener det løp en slags skinnegang for små traller som vi losset til. Her var det
forferdelig varmt, men nu var vi avklimatisert og reagerte ikke noe særlig på det så vidt jeg
husker. En liten tur i land ble det også, men her var det ingenting å se på. Bare noen elendige telt
som flagret i brisen. Egentlig skulle flere av oss ha klipt håret, men det ble ikke noe av da
barberen trykte en fez ned på hodet på kunden, og så klipte han med maskin det somvar synlig
nedenfor kanten. Det ble en underlig fasong på håret, kanskje høyeste lokale mode, men ingen lot
seg friste av oss. Neste morgen var det tydelig at noen av de mer befarne av mannskapet hadde
latt seg friste av det lokale brenne-vinet med sørgelig resultat. Et forferdelig stoff regner jeg med
som ga verdens verste kuppelhode - og så i den varmen.
Fra dette elendige sted gikk vi over til munningen av Eufrat og Tigris-elvene, og videre opp den
nedre delen av disse to mektige elvene som jeg husket fra bibelhistorien - Mesopotamia - og det
mektige persiske riket i oldtiden. Nok til å sette fantasien i sving her. Den nedre delen av disse to
elvene heter Shatt Al’Arab, og fra broen kunne man se den skittenbrune elven sno seg oppover i
det flate landskapet med grønne daddelpalmer i et belte på en kilometer på hver side. Bakenfor
var det lysegul sand så langt øyet rakk. Vi gikk først opp til Basrah i Irak, og så tilbake til
Khorramshahr og Abadan i Iran. Først-nevnte var en stykkgodshavn hvor det vesentlige av denne
slags last til Teheran ble losset. Den gangen var det ikke plass til mer enn 3 stk. 10.000 tons skib,
så vidt jeg husker, og det hele virket svært så primitivt. I Basrah lastet vi også litt, store
bomullsballer tror jeg det var og en del daddler og apprikoser som kom i små trekasser på kanskje
20 kilos størrelse.
Khorramshahr hadde ingenting å by på, og Abadan var heller ikke noen stor severdighet, bortsett
fra at oljeraffineriet der var den gang av virkelig stor størrelse og virket impo-nerende på oss den
gangen. Her ble vi fulgt opp til en sjømannsklubb som viste forskjellige filmer, og derfra kunne
man gå inn i byen, men selv om det her var noe mer å se, var det ikke et sted man kunne tenke seg
å bo i det hele tatt. Basrah var naturligvis den beste av de byene vi var innom i Persiske Gulfen.
Her var jeg forresten for første gang på kino ute i det fri, men alt er så lenge siden at jeg ikke har
noe inntrykk av hvordan det var der den gangen. I Khorramsharh ble vi satt til rustpikking,
mønjing og maling på babord siden av baugen og akterover - 2 mann på hver stilling og tre
stillinger surret sammen efter hverandre. Jeg, som yngstemann, ble beordret opp når gjengen
skulle ha mer vann, maling eller annet, for det var litt av en kraftanstrengelse å komme opp
pinneleideren og innover skansekledningen og på dekk. Først når jeg kom inn under bakken til
båtsmannen fikk jeg følelsen av hvor varmt det egentlig var. For kommet inn i skyggen fosset
svetten frem. Nede på stillingen merket vi ingenting for med solen stekende mot en sort skuteside
forsvant enhver antydning til fuktighet på øyeblikket. En formiddag kom telegrafisten og fortalte
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at temperaturen i skyggen på mellembroen var 49 grader Celsius, men vi var vel stort sett glade
og fornøyde, men tempoet kunne naturligvis ikke være så forferdelig høyt. Vi lå noen dager ved
kai sammen med et av Leif Høeghs flotte moderne linjeskib, og der ombord hadde de
airkondisjonering. Noen av våre folk kom tilbake og fortalte om dette paradisiske skib.
Styrmannen der hadde spurt om de var helt gale ombord i gamle “Tijuca” som hadde folk på
skutesiden i solen hele dagen. Der ombord hadde de fri 2 timer under den verste heten ved
middagstider, og så jobbet de heller inn dette morgen og kveld. Men hos oss var det ingen som
gjorde noe stort nummer av tilstandene, men i eftertid er det klart at dette var galskap. Ingen
tenkte på at en tautamp opp til dekk f.eks. hadde vært en god sikring om man snublet, fikk
solstikke eller lignende, for om noe slikt hadde hendt var det hodestups rett I elven, og med den
strømmen som randt her, var det nok over og ut for vedkommende. Men det var natten som var
verst, for å få litt god søvn i denne bakerovnen var ikke lett, men vi kom gjennom, og forholdene
var stort sett like ombord i de fleste skib den gangen, selv om Wilhelmsen-skibene nok lå høyt på
den strenge siden av skalaen. Det hele ble feide vekk med litt galgenhumor blandt oss i
dekksgjengen med et svensk uttrykk “Jobba ni jæklar, i graven skal ni hvila”. Når vi lå sålenge i
havn som vi gjorde den gangen, fikk maskinfolkene det litt bedre, da det nede i “kjelleren” var litt
svalere enn normalt, da elvevannet som strøk forbi vel var mye kjøligere enn luften.
Fra Persiske gulfen gikk vi tilbake til Bombay for lasting, og på veien ut av gulfen fortalte
styrmannen at vi ved 9-tiden om morgenen ville møte en kjempetanker på hele 28.000 tons
dødvekt, så vi holdt utkik efter den hele gjengen, for det synet ville vi ikke gå glipp av. Den
passerte oss på ca. en nautisk mils avstand, og vi syntes alle sammen at den var enorm - skjønte
liksom ikke at det gikk an. Så tidene forandrer seg. Dette var rart for jeg var, jo, oppvokst i
mellemkrigstiden med større skib enn dette, da f.eks. hvalkokeriet “Terje Viken” var over 30.000
tons d.w.
Vi var nu kommet så langt ut på høsten at det voldsomme monsunregnet hadde gitt seg, og
dermed gikk det litt fortere med lastingen også. Aden var vanlig bunkringshavn, og derfra gikk vi
innom Massava i Rødehavet som hadde vært italiensk koloni tidligere. Her var det ennu fryktelig
varmt, og det var bra å komme ut i sjøen igjen, denne gangen med kurs for Suez. Halvveis opp
Rødehavet fikk vi nordavind, og det begynte å bli litt kjølig-ere. Full av selvtillit gikk jeg opp på
broen for å løse av til rors klokken 4 om eftermiddag-en mens vi var godt inne i kanalen. Losen
var der oppe sammen med overstyrmannen og kapteinen. Jeg så at de to vekslet blikk og at
kapteinen nikket sammtykkende til at jeg kunne overta roret. Litt brysk, men med et glimt i øyet
fikk jeg beskjed av styrmannen om å overta med en bemerkning at nu fikk jeg se til å holde tunga
midt i r....... Jeg tror nok ikke så mange førstereisgutter har vært særlig mer konsentrerte om
oppgaven, og det gikk svært bra selv om disse gamle skibene med to propellere var ganske
vanskelige å styre. Et av de vanskelige momentene var at vakthavende maskinist kanskje ikke
alltid var så nøye med å ha samme omdreininger på de to motorene efter fartsforandringer, og
dette ga seg naturligvis utslag i skibets styreegenskaper. Vel, vi kom trygt og godt gjennom
kanalen og siden gjennom Messinastredet hvor strømmen kan renne ganske voldsomt. Det jeg
husker best fra turen opp fra Port Said til Genoa, var at helen som ikke hadde grodd i det hele tatt
på de månedene siden vi sist var i Messinastredet p.g.a. varmen. Nu begynte det store såret å fylle
seg fint, og ved ankomst Genoa kunne jeg for første gang på over tre måneder ha på meg sko,
men jeg var blitt spesialist på å bruke slippers å få dem til å sitte på benet enten jeg var på
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skutesiden eller i master eller rumsleidere. Forsvarlig? langt i fra , men hvem brydde seg om
slikt? I alle fall ikke de offiserer som skulle passe på mannskapets sikkerhet - slikt tenkte man
ikke på i det hele tatt den gangen. Vi kom inn til Genoa om kvelden efter solefall. Jeg husker at vi
fikk greie på at temperaturen var 18 grader C. Vi trodde det var like før det begynte å snø slik frøs
vi. Men efter et par dager var vi avklimatisert og alt var fryd og gammen igjen. Skreddere kom
ombord, og flere av oss benyttet anledningen til å sy vinterfrakk. Flott mørkeblå vinterfrakk, grå
italiensk hatt, og så lysegrått silketørkle til dette. Det begynte å bli sving på sakene - følte meg
som en skikkelig gentleman, og kunne gå iland veldresset som en skikkelig sjømann - slik skulle
det være den gang. Nu bar det hjemover for alvor ut av Gibraltarstredet, og vi begynte efterhvert å
føle at vi nærmet oss vinteren og Nord-Europa. Ved rundingen av Cape Vincent, sydvestre
hjørnet av Portugal - det var her ute på pynten at prins Henrik Sjøfarer-en hadde sitt
observatorium i gamle dager, fikk vi følingen av å være i Nord-Atlanteren. Da jeg gikk fra roret
kl. 8 om kvelden hadde vi passert Cabo de Roca, som ligger rett ut for Lisboa, og da jeg kom på
vakt igjen 8 timer senere hadde vi den samme fyren forenom tverrs, hvilket vil si at vi hadde
drevet tilbake p.g.a. vind og sjø som vi hadde mot. Den gamle damen strevet det hun kunne, men
stormen var nok for meget for henne. Alt har en ende, og vi kom efter noen dager opp til
Antwerpen, og det nærmet seg jul, og det var et eventyr for en unggutt å se de flotte julepyntede
gatene i denne gamle byen, som ble spart for allierte bomber under krigen. Så og si alt var,jo,
rasjonert eller ikke å oppdrive hjemme så snart efter krigen, så min mor, som hadde sydd en ny
kjole til min søster av gammelt tøy som var sprettet opp, hadde skrevet at om jeg kom over smale,
mørkebrune fløyelsbånd, så trengte hun 2 meter for pynt på denne. Ekspeditrisene var vennlige
som bare det, men syntes nok at denne utenlandske unggutten var litt underlig med hensyn til
innkjøp.
Så var det de vanlige havnene, Rotterdam og Hamburg, før vi gikk gjennom Kielerkanalen som
var en opplevelse i seg selv. Det nye her var at skibets besetning ikke fikk styre, da losen kom
ombord med 2 egne rormenn (Quartermasters). Fra Kielerkanalen gikk vi den minesveipede ruten
østover et stykke og så nordover til København. Hva jeg husker best fra denne turen, er at da jeg
kom opp på broen for å begyne min rortørn kl. 0400 om morgenen, gikk det godt et lite stykke
tid, men så merket jeg at skibet ikke styrte og varslet styrmannen øyeblikkelig. Dette var, jo,
skumle saker, da vi seilte i en minesveipet rute, og vi hadde tjukk tåke; d.v.s. større skib så vi
lanternene på over tåken, men mindre skib kunne vi ikke se før vi kom på ganske nær avstand, og
det samme gjalt for bøyene som markerte disse rutene. På grunn av tåken var naturligvis
kapteinen også på broen. Jeg fikk beskjed om å gå forut i lampeskapet og heise opp to røde
lanterner i flaggfallet på for-masten, hvilket ble gjort litt faderlig fort. Dette er et signal til andre
fartøyer om at vi ikke var under kommando i den forstand at vi ikke fullt ut kunne overholde
styringsreglene for maskindrevne fartøyer underveis. Lettmatrosen jeg var på vakt sammen med
og jeg fort-satte å gå vår utkikkstørn på bakken, og skibet fortsatte sin seilas med styrmann og
skipper på broen. Styrmannen sto i maskintelegrafen, og ved å redusere og øke farten på den ene
motoren/propellen holdt de skuta på kursen. Tåkesignal ble blåst hvert annet minutt, så på den
måten fulgte de sjøveisreglene, men det var allikevel tøfft gjort. Alterna-tivet ville ha vært å gå til
ankers, og da antagelig utenfor det område som var erklært fritt for miner, og det ville vel vært
enda farligere. Her viste et to-motorsanlegg seg i alle fall å ha en fordel, selv om de var dyre både
i anskaffelse og drift, og for Wilhelmsens rederi ble det bare bygget et skip efter 2. verdenskrig
med to propellere, og det var “Thermopylæ” som ble levert fra Akers Mek. høsten 1949, efter hva
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som ble sagt som en påskjønnelse til Thor Bruu som førte “Torrens” under krigen, og som ikke
ville vite av noe annet enn 2-motorsanlegg. Dette høres litt spesielt ut, men kanskje er det sant.
Da vi kom ut fra Rotterdam, møtte vi “Thermopylæ” på vei inn for å ta los på ganske kloss hold,
og vi syntes det var et flott skue, og mye vifting og vinking og tuting i fløytene fra begge skib.
Vi kom inn til København og fortøyde i Frihavnen på kvelden. En sur kveld med sterk vind og
snefnugg i luften. Som yngstemann var det min jobb å rigge til soler, (løse, store lamper for rumsog dekksbelysning med 6 pærer i hver) 2 stykker i hver av de to mastene. De ble hengt opp like
under godset en på hver side. De hadde en stjert på toppen som måtte festes ute i sjaklene til
mastestagene, og det var ganske langt ut dit så det var en ren akrobatisk øvelse for å få det til. Det
var veldig høye master på “Tijuca”, og med 2 soler rundt halsen for å ha hendene frie bar det
oppover. Og så holdt det på å gå galt. Det jeg ikke tenkte på, var at nesten oppe var jeg kommet
over taket til lagerskuret og ble truffet som et slag av den kraftige vinden, men jeg var en sprek
kar så det gikk fint å beholde taket, men det var en verdifull opplevelse å få med seg i
erfaringsbanken. Vel oppe var det å få tredd det ene benet inn mellom trinnen og bak leideren slik
at man kunne arbeide med begge hendene ellers var oppgaven ikke mulig. I eftertid kan man
forundres over at de yngste folkene på dekk ble benyttet til et så pass farefullt arbeide, men slik
var det.
Jeg minnes vel en episode i en av de første havnene på utturen hvor vi holdt på med sjø-klaring i
en havn hvor ikke alle av de eldre var helt edru. Ved påluking av værdekket i luke 3, ble jeg
beordret ut på en ryggstokk med det åpne rummet helt til bunnen bak meg, men med
skjærstokkene lagt i både i øvre og undre mellemdekket. Idag grøsser jeg bare ved tanken, men
den gangen - ung og dristig, og det ville være skam å ikke tørre. Med kun en jernkant på under 10
centimeter å plassere føttene på, var det bare å gjøre som Chaplin - plassere føttene sprikende ut.
Situasjonen ble ikke bedre ved at det var en full matros fra Tønsberg, som vi kalte “Rocambole” i
andre enden av trelukene. Ren galskap var det naturligvis, og man kunne spørre seg hvor var de
offiserene som skulle ha oppsyn med og som skulle stoppe slike hasardiøse arbeidsoperasjoner?
Men det gikk bra, men noen ganger hørte vi om tragiske hendelser ombord i skib på grunn av ren
galskap.
Fra København fortsatte vi opp til Gøteborg, og her var det å gå på Sjømannskirken. Den gang lå
den like ved sentralstasjonen og var en gammel tyskerbrakke, men det var koselig der, og “fest på
kjerka” arrangement hver torsdag og søndag, og fullt hus nesten alltid. Det var en enorm trafikk
på Gøteborg havn den gangen, og dessuten var både Gøtaverken, Lindholmen og Eriksberg i full
drift med reparsjoner og nybygging, særlig for norske rederier. Som nøytrale i 2.verdenskrig
hadde svenskene bygget opp sin industri, og særlig verkstedindustrien til kanskje å ha blitt
verdens største. En annen ting som var attraktivt med Sjømannskirken, var at man fikk anledning
til å ringe hjem. Jeg hadde gitt beskjed hjem at jeg ville mønstre av ved ankomst Tønsberg, hvor
båten skulle dokksette. Vi kom opp til Melsomvik om kvelden den 30.desember 1949, og gikk til
ankers der for natten, og stor var min overraskelse da min mor, far og søster kom ombord
sammen med tollerne da de bordet skibet. Min far var da kommet hjem en tid i forveien med en
av hvalbåtene til “Anglo Norse”-ekspedisjonen, som hadde fanget spermhval på Peru-kysten, og
han kjente sikkert folk på tollboden, og hadde ingen vanskeligheter med å ordne et slikt besøk.
Neste morgen forhalte vi inn til Tønsberg, og gikk i dokk ved Kaldnes Mek. Verksted. Ut på
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dagen ble vi mønstret av, og far hentet meg, og jeg så frem til en ferie, og til å begyne på
Handelsgym. høsten 1950.
Husvik, september 2003.
F.Christoffersen.
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K.N.M. “Andenes”- sjøkriger fra 2.verdenskrig.
I juni 1952 var jeg ferdig med 2-årig handelsgymnasium i Tønsberg, og skulle avtjene
verneplikten i Den Kongelige Norske Marine. Jeg ble innkalt så tidlig at jeg ikke fikk med meg
den planlagte russeturen til København for klassen, og endte opp under den gamle broen i
Drammen ved jernbanestasjonen en kveld med litt duskregn, og en hel haug av oss ble samlet
sammen og listeført av en befalingsmann. Efter en times tid var vi ombord i et tog som skulle ta
oss til Stavanger, hvor marinens rekruttskole lå, Madlamoen het det den gang, men noen år senere
fikk den navnet K.N.M.” Harald Hårfagre”. Jeg husker ikke så meget fra denne turen til
Stavanger, annet enn at det var veldig trangt, da kupeene var fullpakket og ingen kunne ligge ned.
Ingen hadde bagasje, kun toilettsaker, da det var gitt beskjed om at alt vi hadde på oss ville bli
innlevert og byttet med militære effekter ved ankomst. Dette var sommerkullet ved rekruttskolen,
og det var naturlig at alle vernepliktige hvalfangere ble innkalt til denne, selv om det også var en
del fra handelsflåten. De aller fleste var vel ganske godt beslått med penger, mens jeg hadde 2 års
skolegang bak meg, og jeg husker godt at jeg hadde 9 kroner og åtti øre i pungen, og stilte i en
gammel mer eller mindre utslitt dress, da den skulle lagres i 18 måneder før jeg skulle se den
igjen. Jeg hadde vel aldri hatt så veldig mye penger i min oppvekst og frem til nu, men nu følte
jeg meg ikke som noen Krøsus akkurat - heller som en fattiglus - og det var jo akkurat det jeg var.
Grunnen til at jeg hadde søkt meg til Marinen var at jeg ville ha en tjeneste som ga meg fartstid,
mens jeg avtjente verneplikten. Jeg hadde ennu ikke bestemt meg for om jeg ville gå til sjøs igjen,
men det var vel mange ting som pekte i den rettningen. Jeg hadde søkt på en rekke
nybegynerstillinger i shipping, men det var ikke napp å få. Selv i et tilfelle hvor bror av naboen så
positivt på min søknad innen et skibsmeglerfirma i Oslo, viste det seg at en nær slektning av en
annen i denne organisasjonen, fikk jobben. Det var bare slik det var den gangen, så jeg var nok
allerede på dette tidspunkt klar over at skulle jeg inn i shipping, måtte det bli via den praktiske
delen av shipping, d.v.s. å ta en utdannelse som sjømann. Og senere ble det jo også slik. Men nu
sto 18 måneders førstegangstjeneste for døren, en tid som naturligvis enkelte ganger falt lang,
men som i alle fall i eftertid har gitt meg meget synes jeg. Mange forsøkte av alle krefter å slippe
fra militærtjenesten, men jeg har aldri vært pasifist, og med bakgrunn i krigstiden i Norge, har jeg
alltid ment at dersom du ikke har mulighet til å forsvare deg, er det lett å komme under fremmed
styre, og på denne tiden var det klart at vår mektige nabo i Øst hadde få hemninger når det gjaldt
utvidelse av sitt territorium vestover, om det ikke hadde vært for våre allierte og NATO.
Rekruttskolen varte i ca. 2 måneder, og derefter var jeg tatt ut til å bli nærkampsartillerist med 6
ukers kurs på Langgrunn syd av Horten. Derefter ville det bli sjøtjeneste. Imidlertid var kursing
ikke mulig før utpå høsten en gang, og jeg ble derfor igjen på rekruttskolen ca. 6 uker og drev
sammen med de andre som skulle til Langgrunnen med en del forefallende arbeid på brakkene
etc. Madlamoen var en gammel tyskerleir fra 2. verdenskrig, og besto av et titalls brakker for 40
mann på hver brakke, og nu skulle den ene enden ominnredes til dusjbad og toiletter, mens den
andre enden skulle bli dagrum, og det var arbeidet med dette vi ble satt til, utgraving etc. Slik som
det nu var, var det et vaskehus/toilett i hver ende av leiren for ca. 400 mann, og disse var helt
nedslitte og rett og slett uappetittelige. I tillegg kom en rekke andre hus som tjente forskjellige
formål - offiserskvarter, magasiner av forskjellige slag, messebygning, klesdepot, og et
forsamlingslokale/kino. Det verste var en sauna i samme bygning som klesdepoet, og jeg var der
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inne bare en gang - derefter nektet jeg blankt. Det var så uhygienisk at det ikke kan beskrives.
Mugg og grønt slim overalt, kanskje unntatt på benkene vi satt. En gang var nok! Hvordan en
ledelse kunne se på dette uten å gjøre noe, er for meg ubegripelig.
Hver søndag på rekruttskolen var det søndagsoppstilling, og dette var greit nok. Vi måtte da ha
full parade, d.v.s. den beste uniformen vi hadde, men var det regnvær fikk vi ha regnfrakk utenpå,
og dette var av den gamle typen impregnert med linolje, og man kan jo tenke seg hvordan den så
ut efter å ha vært brukt til stridsteknikk foregående uke. Hele Madlamoens flora hadde festet seg i
denne frakken, så det var å sitte i nær sagt timesvis å plukke all slags vekster og frø av dette
klissete plagget. Var ikke utstyret i orden kunne det resultere i landlovsnekt, og det var i alle fall
ikke noe hyggelig. Egentlig hadde jeg det svært hyggelig på selve rekruttskolen, da en tremenning
av meg, Viggo Ragnvaldsen som gikk maskinistveien til sjøs, var inne samtidig. Vi hadde vært
venner hele oppveksten, gikk på folkeskolen sammen, var i det lokale KFUM-laget sammen, og i
samme klasse på realskolen i tre år. Nu gikk vi på byen sammen når vi hadde landlov, og Viggo
var en kjernekar av de skjeldne.
Den gangen var dagpengene ikke av de helt store, og vi fikk utbetalt lønningen hver 14.dag. Den
første halve måneden hadde jeg kr. 1,50 pr. dag, men derefter skjedde noe enormt stort. Stortinget
bevilget oss kr.2,50 pr. dag, men de fortsatte å trekke kr.0,25 pr. dag, som akkumulertes til den
dagen man ble dimittert. Hadde man mistet noen av Marinens effekter på disse 18 månedene, fikk
man fratrekk for dette i den “enorme” dimit-teringssummen på 140 kr. En lue husker jeg kostet
kr.25, for jeg hadde mistet en slik i løpet av tiden jeg var “til orlogs”. Dette uttrykket har vel gått
helt av bruk i sproget vårt, men var ennu kjent like efter 2.verdenskrig, selv om det ikke hørtes
ofte.
Penger var eftertraktet vare, og det var populært å bli utplassert hos bøndene i distriktet for
forskjellig arbeid. Dette foregikk om kvelden efter dagens drill/undervisning, og vi fikk så vidt
jeg husker 2,5 kroner timen, og velferdskassen like mye. Våre penger skulle vi få utbetalt av
bonden direkte. Vi jobbet som regel 4 timer om kvelden, og det var mange om beinet, så det var
vel ca. en kveld i uken vi fikk sjansen. En Oslo-gutt og jeg jobbet en kveld hos en bonde med
radrensing av grønnsaker, og vi jobbet hardt. Vi ble hentet og kjørt tilbake til leiren av denne
karen, og da vi skulle tilbake, stablet han kjerring og et par unger inn i førerhuset på lastebilen, og
vi to satt på lasteplanet. Kommet frem til leiren kom gubben ut med en pose til hver av oss med
tomater. Da han ville gå inn i bilen igjen uten tegn til å ville betale, ga vi ham posene tilbake, og
denne Oslo-gutten som var svært talefør, ga grei beskjed om at han fikk se å bla opp de pengene
vi efter avtale med vel-ferden skulle ha. Aldri har vel noen betalt ut kr.10 til hver med større
ulyst. Det hele var nesten komisk, og vi to fikk en god latter da vi var kommet innenfor gjerdet.
Det finnes vel ikke så mange av hans innstilling får vi håbe. Hadde han ikke fått valuta for
pengene skulle jeg ikke sagt noe, men vi hadde som sagt gjort rett og skjell for oss.
Langgrunn ved Horten var en fin leir, og huset den gang Marinens Artilleri og Marinens
Artilleriinspeksjon. Det var de vanlige tyskerbrakkene her også, men komforten var adskillig
bedre enn Madlamoen. Det fantes, efter hva vi ble fortalt, massevis av kanoner etc. i en stor hall
inne i skogen i den søndre enden av leiren, mens vi som var under opplæring tilhørte
Artillerinspeksjonen, men utgjorde samtidig en del av vaktstyrken for Marinens Artilleri. På
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oppstilling ble vi fortalt av leirkommandanten at vi skulle gå streiffakt på innsiden av gjerdet, og
at vi skulle ha Mausergeværer med skarp ammunisjon under disse vaktene. I den nordre delen var
det ganske mørkt og med vegetasjon helt frem til gjerdet på utsiden, så i bekmørke var ikke denne
delen så hyggelig å patruljere selv om det var en slags sti vi kunne holde oss til, så vi slapp å
snuble og skade oss. Vi fikk beskjed av denne leirkommandanten at hvis vi hørte eller så noe
mistenkelig var det bare å skyte. Om vi hadde glemt å rope “Holdt og hvem der”, og kommet i
skade for å skade eller det som verre var av noen, skulle nok Marinen sørge for at vi gikk fri.
Sikkert en friskus og tøff kriger, eller hadde han det bare i kjeften for å skjule svakhet. Han var en
grei leirkom-mandant, men denne velkomsttalen virket noe underlig på meg. De sivile personene
i vakt-rummet, sang alltid når de hadde ærend rundt i leiren efter mørkets frembrudd, og grunnen
skulle være at det hadde vært episoder hvor det hadde blitt løsnet skudd. Nu var det i alle fall ikke
tvil om hvem som kom når de sang.
Selve kurset var interessant, og særlig den delen av kurset hvor vi satt inne i en stor dom og skjøt
med mitraljøse mot fly som beveget seg over domen. Disse filmene som ble kjørt var fra virkelige
luftkamper under 2.VK, og skulle gi oss ganske autentisk trening. Det var et fint opphold på
Langgrunn, og siden det var bare ca. 20 kilometer hjem, hadde jeg sykkelen med, og fikk en fin
kveldstur, de kveldene jeg ikke hadde vakttjeneste, att og frem langs med sjøen så og si hele
veien (Borrestranda, Aasgaardstrand, Volden, Skallevold, Ringshaug og Valløbukten til Husvik).
På denne tiden var også min far hjemme fra hvalfangst, så det var hyggelig å få en prat nesten
hver kveld. Han var en fin kar med godt humør og godt utviklet humoristisk sans, sang titt og ofte
og hadde god sangstemme. Vi var alltid på bølgelengde. Jeg kunne ikke ønske meg en bedre mor,
men hun var nok adskillig strengere enn han, og jeg vil vel si at man måtte veie sine ord litt i
samvær med henne. De to hadde det nok svært godt sammen, og han var nok like forelsket i sin
flotte og vakre Ruth hele livet. En sønn ser vel ikke slikt så lett, da det er mor, men jeg vet ikke
hvor mange på vårt lille sted, har gitt uttrykk for det samme. Så hun hadde nok klasse over seg,
men streng var hun og hun hadde sterke meninger, og gikk ikke på akkord med sine oppfatninger
og prinsipper.
Mens jeg var på Langgrunn fikk jeg også beordring til å tjene ombord i korvetten “Andenes”, så
da jeg var ferdig her meldte jeg meg til tjeneste ombord. Båten lå da ved Marinens Hovedverft i
Horten, så det var ikke lange veien dit. Båten var bygget tidlig på krigen og het da “Acantus”, og
var søsterskib med “Buttercup”, “Eglantine”, og en fjerde som gikk tapt under 2.VK., og som jeg
har glemt navnet på. Efter krigen fikk de andre to navnene “Nordkyn” og “Sørøy”. Den
Kgl.Norske Marine hadde disse 4, men det var bygget flere hundre tror jeg, og alle hadde
blomsternavn, og ble kalt “Flower Class Corvettes”, og de ble i stor utstrekning brukt til konvoi
eskortetjeneste i Nord Atlanteren.
Farten var ca. 15,8 knots, Steammaskin med to kjeler. 208 fot lange, og bestykket efter krigen
med en 10,5 cm tysk kanon, et “hogshead” batteri på 2 X 24 projektiler, 4 synkeminekastere
midtskibs og et stort antall synkeminer som ble rullet ut fra reoler helt akterut, en 40 millimeter
Boforskanon aktenfor skorstenen, en 20 millimeter Oerlikon luftvernskanon på hver broving, og
to av samme slag i akterkant av maskinskylightet. For u-båt jakt hadde skibet også et Asdicanlegg. Dette var vel ganske tung bevepning for et såpass lite skib.
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Da jeg kom ombord ute på Karl Johansvern orlogsstasjon viste det seg at skibet fortsatt var under
klargjøring på verkstedet, og jeg kunne ikke bo ombord der og ble derfor innkvartert ombord i en
gammel jager som lå der som het “Odin” og den lå ved siden av “Gyller”. Disse to var søsterskib
av “Balder” og “Thor”, og de tilhørte “Sleipner”- klassen, men “Sleipner” gikk så vidt jeg vet tapt
under krigen. Den gjorde en stor innsats 9.april på Horten havn, men måtte gi tapt overfor den
tyske overmakten. Det 5. av disse søster-skibene var “Ægir”, og efter hva jeg husker gikk denne
tapt rundt 9.april borte på Stavangerkanten eller Jæren. Disse skibene gjorde visstnok 27 knop,
men var helt håbløse i dårlig vær. Det ble sagt at en skibssjef mot ordre under en større
fellesøvelse i Nordsjøen i meget dårlig vær, hadde returnert til Stavanger, hvortil han kom inn
med nød og neppe, hadde skrevet en rapport på noen få linjer mot vanligvis en svært voluminøs
sak med rapport fra alle departementssjefer ombord etc. ved sitt fratreden, og denne sa kort og
enkelt: KNM “Balder” ubrukelig til moderne krigføring! Om historien er sann vet jeg ikke, men
jeg så denne karen senere ved Marinens Overkommando, og han var da orlogskaptein og sjef for
operasjonsavdelingen, så han hadde steget i gradene, og virket som en svært oppegående kar. Det
lille jeg så av disse skibene, som nu var tatt ut av aktiv tjeneste, og lå i reserve (1952), var ikke
fordelaktiv. De var lange og smale som linjaler, og måtte være håbløse i dårlig vær.
Tilbake til “Odin”. En del av oss ble innkvartert på forre banjer, og lå her på benker ute i borde.
Båten var ikke under kommando, og kjelene var slukket. At man den gangen ikke hadde sørget
for noe elektrisitet ombord er ganske ubegripelig. Den eneste form for belysning på denne
banjeren var et svakt blått nødlys som antagelig gikk på batteri, så det var å famle seg frem for å
finne sin soveplass. Det var november måned og temperaturen lå stort sett under frysepunktet, og
denne uisolerte isboksen av en jager er det mest utrivelige, kalde sted jeg har oppholdt meg. Så
når dagens arbeid var slutt, tok jeg bare sykkelen og syklet hjem til Husvik, eller til Tønsberg.
Dette varte heldigvis kun en uke, så flyttet vi ombord i “Andenes”, hvor det i det minste var godt
og varmt. De som ikke kunne dra hjem, oppholdt seg om kvelden i en kantine eller dagrum for
menige inne på orlogsstasjonen. Denne uken på “Odin” står sikkert for flere som noe av det
verste de har opplevd, og man gikk til videre tjeneste i Marinen med den største skepsis. Efter at
vi flyttet ombord begynte en såkalt “work-up”, hvor vi skulle drille på alle fartøyets operasjonssystemer. Denne perioden ble avsluttet med en inspeksjon og en sjøoperasjonsprøve i
Oslofjorden. Det var kysteskadresjefen selv som sto for denne eksersisen. Han var en svært
kortvokst mann, og det ble sagt at han egentlig var for kort for tjeneste i Marinen, men man
godtok ham da de regnet med at han ville vokse litt mer, hvilket han ikke gjorde, noen sa at det
var av ren trass. En av de stående vitsene i Marinen var at når man spurte hvor mange gullstriper
Thor Kleppe hadde på armen, var svaret:” To på underarmen og to på overarmen” med tanke på
hans stuttvoksthet. Det var stor spenning om morgenen da de høye herrer fra kysteskadren skulle
komme ombord, med Thor Kleppe i spissen. Han var liten av vekst, men han hørtes over hele
Horten når han ropte ble det sagt. Det var vel befalet og skibssjefen som var mest nervøse ville
jeg tro, for om skibet ble underkjent med tanke på operasjonsdyktighet, ville dette falle tilbake på
dem og ikke på oss menige. Turen gikk ut sønnenfor Færder, og alle systemer fungerte
tilsynelatende til eskadresjefens tilfredshet, da vi allerede neste morgen la ut på turen opp til
Trondhjem som første stopp. Jeg hadde blitt utnevnt til kanonkommandør på Boforskanonen, og
siden jeg hadde eksamen fra handelsgym fikk jeg også oppdraget med å være “skriver”, d.v.s. at
jeg skulle assistere løytnant Hansen som var skibets intendant. Fin jobb i og med at jeg fikk 1
krone mer om dagen i betaling, og selv om det var knapt med rum i kontoret for to mann, var jeg
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der mesteparten av tiden alene, og hadde det tørt og godt, og gikk dagmann og slapp vakter,
bortsatt fra gangveisvakt en sjelden gang når vi lå under land.
I Trondhjem fikk jeg et ganske spesielt oppdrag, nemlig å gå på polet og kjøpe “fludium” for
julaften. Det var vel kanskje ikke helt efter reglementet i Marinen, men denne skibs-sjefen var en
fin kar, og tillot en dram til maten på julaften. Hva offiserene hadde, vet jeg ingenting om, men på
de 9 månedene jeg var ombord så jeg ingen tegn til drukkenskap. Jeg tenkte ikke så meget på
saken før jeg hadde vist min rekvisisjon fra skibssjefen, betalt og fått mine poser, og skulle
begyne på tilbaketuren til - jeg tror det het Nyhavna ute ved Dora, og det er en ganske lang tur ut
dit. Da kom jeg til å tenke på det store ansvaret jeg hadde blitt pålagt, for Trondhjem er et eneste
stort holkeområde om vinteren, og i Marinen brukte vi til hverdags halvstøvler av lær med
trebunner, og det er ganske glatt, men det gikk bra. Jeg husker godt hvor glad jeg var når jeg vel
hadde kommet ombord og fått avlevert min dyrebare last. Dette var nok en ukes tid før jul, for
julen feiret vi i Tromsø i 1952.
Mens vi var her i Trondhjem besøkte jeg min tidligere gode venn og slektning Viggo
Ragnvaldsen, som på dette tidspunktet arbeidet i dykkerstoresen inne i ubåtbunkeren “Dora”, og
det var veldig interessant å komme inn dit, og jeg mener det kunne tas inn 4 ubåter på en og
samme tid i denne hangaren, og det var en smal pi mellem hver ubåt slik at verktøy og
fornødenheter kunne fraktes ut til båtene og ombord. Det var et fenomenalt bygg, og efter hva jeg
har hørt, ga man rett og slett opp forsøket på a få sprengt den bort efter krigen. Jeg vet at taket på
den i alle fall langt ut i 1980-årene, ble brukt som parker-ingsplass. Jeg mener å ha sett en
lignende konstruksjon utenfor Bremerhafen i Tyskland, så tyskerne kunne dette med sement. Vi
var også ombord i ubåt-tenderen “Sarpen”, og besøkte en kar som også var hjemmenfra, og også
seilte i Wilhelmsens Rederi. Siden da jeg kom iland og begynte på kontoret, jobbet jeg i mange år
sammen med denne maskin-isten, som da var maskininspektør. Vel, dette skulle bli det siste jeg
så til min slektning i dette livet. Han ble formann i denne dykkerstoresen, og noen måneder inn på
nyåret 1953, hadde de fått inn noen nye dykkerapparater, og det var vel selvsagt at Viggo ville
prøve disse før andre fikk slippe til. Han var en meget samvittighetsfull kar. Detaljene kjenner jeg
ikke, men noe må ha gått galt, for han ble funnet død i svømmebassenget på Persaunet med et av
disse apparatene, så noe må ha vært fundamentalt galt med opplegget siden en ung, sprek kar med
god forstand omkommer i et grunt svømmebasseng. Han var jo godt svømmedyktig, da han hadde
plasket i sjøen siden han var bitte, bitte liten. Det var en meget trist opplev-else å høre om dette,
men siden vi da opererte på Finmarks-kysten, var det ikke mulig å få delta i begravelsen.
Fra Trondhjem gikk vi videre til Marinens stasjon i Ramsund for endelig proviantering og
“supply”. Vi lå der i en ukes tid eller noe sånt, og fortsatte så nordover til Tromsø, hvor vi lå i
julehelgen. Julaften var en kar fra Bergenstraktene og jeg budent hjem til en løytnant Marienborg
med frue, de hadde en liten datter også, og de syntes vel at det var hyggelig med litt fler folk i
huset. Vi hadde det i alle fall hyggelig, men gikk på denne måten glipp av den punchebollen som
jeg hadde hentet ingrediensene til i Trondhjem noe i forveien. Men vi følte oss langt fra snytt for
noe, for vi hadde det veldig hyggelig der vi var. Jeg mener det var her i Tromsø på veien nordover
at vi fikk ny skibssjef, og skibet forandret litt karakter ved dette. Den tidligere skibssjefen var
opprinnelig fra handelsflåten eller muligens fra hvalfangstflåten og en svært trivelig kar. Han var
kommet inn i Marinen under krigen, og hadde vel derfor ikke Krigsskolen, antar jeg. Den nye
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hadde også vært med ute under krigen, og jeg fikk vite mange år senere at han hadde vært med
under invasjonen i Frankrike på D-dagen. Han var nok utdannet ved Krigsskolen senere, og bar
preg av det. Han var mer stiv på det, og smilet antar jeg ikke var hans fremste våpen. Det er
mange måter å drive et skib på, og efter min mening kommer man lengst med et smil og et nikk.
Vi gikk så opp til Hammerfest hvor vi hadde et 2-timers fast anløpssted for post og vann en gang
i uken, ellers lå vi ute i havet, og det var slitsomt. Dette vesle fartøyet hoppet og danset noe
aldeles forferdelig, da det var mye dårlig vær. Folk som satt i radiostasjonen fortalte at NRK
sendte værvarsel 5 ganger i døgnet, og i månedene januar og februar hadde det kun vært 3 dager
de ikke hadde sendt storm eller kulingvarsel, så det var ganske røfft. Ut i mars fikk visstnok
sjefen beskjed om at han hadde brukt alt for meget bunkers på disse to månedene, og at han fikk
ta det mer med ro, da budsjettet ikke tillot noen fortsettelse av dette aktivitetsnivået. Resultatet
var at vi begynte med stridsteknikk oppe i snøhaugene inne i Repparfjord og andre steder. De som
ikke var i land på stridsteknikk om formiddagen fikk fornøyelsen av å ha roøvelser, og så var det
bytte ved lunchtider. Hva som var best kan diskuteres. Var man i land for skigåing og
stridsteknikk, ble man våt og kald, da de klærne vi hadde i Marinen var dårlige greier til dette
bruket - altfor åpne i halsen, og hodeplagget var nærmest ubrukelig. Livbåtroing var en like kald
opplevelse, og ved den minste vind var det sprut og elendighet, og isen la seg på ben og lår
særlig, men ellers også. Vi hadde det ikke godt, men vi var unge og mange fine typer var det å
være sammen med. Jeg ble også tatt ut til et bordingslag, og vi skulle trene på å borde et fartøy
under fart, og dessuten bli tatt ombord i eget fartøy under fart. Det siste var en litt risika-bel
øvelse, og det holdt også på å gå galt ved en anledning, da man fikk huket an aktre talje før den
forre, slik at hele travaljebåten svingte rundt og ble slepende efter skuta i den aktre taljen efter
først å ha dreid 180 grader rundt. Jeg tror aldri jeg har vært med på noe så nifst. Hadde
travaljebåten kantret kan man lett forestille seg hva som hadde skjedd. 15 mann i det iskalde
vannet, noen ville sikkert havnet i propellen og de øvrige ville vel frosset i hjelp efter meget kort
tid. Men det vil helst gå godt. Den løytnanten som hadde kommando over travaljebåten virket
dorsk, og han kunne ikke ha tenkt gjennom en slik operasjon på forhånd. Den er nemlig svært
vanskelig under fart med bare årer til fremdrift, og så sjøgang i tillegg.
Første gang vi var inne i Repparfjord var tidlig på vinteren. Den gang var det bare noen få hus
der, 4-5 i alt vil jeg tro. Det fantes en mengde med fiskegjeller bortover rabbene, men ikke fisk.
Vi kom tilbake dit noen måneder senere, og da var det fisk som hang til tørk over alt - enorme
mengder. En del opplevelser var det de 9 månedene jeg var ombord i dette fartøyet. Blandt annet
var vi med på en internasjonal øvelse, og en natt gjorde vi strandhugg, og meningen var at jeg
blandt andre skulle gå iland, og angripe en stilling på ski. Heldigvis ble denne delen av øvelsen
avblåst, og det var ca. 10 mann ombord som var jublende glad for dette. Efter denne øvelsen ble
alle fartøyene samlet i Narvik, og det var mange kjendte å treffe, da det som sagt var mange
hvalfangere som var innkaldt samtidig med meg. Fra Narvik skulle vi gå til Vardø, og vi fikk en
journalist fra mannfolkbladet “Vi Menn” ombord. Han skulle skrive en artikkel om denne
fiskerioppsynstjenesten vi var en del av, og det var en voldsom artikkel som senere kom i dette
ukebladet om at dette var virkelig mannfolk-tjeneste for virkelig mannfolk. Det var ikke måte på
hvordan han malte det ut, men hvor han hadde sine inntrykk fra var det ingen som visste for han
lå hele tiden til køys enda vi vel ikke hadde noe særlig dårlig vær. Vi hadde et problem ved at det
var kaldt, og med fralandsvind hele veien ble skuta dusjet ned hele tiden med fint sjødrev, og
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dette bygde seg på, så da vi kom frem til Vardø, var hele skibet en eneste stor isblokk.
Rormannen fortalte at da vi gikk inn moloinnløpet til Vardø, kunne han knapt røre ved roret før
skuta la seg voldsomt over, og dette skyldtes naturligvis den kjempestore vekten av isen på dekk.
Jeg husker godt at av 10,5 centimeters kanonen på fordekket var det kun kanonløpet som fortalte
at her står det en kanon. Vi ble som en følge av all denne isen liggende i Vardø en hel søndag
med alle mann i arbeid med å fjerne isen. Sjøisen er jo ganske lett å slå av da den inneholder salt
og er litt myk i forhold til ferskvannsis. Det var jo godt med hender ombord i en slik korvett, da
totalbesetningen var på 96 mann. Da båten var en oljefyrt steambåt var det godt med steam også,
og steamslanger ble lagt ut, og steam blåst inn under isen, så den løsnet ganske lett.
Vinteren var mørk og kald og lang, og da økonomien var ganske slett, ble det ikke så mange
sprell man kunne foreta seg i land. Et og annet kinobesøk ble det, og jeg husker spesielt en gang
vi var noen stykker på land i Båtsfjord på den lokale kinoen. Den lå et lite stykke opp i
skråningen over tettstedet, og det var så mye sne her at vi satt oss på baken i høyde med takrennen
og skled ned til bilettluken. Kjelesjau ble foretatt ca. hver 2. måned, og da lå vi alltid ved
kølakranen til Odd Berg i Tromsø. Utskeielsene besto som regel av et kinobesøk, enten i byen
eller på Bellevue i Tromsdalen, og da måtte vi over med ferge. På denne tiden var hverken
Ishavskatedralen eller Tromsøbroen over sundet bygget. Ellers ble det et smørbrød og en kopp
kaffe på enten Nattkafeen nede på hurtigrutekaien, på kafe Norden eller Promenaden. Cranes
konditori var det fineste, men også det dyreste, og vi holdt oss borte, en dyd av nødvendighet var
å snu på shillingen, og det ikke bare en gang før vi lot den gå. Et kafebesøk den gangen beløp seg
vel til mellem 5 og 7 kroner, og en halvliter øl på Ølhallen på Macks Bryggeri ca. 10 kroner. Om
vi var bare norske der var det bare å oppføre seg pent og rolig, ingen sang takk, da bar det rett ut i
kulda. Men jeg husker en gang at vi lå alle de 3 norske korvettene i havn på en gang, og samtidig
to noe større engelske korvetter, H.M.S.” Pincher” og H.M.S.”Coquette”, men da var det ikke
snakk om å kaste ut noen, for når engelskmennene fikk tak i hendelen på en ølseidel ble det straks
allsang med Daisy Bell, Its a long way to Tipparary, Roll out the barrel, White Cliffs of Dover og
hele resten av alle de kjendte og kjære engelske sangene. Hadde noen forsøkt seg med sangnekt
da, hadde det vel blitt et salig bråk. Men nu gikk det fint, og noe bråk mellem engelske og norske
marine gaster opplevde jeg aldri. Det var vel helt utenkelig, med amerikanere kunne det nok
hende at stemningen var noe anderledes. De forsto vel ikke at det kunne være litt dumt å strø om
seg med penger, og så samtidig være litt nedlatende og høye på pæra sammen med europeere.
Senere en gang i Oslo husker jeg at jeg sto utenfor Nationaltheatret og så at en del norske
marinegaster braket sammen i slågsmål med noen amerikanere borte i Stortingsgaten. Jeg tror
ikke noen kunne si hvem som hadde startet bråket. “Svarte Marja” var imidlertid ganske snart på
pletten, og de norske ble lempet inn, mens de amerikanske fortsatte ned gaten under stor
munterhet.
Vinteren gikk sin gang der oppe i nord, og det var liten aktivitet egentlig, og det var naturligvis
helt opplagt at det ikke kunne være lett å holde noe høyt aktivitetsnivå for så mange mann stuet
sammen på en liten og trang båt. Været sa jo ofte stopp for annet enn vakttjeneste. Derfor var det
ekstra kjærkomment når det ble anledning til å oppleve litt andre mennesker, som f.eks. da vi lå
sammen med en fransk tråler i Tromsø. Det var i det hele mange trålere fra mange forskjellige
nasjoner som trålet der nord. Denne tråleren “Abeille 25” var stor - hele 2.500 tons så vidt jeg
husker, og noen av oss ble invitert til å se oss litt om. Mannskapsinnredningen lå forut og var ikke
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stort bedre enn på et marinefartøy. Mannskapsmessen var stor med langbord, og bar tydelig preg
av uvørent bruk. Kjempestore kaffekjeler sto på alle bordene, og vi fikk hvert vårt krus og det var
bare å forsyne seg. Det viste seg å være rødvin på disse kjelene, og det var jo fristende å forsyne
seg med flere krus. Stemningen var gemyttelig selv om engelskkunnskapene var så som så hos de
franske trålergastene. Neste dag forsto i alle fall jeg at denne vinen ikke var av den aller beste
kvaliteten, for selv om beruselsen nok var meget mild, var skallebanken av det verste slaget. Slikt
går heldigvis over efter noen timer, og det var en lekse lært. Det var tydelig at franskmennene var
populære gjester, for småjentene som lekte i sneen ropte efter dem “Voullez vous chouche avec
moi ce nuit?” De hadde kanskje lært seg dette av sine eldre søstre - ikke vet jeg - for de forsto
knapt hva de ropte, og de franske vinket og lo og hadde morro tydeligvis av disse uskyldige
småtullene.
En gang vi lå ved denne kølakrana til Odd Berg i Tromsø - det var på vinteren - kom en engelsk
tråler langs siden av oss. Sort skorstein med en rosa sirkel (rundt felt) på sidene med 3 hvite
måker inni. Den het “Kingston Topaz”, og jeg tror den var fra Hull eller kanskje det var Grimsby,
og skipperen var nok en skikkelig brumlebasse. Nede på fordekket holdt en liten tass av en
unggutt på med et eller annet, og hadde vel kommet med en bemerkning hvorpå skipperen lente
seg ut av rorhusvinduet og skrek: “What do you say, father?”. Senere kom han ombord til oss, og
jeg hadde landgangsvakt, og fikk høre at han hadde vært skibssjef på en engelsk destroyer under
2.verdenskrig. Han ville snakke med vår skibssjef, og det var ingen grunn til ikke å la ham slippe
ombord, så ordonansen fulgte ham til sjefens lugar, og der ble han en god stund, så de to hadde
vel funnet hverandre, men om han fikk låne hvitskjorte av ham er vel tvilsomt, men det var hans
ærend efter hva han sa for han skulle ta seg en tur iland. Det finnes mange typer i verden, og en
god del som ikke har hemninger i det hele tatt. En av mannskapet spurte om noen hadde engelske
pocketbøker han kunne få, så kunne vi bytte med engelske sigaretter. Da jeg hadde flere bøker ble
det flere blikkbokser a 50 cig. pr. boks med “Wild Woodbine” på meg. Dette merket var visstnok
det mest populære blandt fiskere, og de var sterke. Jeg var en liten tur ombord i denne tråleren
som tilhørte et stort trålerrederi på den engelske Nordsjøkysten. Her var det kombinert bysse og
messe, og kokken var den mest møkkete kokk jeg noen gang har sett. Han hadde hvit jakke og
lue, men begge plaggene passet vel best i en smie. Ingenting ombord hadde kjent lukten av såpe
på aldri så lenge. Jeg la merke til at ute i gangene var det slitt en sti midt i gangen ned til bart stål,
mens det ute i sidene var en centimeter med møkk. Merkelige mennesker disse engelskmennene,
hyggelige, joviale og charmerende - i alle fall vanlige mennesker og de som er på toppen av
samfunnsstigen vil jeg tro, mens departementssnobber der som i resten av verden er noe ordentlig
dritt - unnskyld uttrykket. Det finnes et uttrykk på engelsk som går noe slikt:” A civil servant is
never a servant, and seldom civil”. Å ligge på fiske utenfor Finmarkskysten og i Barentshavet
inviterer vel heller ikke til overdreven vasking og renhold.
Det var mange episoder og mange forskjellige mennesker man møtte under de 9 månedene jeg
var der nord. Jeg kom i snakk med en middelaldrende kar som satt på en bryggepåle med snadda
si, og jeg spurte ham om han var arbeidsledig, men han var ikke akkurat det sa han, for han hadde
nå vært på fiske i 6 uker det året, og da hadde han nok. For oss som kom sørfra hørtes det litt
merkelig ut. Enten var klagene fra nord ikke reelle, eller det ga uttrykk for en helt annen holdning
enn den vi var vokset opp under. Det så da ut til at folk stort sett hadde det godt.
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En annen opplevelse var 17.mai-toget i Vardø. Sneføyke var det. Ikke av det verste slaget, men
allikevel. Det var nok helt tydelig at selv om det norske flagget var til stede i stor grad, var det
nok uvanlig mye rødt i dette toget, så det var svært uvant for en mann fra Vestfold som var vant
til at 17.mai i efterkrigstiden var en nasjonaldag fri for røde inn-slag.
To av de tre fiskerioppsynskorvettene lå i Tromsø på minnemarkeringsdagen for Lathams
forsvinnen i 1928, og vi deltok på torvet i Tromsø ned for kirken ved Roald Amundsen-støtten.
Det var høytidelig, og hovedtaler for dagen var admiral og general Hjalmar Riiser Larsen. Jeg var
ikke klar over at han var en slik kjempe av en mann, og talerstolen så nesten ut som en forvokst
smørkasse under ham. Jeg var klar over at min far hadde vært styrmann på hvalbåten “Globe V”,
da de var inne i Sydisen og reddet Riiser Larsen og to andre fra Norvegia (III?) -ekspedisjonen da
isflaket de skulle drive på ved Sydpolkalotten gikk i fullstendig oppløsning kun noen få dager
efter at de hadde blitt landet. To par flotte selskinnsladder, det ene fra Riiser Larsen, fikk min far
som et minne om redningen. De finnes i dag i Tønsberg Sjømannsforenings eie. Riiser Larsen
hadde vært med på mange bragder, og det er synd at hans navn og eftermæle er blitt knyttet til
den famøse loven som regjeringen i London vedtok, som tillot at norske sjøfolk kunne gifte seg
ute under krigen dersom de ikke hadde hatt noen forbindelse med sin kone i Norge på så og så
lenge. Denne loven er en forferdelig skamplett på Norges navn og rykte, selv om bakgrunnen er
aldri så forståelig. På mitt hjemsted var det flere skikkelige koner med små barn som fikk hele sin
fremtid og familiesituasjon totalt ødelagt da de efter krigen fikk erfare disse for-ferdelige nyheter
ved det at mannen hadde giftet seg ute under krigen.
Den 14.mai 1953 fylte jeg 21 år, og hadde en spesiell opplevelse idet vi oppbragte 7 norske
småtrålere på Finmarkskysten utenfor Honningsvåg. Jeg ble sittende hele natten å skrive
skibssjefens rapport om hver enkelt tråler. Grunnen til oppbringelsen var at de hadde trål i vannet
innenfor den norske fiskerigrensen. Jeg var ute på dekket en liten tur ved midnatt, og vi var da
utenfor Nordkapp på vei østover til Vardø hvor disse trålerne skulle fremstilles for politimesteren
i Øst-Finmark som var påtalemyndighet i slike saker der oppe. Dette var første natten de hadde
midnattsol utenfor Nordkapp, og det var et syn å ta med seg videre i livet. Stille sjø, vindstille og
strålende, klart vær på myndighetsdagen.
Kosten hadde vi egentlig ingenting å klage på. Kostøret skulle ligge på kr. 5 pr. dag pr. mann, og
vi provianterte for en stor del fra Marinens egne lager. Med en slik til tider meget ensformig
tjeneste, betydde kosten svært mye akkurat som ellers i handelsflåten også. Vi var heldige på den
måten at vi kunne fiske og på den måten spare inn meget av kostøret som så ble benyttet til å
skaffe oss flere ting som ellers ikke ville vært tilgjengelig - pålegg for eksempel. Offiserene
ombord hadde sikkert vært på fiskerioppsyn flere ganger under sin tjeneste, og derfor stoppet vi
og fisket hver gang vi passerte et bestemt sted på Malangsgrunnen - visstnok en fordypning på
havbunnen. Og her var det fisk. Vi hadde 8 svenskpilker i gang samtidig med to enkle
gummimarkkroker med en meters avstand over denne. En gang ble det beregnet at vi hadde 800
kilo fisk på dekk, torsk og storsei, i løpet av 1 time og 15 minutter. Jeg hjalp nestkommanderende
med å hale, og jeg husker vi fikk en torsk på ca. 15 kilo på svenskpilken, og på hver av de to
andre krokene en bortimot 20 kilos storsei. Da blir det fort skikkelig fangst av det. Å bli invitert
inn i byssa på kvelden av kokken, som var fra Haugesund, på stekte torsketunger og lever, er noe
man ikke glemmer så lenge man lever. Herremåltid var det.
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På vårparten fikk vi celebert besøk ombord av en engelsk admiral Sir Evans Lomb med adjutant
captain Collins og sjefen for Finmarks landforsvar oberst Løvlie. Admiralen var en jovial kar, og
han lot falle hyggelige bemerkninger til flere av mannskapet. Han var en lang og tynn kar, og jeg
lurer på hvordan disse karene ble innkvartert på denne vesle korvetten, men jeg antar sjefen vår
måtte vike plass for admiralen. Om han hadde hatt sjøtjeneste som admiral, hadde han vel vært på
ikke noe mindre enn en krysser ville jeg tro, og da var nok forskjellen enorm. Engelskmenn er jo
vanligvis sporty, og mannen var i alle fall blid og grei. Vi gikk inn i Alta-fjorden, da disse karene
skulle på laksefiske, og Alta er vel kjendt for å være en god lakseelv. På veien ut fjorden satte vi
ut livbåten og travaljebåten, som ble bemannet med en gjeng med folk i hver med pøser og greier.
De var utstyrt med regntøy og alle hadde hjelmer i tilfelle luftangrep. De kom tilbake med store
mengder måkeegg, og hver eneste mann var hvite av måkedritt, så det hadde vært en sær-egen
opplevelse de hadde i fuglefjellet.
Når vi lå i Tromsø, lå vi alltid ved kai ved Bergs Kulldeponi, og her var det kjekkt å ligge for
rekefabrikken var bare 50 meter unna, og her arbeidet en masse jenter med pilling av reker, og de
var alltid blide og hyggelige mot oss gaster, men om noen hadde noe særlig flaks hos dem tror jeg
ikke. Vi hadde knappt nok penger til egne kinobiletter om vi så i tillegg skulle spandere på en
dame - det gikk jo bare ikke.
Jeg tror det var i Hammerfest vi lå noen korte timer da hurtigruten kom til kai for nord-gående.
Det var en del oppstuss nede på kaien, og noen av oss gikk bort for å forhøre oss om hva som
foregikk. Vi fikk da beskjed om at det thailandske kronprinsparet skulle være ombord. Vi så også
ansiktene deres i to av vinduene, og de skulle da få se et glimt av urbefolkningen. Det de fikk se
var en liten samefamilie, mor og far og to små barn foran et lite spisst sametelt, og faren sto og
holdt på et reinsdyr. Hvor i himmelens navn hadde de fått tak i disse folkene. Riktignok hadde de
på samedrakter, men de var jo så lite repre-sentative for samefolket, som kan være et flott syn i
sine drakter med bånd og broderier i flotte, gilde farver. Denne familien var sikkert opprinnelig,
men så møkkete og uflidd og elendig at det var en stor skam for oss alle. De menneskene som var
ansvarlig for dette opptrinnet burde vært gitt en eller annen samfunnsstraff.
Det var en masse pussige episoder som inntraff, men det går for langt å ta med slikt, men jeg kan
i alle fall si at i eftertid var det en opplevelse å ha vært der nord, selv om mesteparten av tiden var
på vinteren. Det er en enormt flott landsdel, og det er levelig på kysten i alle fall om sommeren
også. Jeg tenker her på myggen. Vi lå i Kirkenes et par flotte dager på sommeren - riktig godt og
varmt sommervær var det, og om kvelden dro vi litt inn fra byen opp i heia. Det var dans på
skytterhuset, og det var jo artig å se på folket. Vi var ikke inne der for inngangsbiletten var for dyr
for oss, og ikke tror jeg vi var for velkomne heller blandt stedets mannlige ungdom. Det var
forferdelig plagsomt med myggen der oppe i haia, og vi slo hele tiden løs på dem. Det kom noen
karer fra hæren som lå på grensevakt, og de fortalte at de fikk utlevert et middel mot mygg, og vi
fikk en fuktig kork bak hvert øre og en tilsvarende på hver håndbak, og nå er dere fri for mygg i 3
timer sa de, og det stemte nok, for vi ble ikke plaget noe mer. Dette middlet var visstnok noe som
amerikanerne hadde utviklet med tanke på Stillehavskrigen, og som nu også andre Natoland dro
nytte av.

27

Min tid i Marinen dro seg langsomt mot slutten, og da jeg hadde søkt om opptagelse ved Oslo
Shippingakademi fra høsten av, og fått tilsagn om opptagelse, søkte jeg om over-føring til tjeneste
i Oslo ved overkommandoen, og merkelig nok ble søknaden innvilget - kanskje hadde jeg oppført
meg bra og ble påskjønnet for det - ikke vet jeg. “Andenes” ble beordret sørover til Bergen i juli,
og jeg fratrådte tjenesten der en av de siste dagene i juli, og reiste med toget over til Oslo og
tiltrådte tjeneste ved Marinens Overkommando på Bankplassen nede ved festningen, og ble
forlagt ved hærens forleggning i Sannergaten.
Mitt arbeide var ganske enkelt. Jeg satt sammen med løytnant Eide og en eldre kvinnelig sekretær
inne på et stort arkivrum, og vi var underlagt sikkerhets- og efterrettningsavdel-ingen, og vår sjef
var orlogskaptein Andreas Stang. Løytnanten var en eldre, godslig kar som snart skulle i pensjon.
Han fortalte meget fra sin tid i Marinen før krigen, og fra sin tid i tysk fangenskap i Tyskland
under krigen. Nu kan ikke jeg huske hvilken konsentrasjons-leir han var ved (Seminar??), men
som militær krigsfange tror jeg nok de hadde det bedre enn sivile fanger. Han fortalte at den siste
tiden før befrielsen i 1945, egentlig var den verste. De hadde bare fått beskjed fra leirbefalet om å
gå mot, jeg tror det var Hamburg eller en eller annen av de nordtyske havnebyene. Antagelig var
det noen tyske vakter med, men det er jeg ikke helt sikker på. I alle fall hadde han stor morro av
at de få marine-offiserene som var med på marsjen ikke hadde noen plager med bena under denne
marsjen som visstnok gikk nesten tvers gjennom hele Tyskland, mens så og si alle hærens folk
hadde store plager. De tok av seg på bena når de kom til en bekk, og vasket disse og stelte og
styrte med de her fotklutene som de brukte i hæren, og det hele endte i vannblemmer og sår og
elendighet. All denne vaskingen tørket ut bena fullstendig, noe som marine-folkene ikke var
plaget med
Hver morgen meldte jeg meg for Pressekonsulent Torgersen, som gikk gjennom et stort antall
aviser, og merket av de artikler som var av interesse for overkommandoens personell, og han
graderte dem for hurtig sirkulasjon og normal sirkulasjon, og så ble det min oppgave å ordne
disse artiklene i forskjellige mapper, og så distribuere disse rundt i bygningen. Ved retur arkiverte
jeg de forskjellige artiklene i arkivbokser efter en ferdig oppstilt plan og system. Dette var enkelt
og greit. Så og si hver eneste morgen kl. 0930
presis, kom 3 eldre pensjonerte marineoffiserer av høy rang inn på pressekonsulentens kontor, og
jeg måtte naturligvis sprette opp i giv akt stilling - og det samme gjorde presse-konsulenten, og vi
ble viftet ned på stolene av de høye herrer. De var som sagt allerede pensjonerte, men hadde
oppdrag for Marinen. Kommandør Askim - litt reservert og avmålt - var antagelig den med høyest
anseelse. Han hadde vært skibssjef på “Norge” en av de to panserskibene som begge ble senket på
Narvik havn 9/4-1940. Kommandør Gottwaldt, holdt den gang på med et spesialoppdrag om
Marinens uniformer gjennom tidene, han var vel en godslig brumlebasse tror jeg og
kommandørkaptein Christopher Meyer - en forfinet bergenser som det lyste intelligens av. Han
hadde vært sekretær i Rederforbundet i 25 år, og hadde deltatt under forhandlingene i den
internasjonale dom-stolen i Haag under Grønlandsfeiden mellem Norge og Danmark efter
Myggbuktaffæren efter den norske landstigningen der. Efter å ha forhørt seg om det var noe nytt,
gikk de stille og rolig hver til sitt.
Orlogskaptein Stang, som var sjef for avdelingen, var en meget flott marineoffiser, som under
krigen visstnok hadde blitt sluppet ut over Hamburg, og levde under kaiene der og rapporterte til
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London om skibsbevegelser. Jeg leste et gammelt avisutklipp fra et flåte-besøk i Stockholm, hvor
det sto at Tyrone Power var i staden, alias orlogskaptein Stang på den norske jageren “Oslo”? En
gang jeg gikk et stykke bak ham gjennom Oslos gater, han i full uniform, og uten unntagelse tror
jeg alle kvinner uansett alder snudde seg og så efter denne karen. Og han var selvbevist, arrogant
til de grader - og sikkert ikke godt likt av alle. Han hadde en liten “boble” han brukte i
bytrafikken, og han kjørte meg en gang fra Bankplassen til Forsvarsdepartementet i Storgaten 33,
og på denne strekningen presterte han å kjøre mot rødt lys 3 ganger. Han strakte ut sin
gullprydede arm mot trafikken og det virket - i alle fall kolliderte vi ikke. Merkelig fyr var det.
Vel fremme bar det i vei opp til statsrådens forværelsedame, hvor han presenterte listen over en
delegasjon høyere militære sjefer fra utlandet som skulle møte statsråden kl.1200, og ga ordre til
sekretæren om at de skulle inn presis, og at hun var ansvarlig for at alle formaliteter var i orden.
Damen så litt himmelfallen ut, og hun mukket ikke. Vi tok så heisen ned igjen, og der fikk jeg
ordre om at 2 av de 3 heisene skulle være nede 5 minutter på 12, slik at delegasjonen kunne gå
rett inn. Jeg kan ikke si at jeg så frem til denne oppgaven med glede, men det gikk bra. En fot i
hver dør når tiden nærmet seg, men jeg fikk mange sinte blikk og mange mishagsyttringer der jeg
sto i min blåkrave-uniform. Kommet ned til Overkommandoen igjen, ble jeg påny kalt inn til
sjefen, og denne gangen fikk jeg ordre om kl.1500 holde av 10 vindusplasser på utenlandstoget til
Stockholm, for da skulle ovennevnte delegasjon reise. Jeg så med gru frem mot dette oppdraget,
men heldigvis kom det kontraordre fra “denne Gud-allmektig-mannen” om at oppdraget var
kansellert, da delegasjonen skulle bile over til Stockholm.
Slik blir muligens mennesker som er født inn i et bestemt skikt av befolkningen. Jeg skal beskrive
litt nærmere hva jeg mener. Ofte kom Stang inn til pressekonsulenten når de 3 eldre herrer just
var ankommet, og en morgen husker jeg spesielt godt. Døren gikk opp og de 3 ble hilst med stor
ærbødighet: “Goddag herr kommandør (til Askim), Goddag herr kommandør (til Gottwaldt), og
så Goddag herr kommandørkaptein (til Meyer)”. Og så fortsatte han:” Nu mine herrer må vi
pinadø se å få gjort noe med dette forbannede riks-arkivet. Jeg kan huske fra mine guttedager at
mine besteforeldre Statsminister Stang og statsråd Vogt diskuterte og beklaget seg over alt det rot
som allerede den gang var i riksarkivet.” Og så fortsatte samtalen omkring dette emnet. Om man
gidder kan man søke opp anegalleriet til denne fyren, og så finner man flere av Norges
betydeligste menn gjennom tidene - og da er det kanskje ikke noe rart at man blir “litt”!!
selvbevisst og arrogant. Allikevel virket han skvær og liketil, og jeg kan ikke si at han var
nedlatende heller.
Tidlig i desember måned fikk jeg min dimiteringsordre, og efter 17 måneder og 3 ukers tjeneste
reiste jeg ned til Horten, hvor jeg gjennomgikk den vanlige legesjekken og fikk et stempel i
vernepliktsboken, som sa “Avtjent førstegangstjenesten i Kgl.Norske Marine. Gis
utmønstringsløyve i fred.” Ikke alle fikk den siste setningen, som gjorde at jeg ikke behøvde å
søke Krigskommisariatet Buskerud i Drammen om lov til å mønstre ut i utenriks sjøfart. Så var
det å gå ned på et av magasinene for å få utlevert den papirsekken som inneholdt mine sivile klær
som var levert inn våte på Madlamoen 18 måneder tidligere. Jeg hadde tatt med hjemmenfra rent
undertøy og skjorte etc., men dressen reiste jeg hjem i efter at jeg hadde fått børstet den ren for
den verste muggen, men den var forferdelig krøllete og så helt elendig ut. Det var jo bare å le av
det hele, den var jo i utgangspunktet moden for søpplekassen, men jeg ble ikke nektet adgang til
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kafeen i Lystlunden. Her hadde noen av oss en kaffe sammen før vi skiltes. Dette var hele dimiteringsfesten for mitt vedkommende - noe annet var det ikke anledning til.
Så efter at jeg hadde blitt trukket for klesmanko, en lue og et skjerf så vidt jeg husker, sto jeg
igjen med en formidabel kapital på litt over 100 kroner å møte fremtiden med, men Marinen
bekostet hjemreisen til Husvik.
Jeg hadde en hyggelig julefeiring hos mine foreldre, og straks over nyttår begynte jeg i Christiania
Bank og Kreditkasse som bankassistent II med 550 kroner i måneden i lønn. Jeg måtte gjøre
ferdig det kveldskurset jeg hadde begynt på ved Oslo Shippingskole som fant sted på Oslo
Handelsgymnas som varte frem til sommeren. Jeg lyktes ikke i mine bestrebelser på å få en
stilling som nybegyner i shipping, så beslutningen om å gå til sjøs igjen ble tatt ut på høsten, og i
slutten av september 1953 gikk jeg til sjøs igjen med linjeskibet “Tarn” - en riktig beslutning,
men mine foreldre ble nok svært skuffet over dette selv om de fullt ut aksepterte det når den
første skuffelsen hadde lagt seg.
Min dom over Marinen: En meget interessant tid som ga meg en god del kunnskaper jeg ellers
ikke ville fått, og så fikk jeg se en meget stor del av den nordlige landsdelen, noe jeg ellers ikke
ville fått. Dessuten møtte jeg mange interessante mennesker både i og utenfor Marinen - så stor
takk til krigsmakten og dens menn.
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“Tarn” - Det stolteste skib av dem alle!
Med handelsgymnas og verneplikten unnagjort, ville det naturlige kanskje ha vært å forsøke å få
en jobb innen shipping. Jeg hadde gjort et par forsøk, men det viste seg snart at begynerjobber i
shipping eller shippingrelatert virksomhet nok gikk gjennom bekjendte stort sett. Så jeg gjorde
unna mine forpliktelser i banken, og da kontrakten var vel unnagjort, var det mitt eneste ønske å
komme ut til sjøs igjen, og det hadde vel hele tiden ligget i bakhodet at det var her jeg hørte
hjemme og trivdes best. Bank var i alle fall ikke noe for meg. For meget pirk og rutine og lite
eller ingen fart og spenning. Jeg var ansatt ved Kristiania Bank og Kreditkasses Filial Rådhus i
Vika i Oslo, og da lå horisonten ved Dyna fyr ved innløpet til havnebassenget, eller i beste fall
ved Hurum-landet som kunne skimtes i det fjerne på en fin dag. En høstnatt med tykk tåke over
Oslo lå jeg på min ussle hybel og hørte et par skib gi tåkesignaler med hese ul nede i
havnebassenget, ennu i 1954 fantes en god del dampskib i drift, og beslutningen ble tatt der og da.
Den store vide verden ventet, og skulle ikke slutte ved Dyna fyr. Eventyret lå over horisonten, og
horisonten når man aldri, og dette faktum gjør at man kan gå fra eventyr til eventyr - det slutter
aldri - en vidunderlig verden for en ung sjømann.
Det ble lettmatrosjobb på “Tarn”, og jeg hadde ikke noen kjennskap til dette skibet før jeg kom
ombord i Filipstad i Oslo den 27.september 1954, bortsett fra brutto- og nettotonn-age slik det sto
i hyrekontrakten. Om noen skib har sjel og utstråling, var dette et av dem, og det ble forelskelse
fra første øyekontakt så og si. Sett forfra hadde hun fått litt nye og moderne linjer med fallende
stevn og avrundede hjørner i brobygningen, og en stor avlang skorsten på midtskibet, mens den
ecliptiske hekken var gammelmodig og vitnet om at dette var en førkrigsmodell og godt og vel
det. Hun gjorde et mektig inntrykk med sin 499 fots lengde og slanke skroglinjer, alt ga inntrykk
av fart, eleganse og sjødyktighet. En virkelig lady å gi sitt sjømannshjerte til.
Skibet var bygget ved Amsterdam Droogdock & Sheepsbouw Matchapijj i 1933 sammen med
søsterskibet “Tricolor”. 10.225 tons dødvekt og 16,5 mils fart, som var utrolig god fart på det
tidspunkt. Passasjerinnredning for 12 mennesker, og ellers var det den vanlige Wilhelmsen-typen
med delt midtskib med luke 3 imellem, og et poophus hvor underordnet mannskap bodde. Hun
hadde to Stork hovedmotorer og to propellere, og hestekraften var like under 10.000 IHK.
Rederiet hadde betalt kr. 2.906.991,96 for dette skibet, og nesten det samme for søsterskibet. Det
ble sagt at den ekstraordinære lave prisen grunnet seg på at det store verkstedet ønsket å beholde
sine fagfolk under depresjonen. Resultatet var overordentlig flotte og solide skib. Skroget var
klinket, og hadde et øvre mellemdekk, som vi kaldte shelterdekk, og om man lukket alle åpninger
i dette shelterdekksrummet kunne man laste skibet videre ned slik at bæreevnen ble godt og vel
12.000 dwt., men for det meste gikk disse linjeskibene som åpne shelterdekksskib, da lasten de
gikk med var vanligvis volum-last og ikke dødvektslast som malm etc. Men om man fikk en slik
tung last en reise, var det forholdsvis enkelt å konvertere skibet med egen besetning, og da måtte
man også male et nytt lastemerke midtskibs på begge sider, som viste den nye tilatte nedlastingen
av skibet. Hele dette arrangementet skrev seg fra kulifarten på Det Fjerne Østen, hvor
sesongarbeidere ble tatt som dekkspassasjerer på Kinakysten. Man begynte så med å strekke noen
presenninger som beskyttelse for disse stakkarne mot vær og vind, og efterhvert ble disse
tiltakene mer og mer permanente, og når det ikke var dekkspassasjerer ombord benyttet man
naturligvis plassen som stuasjerum for egnet last. Så utviklet det hele seg til å bli en skibstype
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som det ble tillatt å laste dypere ned, og alt ble regulert av den internasjonale
lastelinjekonvensjonen, og klasseselskapene administrerte kontrollen for nasjonalstaten som
utstedte de nødvendige “tonnage certificates”. Til slutt satt man med to sett certifikater ombord,
som klasseselskapet ga sin påtegning. Det hele var efter min og manges mening en tilsnikelse, og
idag er det vel ingen skib som har dette arrangementet.
Andre spesielle ting ved dette skibet som jeg husker, var at det hadde et tyskendekk eller undre
mellemdekk i luke 1,2 og 3. Dyptankene i akterkant av luke 3 var store da de var ført helt opp til
øvre mellemdekk, og dette nevnte tyskendekket var fortsatt inn i disse to dyptankene med sine
egne tankluker. Disse lå surret i akterkant i min tid ombord, men teoretisk var det mulig å føre 4
forskjellige oljelaster i disse tankene, men tviler på at det var noen suksess. Faren for
sammenblanding var antagelig for stor, men da skibet var yngre ville det nok være greit å føre
olje i disse enten opp til shelterdekket eller til tyskendekket. Da skibet var helklinket var det en
stor rengjøringsjobb. Og i forbindelse med trykktesting av disse tankenes bunn, var det alltid
nagler som lakk og disse måtte dikkes, d.v.s. at man med en spesiell dikkemeisel og hammer
sørget for at en liten kant av stålplaten ble slått mot naglehodet og således stoppet lekkasjen.
Tankene hadde tregarnering i bunnen for å beskytte hetekveilene som lå mellem et ganske tett
system av vinkeljern. Denne garneringen var gammel og slitt, og det var meget jobb for
tømmermannen med reparasjoner og vedlikehold av denne efter hver stykkgods-last. Før en
oljelast ble denne tregarneringen tatt opp og stuet i akterkant av øvre mellemdekk. Før man brøt
opp garneringen var det veldig viktig at hver enkelt plank og bit ble skikkelig merket, ellers var
det en forferdelig jobb å få tingene på plass igjen.
Skibet var dobbeltskruet, og hadde derfor i underrummet i luke 4 mannlokk til de 3 senter
tunneltankene som lå mellem akseltunnelene fra maskinrumsdøren og helt akterut. I luke 5 var
det en liten tunneltank på hver side, og disse var forferdelig kronglete og vanskelige å rengjøre.
Det gjalt også akterkanten av den aktre av de 3 centertunneltankene. De to forre var svært greie
sammenligningsvis, da de var helt firkantede. Problemet var at man førte vanligvis dieselolje på
disse tankene, men særlig fra Fjerne Østen førtes finere vegetabilske eller animalske oljer på
disse. På Østen var det gjerne innleiet hjelp fra land som gjorde disse rene, men i Australiafarten
kunne man få hvalolje fra West-Australia, og da gikk så og si hele utturen med til rengjøring med
mannskapet, og det var en aldeles forferdelig jobb. Alle hetekveilene var flenset, og her måtte alle
disse skilles og bolter og muttere rengjøres. Alle dekksfolkene, inkludert vaktene - også
styrmennene - ble benyttet for 4 timers overtid hver dag for å kunne rekke det. Dette var det
verste arbeidet vi hadde i linjefarten, syntes i alle fall jeg. Disse tunneltankene gjorde at
underrummet i luke 4 var vanskelig å laste, da det ble en stor 8 fot høy lomme på hver side av
tunnelen, og det var vanskelig å unngå en del skader på lasten når denne skulle tres ned i disse
“bingene”.
Ellers var det 4 bommer i hver luke unntatt luke 5, men her kunne de to bommene for luke 6
svinges rundt til akterkant av luke 5, men da forhalingswinchen i forkant av poopen kun hadde en
lang aksling med nokke på hver side, kunne denne bare betjene en av bommene, og skulle man da
bruke disse to bommene i “union purchase” d.v.s. sammenkoblet mantel-krok, måtte man trekke
lang mantelwire til en ledig winch ved luke 4 eller 5 (om en av bommene til luke 5 var skadet
f.eks.). Vanligvis brukte man svingende bom ved lossing og lasting i luke 6, ellers alltid kran fra
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land om det fantes, men lå man på reden var jo ikke det mulig. I luke 6 var det som regel lette
kolli å håndtere. Luke 1 hadde også 1,5 tons bommer på Samsonposter oppe på bakken. Disse var
livsfarlige å låre ned i krybben som sto nede ved lukekarmen i akterkant av luke 1, og dette gjorde
at bomløftet lå veldig flatt med bommen slik at man skulle være trenet og rask med winchen for
at ikke bommen skulle gå i dekket. Da kunne den bøyes eller skades naturligvis. På akterkant av
formasten var det en 25-tons bom, og den var grei, men da man ikke gikk med bomløft,
mantelwire eller gjerdere oppmontert, var det en stor tilriggingsjobb når den skulle brukes. Det
hendte at den ikke var i bruk på flere turer, og da var man avhengig av at blokker og sjakler etc.
var godt oppsmurt forrige gang bommen var benyttet, da alt dette ble lagt i utstyrskassen i forkant
av øvre mellemdekk i luke 2.
Alle lukene var konvensjonelle med 7 skjærstokker i hver luke. Regnet man forfra var skjærstokk
nr. 1,3,5 og 7 blindstokker, mens nr. 2,4 og 6 var ryggstokker. Forskjellen på disse var at
ryggstokkene hadde en vinkel på toppen midt på tvers over. Denne vinkelen holdt lukene på plass
i sin seksjon og var av samme høyde som trelukene enten de var konvensjonelle med et forsenket
håndtak i hver ende, eller som på “Tarn” store, tunge, firkantede jernbeslåtte treluker som måtte
håndteres med winch og et 4-krokers wireskrev. Det var på dette skib 4 lukelemmer i hver
seksjon, d.v.s. 16 luker i hver luke. I mellem-dekkene var det vanlige treluker som lett ble
håndtert av en mann i hver ende. Dette var en risikofylt arbeidsoperasjon, da vi ofte fravek
vanlige sikkerhetsforskrifter og sunn fornuft. Under sjøklaring hadde vi dårlig tid alltid - alt gikk i
en forrykende fart. Da var det vanlig at en mann, gjerne de mest sprettne og sterke gikk ut på
ryggstokken, og med spredde føtter - a la Chaplin - la på lukene. Ofte var det åpent til bunnen av
lasterummet bak denne karen, så det krevde at mannen i den andre enden var edru og til å stole
på. Det hendte aldri noe galt i min tid, men idag grøsser jeg ved tanken. Å legge i skjærstokkene
var en annen ting som var mer enn risikofylt. De veide ofte opp mot 3 tons og skulle ned i
dobbeltspor i lukekarmene og der sikres med bolter. Stokkene ble løftet med bommene ved hjelp
av et wireskrev med kjetting i hver ende. Denne ble tredd gjennom hull i hver ende av
skjærstokken og ført tilbake til skrevet hvor den ble festet til en krok eller aller helst en sjakkel.
Her var det viktig at bolthullene var nøyaktig boret både i sporet og i selve skjærstokken slik at de
kunne bli forsvarlig sikret. Her ble det ofte jukset, og man kan tenke seg hva som skjedde noen
ganger når det ble losset fra en seksjon bare, og lasten eller mantelkroken huket seg fast på vei
opp fra et underliggende rum under en skjærstokk og denne ble løftet ut p.g.a. manglende sikring
og falt ned i rummet under. Skitt i disse sporene var et problem og her måtte ofte rengjøres da
vekten av stokkene gjorde denne skitten så hard at den måtte meisles ut. Skjærstokkbolter med en
“drop nose” var det beste. Det var viktig at ikke stokkene byttet plass i lukene, og de ble derfor
ofte merket røde på babord og grønne på styrbord side - gjerne helmalte så ikke sjauerne skulle ta
feil. I tillegg var det boret hull i dem på toppen slik at de ikke kunne forveksles, men sjauerne, og
i de fleste tilfeller var det jo disse som la i stokkene og la på lukene, brydde seg ofte ikke om
dette, og da hadde man det gående. De hadde også hastverk, og ville hjem efter endt jobb. Ved
senere seksjonslasting kunne man da få problemet med at stokker ikke kunne sikres på normal
måte, da det var last på toppen av seksjonen. Det var da ikke mulig å få gjort annet enn å sikre
stokken med kjetting eller annet og det var ofte ikke lett. Arbeidet med disse konvensjonelle
lukene var noe av det verste på de gamle linjeskibene. Vi hørte om en av de gamle skipperne som
en gang hadde gått ut fra Kristiansund N på vei til Amerika uten å sørge for full sjøklaring før
avgang, som var loven, men som noen ganger ble slurvet med. I dette tilfelle var de ikke ferdig
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med luke 5 før de fikk sjøgang og det hele endte med at en skjærstokk falt i underrummet og
gjennom skutesiden. Heldigvis gikk den ikke tvers igjennom skutesiden, bare halvveis, men
resultatet var dokksetting og reparsjon. Hastverk er lastverk. Jeg håber denne mannen aldri mer
fikk ansvar for skib og besetning. Kanskje er historien ikke en gang sann, men jeg tror det for jeg
har selv under lignende forhold vært med på å legge i skjærstokker i svak slingring, og det er slett
ikke spøk, hvor ekstra sikring og hårfin kjøring av winchene var helt nødvendig, samtidig som
hele dekksgjengen var med og betjente ekstra styrestropper etc. Men i vårt tilfelle var nok
kapteinen den som var mest engstelig og fulgte med, for han var en av de mest skikkelige
kapteiner jeg vet om.
Jeg kom vel her litt ut på viddene forsåvidt, men det passet vel godt å gi en kortfattet forklaring
på fenomenet shelterdekk, da det spesielt hørte til denne typen linjeskib. Og kanskje det også
passer her å fortelle litt mer om dette skibet, som hadde en helt spesiell historie. Som jeg sa
innledningsvis, var disse to søsterskibene svært raske, og det var veldig betydningsfullt å
konkurrere med engelskmennene i ullfarten på Australia. Dette for å etablere seg og komme med
i konferanse-systemet. At søsterskibet “Tricolor” vant ullracet allerede første turen dette skibet
var ute, ble nok lagt merke til. Jeg har snakket med mennesker som var med den gang, og hele
besetningen gikk med hud og hår inn for å vinne “ullracet”. Jeg vet at en dekksmann brakk benet
idet han skulle fra poopdekket og ned, og brakk benet da han bare hoppet ned uten å bruke
leideren, og det kunne ikke gå bra. I maskinrummet trente de på utturen på forskjellige ting, bl.a.
skifting av brennstoff-ventiler, så denne operasjonen kunne gå uten forsinkelser. Jeg mener å
huske at en fortalte at de under stempelsjau gikk inn i maskinen kledd i jutestrie for å beskytte seg
mot den voldsomme heten der inne straks det var stopp ved havneanløp.
Under 2.verdenskrig hadde flere av de raske skibene en helt spesiell status, og mange kalte dem
for hjelpekryssere, da de fikk montert ganske tung bevepning, både forut og akterut, samt på
begge midtskibene. På grunn av farten gikk de ofte alene uten å gå i konvoy. Foruten “Tarn” og
“Tricolor” gjaldt det de ennu raskere “Tamerlane”, “Titania”, “Talisman” og “Torrens”.
Sistnevnte gjorde en bemerkelsesverdig innsats i Stillehavet, var chartret av Det Amerikanske
Forsvaret, og gikk med tropper, og på et tidspunkt ble skibet benyttet av general Douglas
McArthur som kommandoskib. Kaptein Thor Bruu fra Tønsberg førte skibet. “Tarn” ble ført av
Jacob Anker Jensen fra Nøtterø efter sigende uten ferie fra 1935 til 1946 - utrolig. Anker Jensen
var en flott mann, og jeg kommer tilbake til ham senere i fortellingen om dette skibet.
Da jeg kom ombord fikk jeg straks vite at vi skulle laste for Fjerne Østen, og det var noe alle var
godt fornøyde med. For meg var eventyret igang, og her var det bare å stå på og lære mest mulig.
En fullt utvokst mann med god helse på 22 år, og litt forstand i tillegg, hadde ikke særlige store
problemer på denne tiden. Alt lå til rette for oss den gangen. Konjunkturene i verdenshandelen
var gode, og den norske handelsflåten var igjen oppbygd efter krigen og fortsatte ekspansjonen.
Hva mer kunne en ungdom ønske seg? Her var det bare å holde seg edru, arbeide hardt og lære
seg mest mulig av yrket, og så lå verden åpen for oss.
Efter lasting i Oslo fortsatte vi ned til Gøteborg, og så var det den vanlige runden på Con-tinentet,
Lisboa og inn i Middelhavet. Jeg kan ikke huske noen spesielle opplevelser fra havnene her, og
gjennom Suez-kanalen var det det samme styret med disse forferdelige innpåslitne

34

handelsfolkene, men det er alltid interessant å gå gjennom her med ørkenland-skap på to sider,
unntatt den lille grønne stripen med vegetasjon på vestbredden. Denne turen gikk vi innom Port
Sudan på vestsiden av Rødehavet, og det var forferdelig varmt, men her hadde “Flying Angel”
stasjon med en veldig hyggelig prest. Det flotteste med denne stasjonen var at det var stort
svømmebasseng her, og det var en avveksling. Jeg husker at jeg var forferdelig plaget med
“prickly heat - små kviser tett i tett på baken, lårene og bena. Det svei og var veldig plagsomt. Vi
gikk gjerne med lange bukser når vi jobbet på dekk for ikke å rive oss på wire etc., om vi ikke
holdt på med maling og vasking, da var det bare shorts naturligvis. En av de eldre matrosene
fortalte meg da at nye dongeri klær var den største dritt man kunne ha på varmen. De har skarpe
fibre og er dessuten farvet i “kupiss”, sa han, og derfor får du “prickly heat”. Jeg hadde nettopp
kjøpt ny dongeribukse, og sluttet å bruke den, og gikk over til kaki igjen, og innen en uke var
elendigheten borte. Enkelt og greit, og brukte ikke dongeri igjen i hele mannskapstiden.
Vi ble liggende i Port Sudan et par dager, og en av disse var en søndag. Jeg ble purret ut før
sjauerne kom ombord, og fikk beskjed om å sitte vaktmann i luke 3, da det var en del last der som
var fristende for disse lossearbeiderne. Jeg husker det var last helt opp til og med mellem
skjærstokkene, så til å begyne med var det hele oversiktelig og greit å holde oppsyn med, men
efter hvert som de arbeidet seg nedover måtte jeg ned for å passe på at ingen kunne snike seg
innunder lukekarmen. Et annet poeng var at ingen måtte få anledning til å snike seg vekk og
gjemme seg inne i trange åpninger mellem kasser og sekker i den hensikt å komme med som
blindpassasjer. Slike var det forferdelig vanskelig å bli kvitt igjen. Enkelte skib gikk med slike i
årevis ombord - veldig problematisk og kost-bart. Det ble en lang og varm søndag i en forferdelig
stank. Disse sjauerne hørte til Fuzzi Wuzzi folket og kom fra innlandet. De hadde lange, sorte
kjortler hele “bølingen”, og de vasket seg ikke for ofte ville jeg tro, men det var ikke det verste,
det var håret. De hadde en stor og kruset manke, og inn i denne var det stukket en flat trepinne
med 3 tinner, og med denne luftet de håret rett som det var - stakk den inn og dro opp. Det ble
fortalt at dette håret satte de inn med ku-urin og kamelfett. Hva vitsen med denne skjønnhetsbehandlingen var, fikk jeg ikke greie på, men det stinket noe aldeles forferdelig i den sterke
varmen. Det minnet noe om karri-krydder, og siden har jeg ikke brydd meg noe særlig om mat
med dette krydderet i. Faktum er at i mange år rørte jeg ikke slik mat. Det var dobbel betaling for
søndagsovertid, og det var jo bra, men da arbeidet ble avsluttet på kvelden var det godt å kunne
springe opp på den nevnte sjømannsklubben og stupe ut i et fristende svømmebasseng.
Jeg var ombord i “Tarn” i 3 turer, men jeg kan ikke huske hvilken av disse turene vi var innom
Djibuti i sydenden av Rødehavet på Afrikasiden. Jeg var ikke iland, da oppholdet var kortvarig,
men her var det mer system på saker og ting da området var fransk. Idag er det vel en selvstendig
liten stat.
Fra Djibuti gikk vi som alltid innom Aden for bunkring av drivstoff og fylling av vann. Dette med
ferskvann var et stort problem på disse gamle linjebåtene, særlig om vi hadde 12 passasjerer.
Mannskapet fikk streng beskjed om å spare på vannet, men jeg antar at disse 12 nok fikk en noe
mer forsiktig anmodning om å være forsiktig på de lange reisene. Dette Aden-vannet var et
elendig vann, og om man vasket seg i det lå det en fale med såpe igjen langs kanten - skummet
gjorde det ikke i det hele tatt. Jeg antar at det var et “desali-nert”sjøvann av dårlig kvalitet. Siden
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fikk vi jo egne evaporeringsanlegg ombord i skibene, og vi hadde da verdens beste og reneste
vann til enhver tid.
Turen over det Indiske Hav var en fin tid med godt og varmt vær. Jeg tror vi gikk direkte til
Singapore da transitttiden var viktig, men vi var flere ganger i Penang og Port Swetten-ham (idag
Port Klang) i Malaya også, men det var kanskje på hjemturen. Singapore, ja i det hele tatt hele
Fjerne Østen var den gang i 1954 helt forskjellig fra hva det er idag. Bebyggelsen var lav, og
nesten ikke noen “Highrises”, og byen stoppet ved MacDonalds House, d.v.s. at Orchard Road
ikke eksisterte. Helt utrolig hvilken utvikling det har vært. Under fortøyning i Singapore hadde
jeg en uhyggelig opplevelse. Vi kom inn fra Eastern Anchorage, og skulle fortøye med styrbord
side til ved den siste kaiplassen før innløpet til Keppel Harbour. Det er en ganske kraftig strøm
som renner i dette området mellem selve Singapore og Sentosa Island, ja på det verste renner den
nesten som en foss. Skib som “Tarn” hadde en ulempe, og det var de to propellerne som
naturligvis ble liggende langt ute på hver side, og da skulle det ikke mye vridning av baugen ut
fra kaien ved fortøyning før det var krise på den måten at den propellen som var mot kaien kunne
komme i berøring med denne. Og da kunne det resultere i stor skade med dokksetting for skifte
av den skadede propellern. (I luke 4 øvre mellemdekk i akterkant lå alltid reservepropel-len(e).
Jeg kan ikke huske om “Tarn” hadde to reservepropeller, en for hver aksling. Disse var av
støpejern, og var ment som en nødløsning, da de var av grov utførelse, så farten ble merkbart
dårligere, og dessuten tærtes eller kaviterte de fort, men en tur kunne de nok holde). Akkurat dette
skjedde nu ved at baugen falt av, og overstyrmannen som ledet for-tøyningsarbeidet forut skrek at
vi måtte hive det vi kunne. Jeg betjente trossen på anker-spillets styrbord vinsjenokke og la på det
ene tørnet efter det andre for å få trossen til ikke å slure på nokken. Denne trossen var helt ny,
første gangen den var i bruk, og jeg mener den måtte være ned i halv diameter under denne store
påkjenningen. Disse superManila trossene var satt inn med rå linolje under slagningsprosessen,
og nu rant det olje i litervis mellem kongen på svineryggen og ankerspills-nokken, og dekket ble
straks såpeglatt. Det var nesten umulig å stå på bena og å holde balansen, og samtidig dra i
trosseenden det man hadde krefter til. Trossen på den andre nokken hadde lite kraft på seg. Det
var en stor ulempe at de gamle ankerspillene hadde felles aksling til begge nokkene, da det gjorde
det vanskelig å få lik kraft på to trosser samtidig under hiving. Plutselig glipper trossen litt på
nokken og jeg ser at et tørn midt inne på nokken av de 7-8 tørn jeg hadde på denne, hopper opp
og slår meg over ansiktet med så stor kraft at jeg farer gjennom luften og lander på baken i
akterkant av bakken, heldigvis på innsiden av rekken. Min eneste tanke var å fyke forover og få
tak i trossen igjen, og det gjorde jeg, og nu hadde vi lik kraft på de to trossene og fikk heldigvis
hivd skuta langs kai uten mer viderverdigheter. Jeg hadde fått meg et kraftig slag over ansiktet, og
var engstelig for om alle tennene var på plass, og det var de, men jeg så i speilen at emaljen på
flere av dem hadde hårtynne sprekker, og jeg var alvorlig bekymret for hva dette ville medføre.
Det rare var at efter noen få dager var det hele borte igjen, og jeg tenkte ikke noe mer på hele
hendelsen i denne omgangen.
Ankerspillet var ofte et sårt punkt ombord, og jeg forsto tidlig at her var det om å gjøre å være
veldig nøye med vedlikehold og smøring. For det første sto det jo helt forut og var utsatt for
stadig saltdrev - og for det andre var det plundrete å komme til for smøring og skibmaning av
ankerkjettingskabularen og inn- og utkoblingsarrangementet for disse. Straks man merket at disse
sveivende ble trege, var det bare å sette igang med overhaling.
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Singapore var for meg begynelsen på eventyret, og jeg har i alle år siden vært fasinert av Det
Fjerne Østen. Her var den gang alt anderledes, og selv om forskjellen er stor også idag, var
forskjellen mellem Europa og Østen den gang for 50 år siden helt enorm. Slike steder som
Singapore var utrolig spennende med sin store ( 70%) kinesiske befolkning som kom vesentlig fra
de sydligste provinser i Kina, malayerne var den nest største folkegruppen med 18%, og den
indiske befolkningen utgjorde 10 %, og så står vi igjen med 2% hvor europeerne bl.a. kom inn.
De forskjellige trossamfunn i Singapore, de kinesiske, islam, hinduisme og kristendom kunne gitt
opphav til vanskeligheter, men det som eventuelt har vært av opptøyer på grunn av disse eller på
grunn av rase, har vært minimal. Efter at landet ble selvstendig har den linje som Lee Kwan Yui
(statsministeren) la seg på, vært meget effektiv, men krever at de 70% ikke overkjører de andre
totalt. Men styre og stell var den gang britisk, og det var efter hva vi kunne se stort sett ro og
orden, men den kommunistiske opprørsbevegelsen på Malakka halvøya var et stort problem det
første 10-året efter 2. verdenskrig. Vi skulle losse et lite parti, ca. 50 små jerntønner med arsenikk
fra luke 1, husker jeg. Da dette skulle foregå kom et stort antall soldater fra Australia med full
bevepning ned på kaien med trucker. De sperret av kaien og hadde full kontroll under
losseoperasjonen, og kjørte arsenikken avgårde straks. De var vel redde for at slikt noe skulle
komme i urettmessige hender. Det ble fortalt at det var en stor kontingent australienere i Malaya,
og den kommunistiske geriljaen ble effektivt satt ut av funksjon - den hadde terrorisert hele
befolkningen - ved at man hugget ut brede gater tvers over halvøya hvor all vegetasjon var borte.
Hermed var geriljaens bevegelsesfrihet borte, og det hele døde ut - effektivt og greit.
Fra Singapore gikk vi opp til Hong Kong. Til å begyne med hadde vi fint vær, men vi kom ikke
mange timene øst for Horsburg Reef, som er østenden av Singapore-stredet, før nordostmonsunen begynte å gjøre seg gjeldende. En av de nye, fine linjebåtene til skotske Ben-line
“Benavon” dro oss igjen, men efter som sjøen ble kraftigere og kraftigere efter hvert dro vi den
igjen, og seg langsomt fra, og var før dette skibet i Hong Kong. Vi diskuterte dette og antok at
grunnen var at gode, gamle “Tarn” nok hadde et bedre farts-skrog enn engelskmannen. Vi var litt
stolt av det så klart.
Hong Kong var igjen en helt ny verden, og sånn var det for hver eneste havn på Østen. Et mylder
av mennesker overalt, og vi fløy på land ved hver eneste ledig stund og fartet rundt med vidåpne
øyne - for en fantastisk opplevelse for en ungdom.
Det er ganske mange detaljer jeg husker fra denne turen, og den neste til Fjerne Østen med en
mellemliggende Australiatur, men det kan nok hende at enkelte bytter plass om det var den første
eller andre Østenturen. Vi var naturligvis i Manila begge disse turene, og jeg antar det var den
første turen da vi gikk til Shanghai, og lastet alt mulig rart der. “Tarn” hadde som det første
fremmede skib vært inne i hva vi kalte Kommunist-Kina noen år i forveien, og det var ingen
spøk. Kontrollen var grundig med pass og det hele. I havnen sto det militær, bevepnet vakt på
kaien ved fallrepet og forut og akterut. Ved ankomst ble alle samlet midtskibs, mens
3.styrmannen måtte gå rundt i alle lugarer med tollerne eller hva de nu var, hvor alt ble undersøkt.
Til og med lommene i dresser og bukser ble undersøkt. Han fortalte at ved et tilfelle hadde en av
disse folkene trykt en norsk 10-øring i hånden hans og med tydelig mine gjort det klart at nu var
det viktig å holde kjeft. Idag virker det fullstendig latterlig, men den gang var det ramme alvor, og
jeg må ærlig innrømme at vi var på en måte ganske redde, og oppførte oss vel nærmest
eksemplarisk. Vi hadde jo de tyske okkupasjonsmyndighetenes og deres NS-lakeier i friskt minne
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fra den 2. verdens-krig. Det var ikke gått mer enn 9 år. I maskinen var det en av maskinistene som
måtte bli med rundt. Denne eksersisen tok naturligvis flere timer, og det gikk bra, men det var
ikke annet å vente for vi var blitt skremt skikkelig på forhånd om hvor viktig det var at den
minste detalj i tolldeklarasjonen måtte være korrekt. Vi fikk lov å gå i land, men vi ble vel høflig
anmodet om å benytte oss av “interclub”, og det var et stort og fint hus med
forretningsvirksomhet, restaurant, bar og sirkuspreget opptreden, og denne biten var virkelig
imponerende og måtte holde topp internasjonalt nivå så vidt jeg kan bedømme det. Den skulle
naturligvis imponere og vise oss at Kina var helt på toppen. Propaganda-film ble også kjørt her,
men det var ikke noe interessant for oss, så jeg sto over. Det var satt opp buss, og dette tilbudet
benyttet jeg meg av begge veier.
Nu fikk jeg en opplevelse som jeg gjerne skulle vært foruten. Da bussen skulle gå ombord igjen vi var antagelig den siste, kanskje den eneste, skibsbesetningen som ble fraktet ombord, hang det
igjen til slutt i garderoben kun en blå gabardinkappe, og den var ikke min. Skrekk og gru, jeg min
dumme tosk hadde ikke tatt ut passet mitt fra innerlommen, så nu lå jeg tynt ann, for vi måtte jo
vise frem identifikasjonen ved fallrepet når vi skulle ombord. Vi diskuterte dette på vei ombord,
og flere mente at det måtte være byssegutten som hadde tatt feil kappe, og de fortalte at han hadde
vært i baren hele tiden, og var temmelig påseilet da han forlot klubben før oss andre. Heldigvis
parkerte bussen et stykke fra fallrepet, og mørkt som det var, var det ikke noe problem å snike seg
bort til en stabel med tømmer og holde seg skjult der. Spennende var det å stå der i mørket og
vente. De tre maskinpistol-bevepnede vaktene så ikke særlig vennlige ut, så i første omgang var
det ikke noen vits i å forklare dem noe som helst. De forsto sikkert ikke et eneste ord engelsk
heller. Efter ca. tre kvarter kom en temmelig påseilet byssegutt sjanglende inn porten, og jeg var
over ham i et sprang - fant heldigvis passet mitt i innerlommen, og vi gikk ombord. Jeg var
hoppende glad, byttet kappe med ham og sendte ham i køyen. Ingen vits i å lage noe bråk stakkars gutt - han var fra naturens side helt tett i pappen og i tillegg full. Dessuten hadde han
bare tatt feil kappe, mens det var jeg som var tosk som hadde latt passet ligge i kappen. Det var i
alle fall siste gangen jeg gjorde noe sånt.
I tunell-tankene lastet vi bl. annet kinesisk treolje eller Tung Oil, som blir benyttet i finere lakker
- og vi forsto at dette var en meget verdifull last, og tankene måtte være gullende rene, ikke det
minste støvkorn ble tillatt, og folk fra land ble benyttet til rengjøringen. Det var som en maurtue
nede i tankene mens dette foregikk, da hele rengjøringen tok et døgn kun. En annen forunderlig
last fikk vi også - hundrevis av tretønner med eggeplommer for Hamburg. Lokket spratt av på en,
så vi fikk se at det var hele, fine og gule eggeplommer. Fatet ble returnert i land, for det må man
si om Kommunist Kina - her skulle alt være i skjønneste orden - skadet last skulle ikke ut av
landet. Ellers var det tror jeg mye billig leketøy, vekkeklokker og lignede varer som ble
eksportert.
Vi gikk videre opp til Dairen i Nord-Kina, og dette var en forferdelig kald plass på vinteren, d.v.s.
i midten av desember. Her var det også en “interclub”, men adskillig mer primitiv, og lite å gjøre
annet enn å se på noe underholdning i form av opptreden. Akro-batikken var som vanlig veldig
bra, men resten forsto vi ingenting av. I et tilstøtende rum ble det kjørt film som var ren
propaganda, hvor kineserne ble fremstilt som seirende helter, og amerikanerne var så dumme at
det var helt fjollete, bare til å le av, men det torde vi jo ikke. Her skulle vi laste kun soyabønner,
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4.000 tons for Åbo i Finland. Denne lasten kom i jernbanevogner fra det indre av landet, og var
helt iskald. Sekkene ble sprettet i laste-rummet og returnert i land. Efterhvert som nivået økte i
rummet måtte vi vasse omkring i denne lasten og spikre stråmatter på ribbene i borde så lasten
ikke skulle komme i kontakt med skutesiden og bli skadet av eventuell svetting. Aldri har jeg
frosset så meget på bena før eller siden. Vi brukte gummistøvler som straks fyltes med
soyabønner og det hele var en forferdelig kald opplevelse. Jeg husker ikke hvor mange dager det
pågikk, men underrummene i luke 2,3 og 4 ble fulle med overliggende fødere.
Fra Dairen gikk vi nordover i Japanhavet - kraftig vind husker jeg vi hadde, og det var godt å
komme inn til Otaru som er havnebyen til Sapporo på Hokkaido som er den nordligste av de store
øyene som utgjør Japan. Byen ligger på vestsiden av øya. Vi kom inn tidlig på morgenen, og
skulle fortøye med en ankerkjetting i en stor og kraftig bøye. Vi holdt på hele dagen med denne
eksersisen. Det blåste og var forferdelig kaldt med temp-eratur rundt frysepunktet. Noen snefiller
føyk også gjennom luften, så det var skikkelig surt. Efter at vi hadde gjort jobben slik som
overstyrmannen ville ha det, kom kapteinen og ville ha noen forandring, og forsyne meg måtte vi
ikke til slutt gjøre nok en forandring før losen var fornøyd. Å skille kjettingen fra svivelen og
ankeret var en forferdelig jobb. Jeg antar at den ikke hadde vært skilt på mange år og rustet
skikkelig fast, så her måtte det varme til før vi klarte å få knekt låsepinnen som skulle hindre
bolten i å kunne arbeide seg ut av sjakkelen. Makinisten og de øvrige maskinfolkene som fikk
oppgaven å bringe frem gass og surstoff frem på bakken og sørge for oppvarmingen var ikke
særlig glade for oppgaven og hutret og frøs noe aldeles forferdelig for de hadde jo ikke passende
vintertøy med seg. For meg var dette en skikkelig lærepenge i ung alder, så senere i livet bommet
jeg ikke på disse jobbene. En skikkelig låsepinne av god eik med en god 6 toms, gjerne smidd,
spiker drevet inn i den, gjør det hele lett med en god slegge og utdriver å knekke pinnen og
spikeren slik at sjakkelens bolt kan slåes ut. Det er jo store dimensjoner på en ankerkjetting for en
10.000 tonner.
Dette var julaften 1954, og jeg husker godt ennu hvor deilig det var å komme innomhus på sen
eftermiddag og rett i dusjen. Så var det å få på litt pent fritidstøy, og vente på julemid-dagen, som
kokken naturligvis hadde gjort seg litt spesiell flid med, og stuerten hadde pyntet opp litt med et
kunstig juletre, og ellers andre ting som vi har hjemme. Småkaker og kaffe var det efterpå. Stor
stas var det at det ble satt frem en flaske linjeaquavit på hvert av de to bordene, og en flaske pils
til hver mann. Det var vel ikke noe for mye på ca. 30 mann som hørte til akterut, men de tørsteste
hadde forlangt landgangsbåt og forsvant snart efter middagen. De fleste ble igjen ombord, og vi
hadde det ganske koselig sammen selv om det var svært enkelt og spartansk i den store messen i
poopbygningen. Noe eget dagrum fantes ennu ikke ombord i de skibene som var bygget før
krigen. Efter krigen hadde “Tarn” vært engasjert i Barber West Africa, og da hadde det brutt ut
brann, og hele poopinnredningen, hvor underordnet besetning holdt til, ble ødelagt. Reparasjonen
ble utført ved Bethlehem Steel i Baltimore, så hele poopen hadde amerikansk standard og det var
skikkelig spartansk. Den eneste utsmykkingen var 2 landskapslitografier i messen, ellers var det
intet i hele innredningen for 30 mann. Senere fikk vi ombord i båtene noen ganske fine malerier
som var fra norske kystlandskap stort sett. Fine farver og man kunne se hva det hele forestilte. Jeg
husker ikke kunstnerens navn, men i mine senere år på kontoret fortalte en av karene i
innkjøpsavdelingen at han hadde vært med til kunstnerens atelier da rederiet vurderte malerier for
innkjøp og distribusjon til båtene. Han fortalte at kunstneren stort sett benyttet kniv istedet for
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pensel, og han hadde en rekke malerier under produksjon samtidig, jeg tror han sa 5 stykker, og så
beveget han seg fra staffeli til staffeli og la på den samme farve på alle, og arbeidet seg på denne
måte frem til slutt-produktet. Jeg minnes han sa at rederiet kjøpte inn mer enn 300 av disse, og de
var som sagt fine, og minnet oss om hjemlandet og våre fine landskaper.
Mens vi lå i Otaru i julehelgen hadde vi noen voldsomme snefall, og vi ble ikke satt til å måke
sne i julen, antagelig p.g.a. dobbelt overtidsbetaling i juledagene. Resultatet ble at da sjauerne
kom ombord efter høytidsdagene ble det til at de tråkket all sneen hard som lå nesten i høyde med
lukekilebenken. 3.juledag fikk vi en vannlekter med ferskvann langs siden. Jeg ble sammen med
en dansk matros satt til å spyle ned begge dyptankene. Det var en helt spesiell opplevelse, da
denne lekteren leverte med et for oss helt ukjent trykk. Vi hang på slangen med all vår makt og
tyngde og var livredde for å slippe taket for da hadde vi lett kunnet blitt slått ned av en slange
som for vilt rundt i tanken. Heldigvis var 3. styrmannen på plass på dekket og fulgte med, og
skjønte hva som var i ferd med å skje, da vi hylte av våre lungers fulle kraft, og han fikk redusert
trykket fra lekteren. På veien ned til Yokohama var hele dekksbesetningen i arbeide med å fjerne
all sneen. Det var blitt mildt og fint i været da vi kom gjennom Tsugaru-stredet og over på
østsiden av Japan, og vi brukte spyleslanger, og det var ganske effektivt for å bli kvitt sneen. Efter
en stund fant vi også de skalkejern som vi hadde savnet.
I Yokohama var det helt naturlig å gå på shopping i den store handlegaten Isezaki Street. Her var
det mengder med ting å få kjøpt, og prisene var selv for oss svært rimelige. Gatebildet hadde et
stort innslag av amerikanske okkupasjonssoldater, men det var helt rolig, og ingen tegn til
vanskeligheter så vidt vi kunne forstå. Det hele berodde vel på at japanerne skjønte spillets regler,
og gikk 100% inn for å bygge opp landet igjen efter den lange krigen, som hadde tappet landet for
økonomisk evne. Og så gikk man inn for å sam-arbeide med okkupasjonsmakten istedet for å
starte motstandsbevegelser og sabotasje. Fra 1950/60 årene gikk det raskt fremover, og resultatet
kjenner vi alle. Selv om japanerne er et meget stolt folkeslag brukte de hodet og forstanden fikk
råde. (I 2004 når dette skrives, kan man gjøre seg visse refleksjoner om dagens situasjon i Irak.
Om det var riktig å gå inn i Irak av amerikanerne/brittene er noe som kan diskuteres, men tenk om
disse menneskene i Irak hadde brukt hodet og gjort som japanerne, da hadde sikkert landet vært
på vei til en blomstrende fremtid i frihet med okkupasjonsmaktenes hjelp. Istedet har man latt seg
lede av et “sinnsforvirret” presteskap.)
I 1955 var Japan langt fra gjenreist, men det var tydelig at ting var på gang, og folk arbeidet hardt.
I havnene så vi at mye av den japanske handelsflåten var et rent surrogat-produkt - sveiset
sammen uten tanke på estetisk kvalitet. Ingen avrundinger, avkappet akterende og en skrå, og
rettlinjet baug. Men dette endret seg fort i årene derefter.
(Da vi kom ut til ca. 1970, ville vel de aller fleste sjøfolk velge japansk byggede skib om de fritt
kunnet ha valgt. Kvaliteten var kommet opp på et nivå ikke på linje med euro-peisk, men faktisk
mye bedre. Resten av historien kjenner vi med massenedleggelse av europeisk skibsbyggning i 80/90-årene. Japan og Korea overtok det hele.
Tilbaketuren til Europa gikk den vanlige veien: Nagoya, Kobe, Hong Kong, Manila, Singapore,
Port Swettenham (Port Klang) og Penang før turen over Det Indiske Hav
til Aden for bunkring, og derefter Suez-kanalen, Genoa og Marseille før de vanlige havnene på
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kontinentet. Lasten var alt mulig, og når jeg sier alt mulig, så mener jeg alt mulig. Det vesentlige
var nok gummiballer eller kautsjuk, og det kom naturligvis fra Malayahavnene, selv om mye kom
i transit fra indonesiske havner. Singapore som på den tiden var verdens 5. største havn, spilte en
stor og central rolle i handelen med naboland-ene, og her var nok Indonesia langt den viktigste.
Denne “barther-trade’en” foregikk med mindre skib, og i havnen i Singapore lå det til enhver tid
hundrevis av dem til ankers ute på reden. Til og med indonesiske “praus” (seilskib med stor
seilføring på en mast, de kunne vel føre 100 tons, eller de største noe mer kanskje) kom opp til
Singapore med last. Efterhvert fikk de vel installert en motor, men det foregikk, og foregår vel
kanskje ennu i noen grad en stor transport begge veier fra øst til vest og omvendt i det store
indonesiske øyriket. Dette var en trade som fulgte monsoon-tiden, og således halvårlig, jfr.
Dhow’ene fra Persiske Gulf til Øst-Afrika som drev med det samme.
Gummiballene veide nok gjennomsnittelig 50/60 kilo, og det var mange typer av denne gummien,
men felles for alle var at ballene besto av ca. 10 mm “sheets” som igjen var pakket til en 60 X 60
X 40 cm balle. Noe besto av helt kompakte sheets, mens andre igjen var en mer porøs type
gummi. Dette var naturligvis en meget attraktiv last, og det var sikkert svært betydningsfult å ha
gode agenter eller “canvasers” som skaffet last til de enkelte linjerederiene. Våre agenter i Straits
Settlements (Singapore/Malaya) eide også store og mange gummiplantasjer i dette området, og
dette var et meget viktig forhold. Det var mange plagsomme forhold med denne gummien.
Enkelte typer (den porøse) kunne bare stues noen få i høyden, ellers ville de bli deformerte og
flate, og ville vanskeliggjøre maskinell behandling hos mottakeren. Den kompakte typen tålte mer
trykk, men man var allikevel begrenset på høyden i underrummet. Det vesentligste måtte ned i
bunnen av skibet, da det var tung last og kunne ikke i store mengder stues i mellemdekket da
dette ville ha dårlig effekt på skibets stabilitet. Garneringen i borde i lasterummene måtte være
intakt, og man brukte dessuten ganske tett med stående dunnage slik at ikke ballene i bunnen seg
ut mellem spantene og den stående garneringen. I slike tilfeller kunne det være meget
tidkrevende, kanskje umulig å få ballene ut igjen. For at ikke gummiballene skulle klebe seg
sammen og bli et ganske stort “viskelær” måtte man strø store mengder talkum mellem hvert lag
gummi-baller. Efter lossing krevde dette en omfattende rengjøring i lasterummet før man kunne
laste inn annen last igjen.
Noe spesielt fra hjemturen opp til Suez husker jeg ikke, da den ene turen kan være nokså lik den
annen. Men passeringen av Dondra Head (Sydspissen av Ceylon/Sri Lanka) var en liten milepel,
likeså den grønne juvelen Minikoy, en liten koralløy med palmer midt ute i havet, og så Aden,
alltid et varmt helvete, men havnen er fin, innelukket og vel beskyttet. Det vanlige levenet fra
bombåtfolket med sine billige varer (skrap/junk) under bunkringen. Så videre oppover Rødehavet
med sin store skibstrafikk begge veier, så her var det stadig noe å se. Mange norske skib, de aller,
aller fleste meget velholdte. Vi var litt stolte av det, og stadig møtte vi Wilhelmsen-skib. Dette
var jo små begivenheter, hilsing med flagget og stas. Alle den gang med sort skrog og hvit
“sulterand” på skutesiden og hvit rigg og overbygninger. Den gang var flåten på rundt 70 skib,
hvorav ca. 50 var linjeskib. Det største antall var 73, jeg tror det var en gang på 1970-tallet.
Efter Suez-kanalen gikk vi bort til Alexandria for å losse et lite parti med et eller annet. Om
eftermiddagen forlot vi Alexandria, og jeg sto til rors som vanlig ut og inn til havn, og overhørte
at losen sa til kapteinen at han kunne forvente dårlig vær i løpet av natten på grunn av den store
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dønningen fra nord. Utover kvelden begynte skipet å stampe og arbeide mer tungt i den tiltagende
sjøen, og utover natten gjorde stampingen det vanskelig å få noen skikkelig søvn. Så ved 4-tiden
om morgenen ble jeg mer eller mindre hevet ut av overkøyen og landet bort i kroken ut i borde.
Jeg slo meg merkelig nok ikke, men det var uhyggelig å merke hvordan skibet, motorene var
begge stoppet p.g.a. rusing ved at begge propellerne var ute av vannet, langsomt ristet av seg
vannet over fordekket, og akterenden svingte voldsomt fra side til side med en voldsomt jammer
fra stål og nagler. Aldri siden har jeg opplevd noe lignende, og denne ene gangen er mer enn nok.
Jeg husker jeg tenkte at nu brekker hun, men disse gamle linjeskibene var utrolig sterke, og det
gikk bra. På for-dekket var imidlertid ikke alt bare bra. Vi hadde i mellemdekkene kopra i sekker,
og disse krevde godt med ventilasjon for ikke å selvantenne i verste fall. I pent vær gikk vi derfor
med hjørnelukene løftet opp i skråstilling på en vanlig lukekile og presenningene slått til siden.
P.g.a. det tiltagende været hadde overstyrmannen sendt 2.styrmannen og de 3 lettmatrosene ved
vaktskifte kl.0400, mens han beholdt dekksgutten til rors, ned på dekk for å skalke lukene.
Karene fortalte efterpå at de var akkurat ferdig med å legge ned den siste treluken på luke 2, og
holdt på å slå i lukekilene da skibet plutselig dukket ned i sjøen og ble stående der. Den ene karen
var i forkant av luken mellom vinsjene, og han fikk tak i den faste wiren til luketeltet og holdt fast
i den og var sikker på at han skulle drukne før vannet forsvant. Den andre lettmatrosen hadde stått
oppe på luken og hadde hoppet opp og slått armene rundt en av bommene som lå horisontalt, og
han fortalte at han hadde ligget flatt ut i sjøen. Den tredje hadde vel den uhyggeligste opplevelsen
idet han må ha vært på utsiden av skibet for han hadde sett opp på sidelanternen, men så hadde
han fått tak i en gjerder, som tilfeldigvis fløt forbi, og halt seg inn på dekk igjen. Den opplevelsen
husker han nok resten av livet. Efterhvert kom skibet opp av sjøen, men 2.styrmannen var borte
vekk. De hadde lett overalt også med tanke på at han kanskje hadde vært skylt akterover og
kommet inn på dekket ved luke 3 aktenfor brobyggningen, men uten resultat. Preventere, gjerdere
og kjettinger etc. ble vanligvis kveilet opp på lukene på kortere reiser og om været var rimelig.
Alt dette fra luke 2 var skylt av luken og lå i en eneste dynge mellem styrbord samsonpost,
brobyggningen og lukekarmen, og i bunnen av alt dette fikk de dradd frem 2. styrmannen. Han
var sterkt skadet og hadde brukket et stort antall ben etc., men var ved bevissthet og nektet karene
å bære ham inn i offisersmessen for undersøkelse før de hadde fått tatt av ham regntøy og
sjøstøvler. Han nektet å bli satt i land enten i Messina eller Napoli, og ble sendt i land i Genoa på
båre. Han kunne ikke sette foten under seg. Han ble lagt i sykelugaren, og de to salongpikene
våket over ham og stelte for ham på reisen opp til Genoa. En flott kar var det av den gamle
skolen, den gang rundt 30 år, sunnmøring ved navn Kåre Sandvik. Jeg har vært sammen med ham
mange ganger siden, særlig i pensjonistsammenheng ved rederitilstellinger, og han har fortalt at
han ble liggende på hospitalet i Genoa i 6 uker før han kunne sendes hjem, men var blitt helt fin
igjen, og seilte i rederiet til opnådd pensjon. Det hele endte således bra, men kunne vært rene
katastrofen om det verste hadde skjedd.
Derefter videre opp til Genoa og Marseille og vi var også innom Casablanca i Marokko.
Vi losset her bl.a. den underligste lasten jeg hadde sett til da - 50 tons med brukte og tildels
utgåtte sko av alle slag fra militærstøvler til damesko av alle typer. Sjauerne forsto jo straks hva
dette var og forsynte seg grådig av dette, og det var en voldsom rotasjon av sjauere fra de andre
lukene og til luke 4. Mange kom barbente ombord, og gikk iland med fine støvler og sko. Vi lå på
yttersiden av den ytterste piren rett på innsiden av den store Atlanterhavs moloen, og vi måtte
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spleise trosser i et eneste kjør p.g.a. det store svellet langs kaien. Til slutt måtte vi bare slå
pålestikk efterhvert som trossene brakk for å få ut tilstrekkelig antall fortøyninger så det holdt.
Efter Casablanca var det det vanlige kjøret på Kontinentet, hvor vi fikk vite at på neste tur var vi
anlagt for Australia. For meg var dette gode nyheter, da jeg ikke hadde vært der før, så dette så
jeg frem til. Men først til Oslo og Gøteborg for lossing, og så opp til Åbo (idag Turku) i Sydvest
Finland.
I Oslo fikk vi pensjonisten Anker Jensen ombord som vikar mens vi var i Østersjøen, og jeg
husker at jeg alt ved ankomst Gøteborg ble jeg svært imponert av denne mannen. Ikke noen stor
mann når det kom til høyde, stillfarende og heller lavmælt til vanlig. Alltid korrekt i uniform og
væremåte, en gentleman av den gamle skolen - en kaptein skrevet med bare store bokstaver. Han
har i alle år siden stått for meg som et forbilde. Det var tydelig at han hadde bestilt losen for å
kunne gå inn til Gøteborg nord av Vinga. Her var det trangt mellem holmene, og jeg hadde gleden
av å stå til rors på veien innover, og det var en stor opplevelse å føle det store, raske skibet legge
seg over i svingene, og det var ikke rum for uoppmerksomhet. Her måtte man følge losens
anvisninger svært nøyaktig om det ikke skulle gå galt. Kapteinen hadde bedt losen om å holde så
høy fart som mulig innover da vi var litt sent ute, og nu gikk han rolig frem og tilbake på styrbord
broving, men det var tydelig at han fulgte intenst med, og 3. styrmannen var også på alerten og
fulgte nøye med i hva jeg gjorde. Det var en fortettet stemning på broen, men likevel en fin og
god atmosfære. Kommet inn til Masthugget sa sjølosen takk for seg, og havnelosen overtok, og vi
fortsatte opp elven mot Lundbyhavnen hvor man den gangen losset og lastet, spesielt i
Australiafarten.
Havnelosen var en forholdsvis ung mann, og jeg husker han, da 3. styrmannen ved en
fartsforandring først slo i den ene maskinen og så den andre, utbrøt: “Å herre jæklar, har Ni to
maskiner kapten, då måste vi bakka”. Den gamle kapteinen og 3.styrmannen vekslet blikk så jeg.
De lurte vel på hva losen egentlig mente med dette utbruddet. Vel vi svingte inn mot
Lundbyhavnen ovenfor Gøtaverken, men ble liggende der uten å komme videre i den forholdsvis
tykke oppsprukne isen. Vi så at søsterskibene “Theben” og “Themis” lå langs kai, og at vi skulle
inn forenom dem. Anker Jensen spankulerte frem og tilbake ute på styrbord broving
tilsynelatende uberørt en stund - brukte kikkerten - og hadde antagelig sett at hans
barndomskamerater fra Tønsberg, i alle fall godt bekjendte, sto sammen på mellembroen på et av
de to skibene. Han sa da til losen: “Jeg overtar nu los”. Og nu begynte ting å skje. Vi gled inn
langs et av verdens første motordrevne skib i oversjøisk fart som lå opplagt på den øde
landtungen i østkant av Lundbassenget, nemlig “Don Pedro Christophersen” tilhørende det
svenske AB Nordstjernan eller Johnson-bolaget. Helt inn i bunnen av Lundby-bassenget tok han
“Tarn”, dreiet rundt på femøringen ved hjelp av de to propellerne - dette hadde han gjort før, det
var helt tydelig. Derefter gled vi ned mot de to andre Wilhelmsenskibene - passerte dem på meget
liten avstand - hilste avmålt til luen til de to andre gamle kapteinene, fikk på en eller annen
merkelig måte skibet til å gå nesten sidelengs langsmed kaien i en liten vinkel med denne, og
brukte nesten baugen som en slags brøyteplog slik at da vi var på plass langs kaien, var det nesten
helt fritt for isflak mellem oss og kaien. Ofte lå man om vinteren i lange tider og slet med å få ut
isen mellem skibet og kaien. De store elektriske kranene på kaien var kjørt vekk opp mot de andre
to skibene, ellers hadde denne manøvren ikke vært mulig. Vi hadde vært vitne til et kunst-stykke
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av en manøver - og alt uten å heve stemmen en eneste gang - bemerkelsesverdig mann - et
forbilde for meg i alle år siden.
Det var vinter og kaldt, og gamle, gode “Tarn” fikk vist hva hun var god for i isen. Dette var i
mars/april, og jeg mener å huske at det var meget åpent vann i søndre Øster-sjøen, men når vi
nærmet oss sydkysten av Finland var det tykk is, og “Tarn” hadde ingen problemer med å forsere
denne. Da vi nærmet oss losstasjonen fikk vi beskjed om å toppe styrbord lastebom i akterkant av
luke 1 og svinge denne lengst mulig ut over siden, da det var for utrygt for losen å gå bort til
skutesiden, for skibet knuste og laget sprekker i isen de nærmeste metrene. Vi lå stille og ventet
på losen, og efter en stund kom to mann ut til oss på sparkstøtting. Losen tok plass i en
båtsmannsstol som hang i mantelwiren, og ble hevet trygt og elegant ombord, mens
“losbåtføreren” sparket inn til land igjen med de to sparkene. Det var den gang, idag hadde man
vel bestilt losen til Gøteborg, og tatt ham med ut igjen til et passelig sted, så tidene forandrer seg.
Heller ikke videre innover mellem øyene hadde vi problemer med isen, og da vi kom lenger inn
hadde isbryterne holdt Åbo havn åpen, slik at vi heller ikke hadde noen særlige problemer med å
komme til kai, men kaldt var det. Vi fikk gjort de lukene vi hadde soyabønnene fra Dairen klare,
men fikk beskjed om at vi ikke fikk losse på grunn av streik, og streiken ble langvarig. Hver
eneste dag gikk slepebåtene/isbryterne noen timer i havnen og innløpet for å holde det åpent, men
ennu var det så tidlig på året at det frøs til igjen. Efter en ukes tid kom det sjauere ombord og
lossingen av soyabønnene startet. Vi hadde vikarskipper ombord, mens vi var i Østersjøen, og det
var Jacob Anker Jensen fra Nøtterø. Fr. Leyre Olsen var den vanlige kapteinen. Vi forsto at Anker
Jensen, som var pensjonist og en mann med meget erfaring, hadde i møte med de ansvarlige i
havnen holdt dem ansvarlig for lastens tilstand dersom det gikk utøy (midd?) i soyabønnene.
Resultatet ble at det ble gitt dispensasjon for å losse soya’en. Det tok en fire til fem dager, og så lå
vi igjen uvirksomme. Det var ikke så meget å gjøre i Åbo, så det ble til at vi gikk iland hver
lørdags kveld noen timer. På kino dersom det var engelsk tale, og en kafe’ for litt mat. I Åbo var
det ganske mange svensktalende, men allikevel har jeg alltid syntes Finland er et håbløst land
med dette språket som for oss andre skandinaver er fullstendig “kaudervelsk”, og det har blitt
verre og verre for hvert tiår. Den gang var det heller ikke mange som snakket engelsk.
Tilsammen ble vi liggende i Åbo ca. 3 uker, før vi var losset og lastet. For Australia var det mes
skogsprodukter, en del trelast i forskjellige størrelser, avispapirruller, papirballer, og ganske mye
ufosforiserte fyrstikker i trebutter, og disse var fine til å fylle ut med der det var noen “huller” i
stuasjen, men mesteparten ble stuet/rullet inn mellem dekksbjelk-ene, og her sparte man noen
tusen kubikkfot med plass. Vi bør ikke dvele mer ved lasten fra Skandinavia, da den stort sett
besto av de nevnte skogsprodukter. På denne linjen ned til Australia seilte vi i samseiling med
Rederiaktibolaget Transatlantiks skib i Gøteborg og ØK’s skib i København. At finnene er et
hårdført folkeslag fikk vi bevis for en kveld som vi lastet på overtid med en gjeng. Det var
vinsjer/bommer fra skibet i bruk i luke 4, og en gang iblant kom de to vinsjekjørerne inn i messen
akterut, og spurte om de kunne varme seg i 5 minutter, hvilket vi ikke hadde noe mot. Den ene
husker jeg spesielt hadde kun tynt tøy på seg, kjeledress åpen i halsen og gummistøvler. Snedde
gjorde det så sneen lå tykk på skuldrene deres, men det brydde de seg tydeligvis ikke noe om.
Begge to hadde hver sin lommelerke, og det var nok den de varmet seg mest på - trodde de
sikkert selv.
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Vi var endelig klare til å gå fra Åbo, og fikk hjelp av taubåter til å snu i havnebassenget, og så
gikk vi for egen hjelp. Det var nu slått råk ut fra havnen, men da taubåtene som hadde gjort det
var meget smalere enn oss, måtte vi bryte sidene, og det var ganske mye risting og bråk, men vi
hadde ingen problemer. Isen var ikke verre enn at vi kunne holde høy fart utover. Vi var sjøklare
en stund efter at vi hadde gått fra kai, og satt i messen med en kopp kaffe. Klokken var ca.2100 og så et enormt brak. I messen akterut var det svingstoler på fast sokkel, og de fleste av oss endte
i en stor haug i forkant av messen idet stolene svingte og kastet oss ut. Merkelig nok ble ingen av
oss skadet. Jeg var sikker på at vi hadde grunnstøtt, men skibet fortsatte som om ingenting hadde
hendt. Vi sprang ut på dekket ved luke 5, men kunne ikke se noe spesielt. Forklaringen fikk vi
senere da rorman-nen kom ned i messen. Antagelig hadde han hatt litt for meget ror til den ene
siden idet skibet forlot råken for å seile over en klaring i isen på et par hundre hundre meter.
Dermed skjente skibet ut, og han klarte ikke å rette opp tidsnok, og bommet på råken på den
andre siden av klaringen. Resultatet var kjempebraket. Alle var veldig spent ved ankomst Gøteborg hvordan det var gått med forstevnen. Vi rigget til malerflåten, og et par mann av oss dro
maskinsjefen og overstyrmannen ut til stevnen hvor skaden skulle inspiseres. Ingen skade
overhodet bortsett fra at 6 nagler så vidt var fuktige. De trengte kun å omdikkes, som ble gjort på
en halv time av en maskinist. Stevnen på “Tarn” var bygget opp av et kanskje 5-6 cm tykt jern, og
på dette var så baugplatene klinket. I det hele ga skibet inn-trykk av styrke og kvalitet tvers
igjennom. På de 19 månedene jeg var ombord var det ikke så mange ganger vi var i isen, men vi
tok en liten sving bortom de som lå fast, og det var sikkert kjærkomment. Det var ikke noen tvil
om at “Tarn” var rene isbryteren, og jeg fikk høre en gang at et år som Oslofjorden var blokert av
tykk is, jeg tror det var maskinsjefen som fortalte det, gikk skibet inn til Filipstad. Lastet noen
dager, og gikk så ut igjen uten nevneverdige problemer, og brøt løs mange skib på veien inn og
ut. Problemet for de mindre skib med liten maskinkraft, var at de straks kjørte seg fast igjen i den
råken det store skibet hadde laget. Da Oslofjorden ikke legger seg årvisst, har det aldri vært
tilstrekkelig isbryterkapasitet i fjorden de årene det har trengtes. Man har improvisert så godt man
har kunnet med taubåter og andre (“Åsenfjord”), men vi har vel aldri hatt midler til å skaffe
riktige isbrytere slik som svenskene, finnene og russerne. Og så ble resultatet derefter. Men
“Tarn” og “Tricolor” var vist kjendt blandt losene for å ha spesielle gode egenskaper i isen.
I Oslo forlot Anker Jensen oss igjen, og den faste kapteinen kom ombord. Jeg gikk 8-12 vakten
sammen med 3. styrmannen, og av ham fikk jeg høre hva kapteinen hadde fortalt ham. Han hadde
gått ombord i “Tarn” i august 1935, og sto ombord i skibet helt til mai 1946 - nesten 11 år i et
strekk uten ferie. Det var stor mangel på ferdigutdannede naviga-tører da krigen sluttet, og det var
nok grunnen til at enkelte ble anmodet om å stå videre, og i hans tilfelle et helt år ekstra. For disse
gamlekara var pliktfølelsen nesten abnorm, men de var vokst opp i trange kår og satte kolossal
pris på den posisjon de hadde oppnådd i livet. Han var også veldig stolt av “Tarn”, og hadde
fortalt at under krigen gikk skibet stort sett alene og ikke i konvoy på grunn av den høye farten,
og hadde også blitt tungt bestykket med kanoner, og hadde også flere spesialutdannede menn
ombord for å betjene disse. Wilhelmsen hadde flere skib i denne kategori og de ble ofte kalt
hjelpekryssere.
Fra kontinentet tok vi med oss en god del maskingods og lignende i kasser, og så var det en del
personbiler. Disse ble stuet i mellemdekket efter at det hadde vært bygget under med papirkasser
og lignende i passe høyde slik at man tapte relativt lite plass i mellem-dekkene. Vi gikk efter
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kontinentalhavnene alltid innom Lisboa, hvor korken i baller og i kartonger, som ferdig
produserte isolasjons- eller bygningsplater, alltid var kjærkommen utfyllingslast, og p.g.a. den
ringe vekten var den lett håndterlig. En god del vin og brenne-vin ble som regel også lastet her og
i Barcelona og Marseille/Genoa. Denne kom i både kasser og i løse kagger(vinen), og her var det
som fast regel at en av mannskapet ble satt i lasterummet som vaktmann. Lettvint jobb, men man
måtte jo være påpasselig og årvåken. Og ikke alle kunne benyttes, da det lett kunne bli som å
sette bukken til å passe havre-sekken.
Ellers så var det det vanlige på utturen, gjennemfart i Suez-kanalen og Aden for bunkring, og
derefter et forholdsvis langt strekk ned til Melbourne. For meg var Australia en skuffelse. Selv
om naturen, ofte med ørken helt ned i strandkanten, var ukjent og på en måte fasinerende, så var
menneskene og det hele for likt Europa. Dette med unntak av de innfødte eller urinnvånerne, men
de var til gjengjeld veldig forskjellige, og sett med europeiske øyne kunne de ikke akkurat kalles
vakre. Siden har jeg fått forståelse for hvilket unikt folkeferd det er med en enestående kultur,
men den gangen hadde ikke sjøfolk noen forståelse for disse menneskene. Skylden for vår
oppfatning ligger vel på Australias egen hvite befolkning, som uten tvil så ned på urinnvånerne
og behandlet dem dårlig.
På overfarten ned til Australia hadde vi arbeidet vesentlig med all løpende rigg, da det var et krav
fra laste- og lossearbeider foreningen at alle deler, selv den minste sjakkel skulle ha sitt
identifikasjonsnummer og testsertifikat som angir tillatt arbeidsbelastning og brudd-styrke. Det
samme gjelder tauverk og wire, kjetting og forskjellige andre riggdeler. Alle sertifikater skal
kunne fremlegges på forespørsel, og ikke nok med det, alle deler skal finnes på den plass som
riggplanen angir. Dette var en voldsom jobb, og det var overstyr-mannen som var ansvarlig for
det hele, sammen med maskinsjefen når det gjaldt dekks-maskineriet slik som vinsjer etc.
Sabotasje fra sjauerne i Australia var ikke noe ukjent, og det foregikk på den måten at de byttet
om de forskjellige deler, ikke bare fra bom til bom, men også fra luke til luke, og så ble arbeidet
lagt ned, og sjauerne gikk på puben inntil alt var på plass igjen. Slik kunne det hele bli en salig
røre med store forsinkelser og utgifter som følge av dette.
Tyveri fra lasten var heller ikke noe særsyn, og jeg har selv sett hvordan det kunne foregå. Det var
tydelig at sjauerne visste hva de var ute efter, og losset på en måte som gjorde at en kasse ble
stående på vippen med et flere meters fall ned når den på et beleilig tidspunkt, hvor ingen
styrmenn var i nærheten, “falt” ned og gikk i knas mens f.eks hundrevis av klokker lå strødd
rundt omkring. Fort ble lommene fylt opp, og sjauerne byttet ut med andre, mens de første gikk
på land og tømte lommene på sikkert sted. Man visste hva som foregikk, men gjorde man anskrik,
kunne hele havnen i verste fall bli lammet. Hele situasjonen var håbløs, og jeg vet egentlig ikke
når situasjonen bedret seg i de australske havner, men jeg tror at det store antall immigranter fra
Middelhavsområdet gjorde susen. Efterhvert bedret det seg, og man fikk en mer normal
rundreisetid på ca. 5 måneder mot tidligere opp mot 7 måneder.
I Melbourne losset vi først trelast av forskjellige slag hos Alstergren. Han hadde i sin tid
tid “jumped ship”- var tømmermann av profesjon ble det sagt, og så bygget han opp et
betydningsfullt trelastfirma. Vi losset til et stort åpent areal, og fyllte opp det så og si, og forhalte
så til et annet sted hvor vi losset stykkgods til et lagerskur, og så videre til Sydney, hvor vi lå på
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rederiets faste kai i Wooloomooloo helt inne i byen, og da vi var ferdig med lossingen hadde vi
fyllt opp dette lagerskuret også helt oppunder taket. Dette var egentlig første gangen jeg fikk
inntrykk av hvor enormt meget last man fikk stuet inn i et skib, når dette ble gjort på en kompakt
måte. Rett og slett ganske utrolig.
I Melbourne ble jeg og 3 andre satt til å arbeide på styrbord baug med vanlig vedlikeholdsarbeide, rustbanking, maling og flekking. For å komme til måtte man på den sterkt
utoverhengende baugen bruke strever for å få stillingene inntil skutesiden og således komme til.
Kan virke litt komplisert, men med litt trening gikk det hele ganske greit. Vi var jo unge og
spreke, men med den hvite listen og navnet i hvit ble det noen dagers jobb fra toppen og helt ned
til beltet. TARN var jo kort og greit også. På kaien rett ned for hvor vi hang og dinglet på
stillingene var det efter hva vi kunne forstå et krematorium for gamle sauer. Det kom i alle fall
stadig nye billass med store sauer, og vi så ingen komme ut i den andre enden, og huset eller
skuret var vel ikke mer enn 20 til 30 meter langt. Fra en tynn skorsten veltet det opp grågrønn
tykk røyk som sto rett mot oss, og i denne elendigheten satt vi innhyllet hver eneste dag, og lukten
var ram av brent saueull - for en elendighet. Og jeg som tidligere var så glad i får-i-kål, men nu
ville det nok ta litt tid før jeg var helt fortrolig med dette på menyen igjen. Men tror det gikk
ganske fort over, og jeg kunne igjen nyde får-i-kålen. Gamle sauebukker er vel heller ikke den
beste råvaren.
Innløpet til Geelong Bay ved Port Philips og Yarra River opp til Melbourne var interessant nok,
men Sydney Harbour var noe for seg selv, og av alle de havner jeg har vær i rundt om i verden, er
nok Sydney en av de aller flotteste fra naturens side. Den gangen hadde vi også en flott kaiplass
helt inne i bassenget forbi The Navy Yard med kort avstand til centrum og til Domain som er det
store parkanlegget like i nærheten av dagens Opera House, som vi bl.a. benyttet til fotballkamper.
På grunn av ubalansen i lastetilgangen hjem-gående fra Australia, hvor Wilhelmsen kun hadde 18
av 24 hjemgående reiser med stykk-gods (vesentlig ull og skinn), slik det var regulert innen
linjekonferansen, ble vi efter utlos-sing i Sydney sendt opp til Townsville i staten Queensland for
lasting av zinc-consentrate i bulk. Det skulle bli en lang tur til lossehavnen som var Eitrheim like
i utkanten av Odda i Norge.
Vi hadde i Australia flere mann som ikke kom ombord igjen efter landlov og i den forbindelse ble
jeg ommønstret til matros, og dette var en stor forbedring da det medførte at jeg begynte å gå
dagmann og slapp vakter, men den største fordelen var at jeg fikk enelugar, og det var noe jeg
virkelig satte pris på.
Fra Sydney gikk vi opp mot Great Barrier Reef som begyner ca. på høyde med Brisbane, og
videre opp til Townsville. Den gang var byen en liten by, og nærmest for en “frontier town” å
regne. Trehus stort sett i 2 etasjer med inntrukket 1.etasje slik at “fortauet” var overbygget og lå i
skyggen, ville vesten type hus. Det var mange innfødte å se i gatene, og mange så svært forsoffne
ut, og de hadde vel svært dårlige levekår. En kveld husker jeg vi gikk i land for spise middag, og
da ble det det billigste på menyen for meg, og det var kjent mat for meg fra krigens dager, nemlig
kanin, og prisen var det ikke noe å si på for en middag. 3 shilling eller 2kroner og 70øre. Hvor
lenge vi lå i Townsville for lasting husker jeg ikke nøyaktig, men tror det var ca. 1 uke. Denne
malmen kom i jernbanevogner, og tobben ble heist ombord og innholdet droppet i rummet ved at
lemmen i bunnen ble åpnet. Det hele var enkelt og greit. Townsville var nok bygget opp på og
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levde av malmen fra gruvene oppe i Mount Eisa langt inne i landet, og disse gruvene ble betjent
av en jernbane ned til havnen. Vi fikk en ung islending ombord som lettmatros, flott og kraftig
kar, og han hadde jobbet som “Grizzly” i blygruvene der oppe, d.v.s. han lastet opp jernbanevognene nede i gruvegangene. Da var det godt å ha muskelmassen i orden kan jeg tenke meg, noe
han også bar preg av. Det ble visstnok utvunnet, i tillegg til zinc, både bly og kobber, og noe sølv
og gull der oppe. Et rent mannssamfunn på godt og vondt - brakketilværelse.
En søndag vi lå i havnen tok noen av oss en tur opp til et lite fjell eller en rund høyde var det
nærmest bakenfor byen med flott utsikt over sjøen utover mot Magnetic Island. Under oss lå en
fristende blå perle, et flott svømmeanlegg, og for å spare tid vasset vi gjennom det meterhøye
gresset ned til bassenget. Kommet ned dit ble vi spurt om det var oss som hadde kommet ned fra
høyden direkte, hvilket vi svarte ja til, ristet de bare på hodet, og vi ble fortalt at det var et under
at ingen av oss hadde blitt bitt av giftige slanger. Jeg grøsser ved tanken, men slanger er vel der
som ellers i verden, de stikker unna om de får et for-varsel om at noe nærmer seg. Og vi laget
sikkert en masse bråk på veien nedover. Den gang kom mange av de australienske
olympiasvømmerne nettopp fra Townsville, og det var nok grunnen til det fine anlegget, og flere
av disse svømmerne ble pekt ut for oss. Ellers var anlegget åpent for vanlig publikum.
Efter at skibet var ferdig lastet gikk vi nordover innenfor Barrier Reef. Det ble sagt at vi da hadde
ombord den størrste lasten som noen gang var skibet ut på en kjøl, 9.200 tons tror jeg det var.
Tusen tonn var i de øvre mellemdekkene, for at ikke skibet skulle bli for stivt, mens resten var i
underrummene. I 2 av mellemdekkene var ikke lasten trimmet, så vi måtte alle mann igang med
trimming utover den første natten, og det var en tung jobb å få dette brune støvet flatet ut, hardt
var det å stikke spaden i også. Siden arbeid med last betinget dobbelt overtidsbetaling var det
egentlig ingen som klaget. Som tidligere sagt var det en flott seilas nordover med los hele veien
til Thursday Island. Kommet ut i Indiske Hav ble båtsmannen vår syk i form av voldsomme
astma-anfall. Han hadde ikke fått de medisinene han trengte, og mente det var skibet som ikke
hadde klart å skaffe det på den norske resepten hans. Vel, nok av det, han ble svært engstelig, og
det er vel ikke så rart når man ikke får puste til tider og føler at man kveles. Jeg var blitt godt
kjendt med denne kristiansunderen, en eldre kar og familiemann som i mange år hadde vært på
fiske, men som før han kom ombord til oss hadde vært i “Ranenfjord” og “Lyngenfjord” til
Amerika-linjen i Nord-Atlanter farten i 4 år. Her hadde de nesten alltid hatt korn tilbake til Norge,
en last som naturligvis støver fælt under lasting og rengjøring, og dette hadde skaffet ham dette
astmaproblemet. Jeg ble sittende hos ham hele nettene, uten betaling naturligvis, og var i fullt
arbeide om dagen. Han følte seg trygg på den måten, og var flyttet bort i en passasjerlugar (alle
var tomme på denne turen) da det var mer lufting her. Det varte heldigvis ikke så lenge for det ble
besluttet å gå inn til Djakarta med mannen, da han måtte under kyndig behandling. Så vi gikk inn
Sunda-stredet på natten, leverte mannen til agenten, og så ut igjen samme veien og så Krakatau
Island i dagslys. Underlig å tenke på den enorme eksplosjonen i 1884 hvor 2/3 av øya forsvant og
flodbølgen gikk 3 ganger rundt jordkloden, og større båter sank på grunn av det enorme
askeregnet. Idag en fin og grønn tropeøy, fredelig og blått hav rundt. Naturen er mektig.
Videre gikk vi opp til Aden for bunker, og så videre gjennom Suez-kanalen, og direkte til Odda.
Dette er den lengste reise jeg har vært med på i et strekk - 36 døgn med ca. 16 mils fart. For oss i
linjefarten var dette lenge, men for tankfolk ikke noe eksepsjonelt, og ei heller for hvalfangerne
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som lå i sjøen flere måneder ad gangen. Det var fint å komme inn til Odda på høstparten, men å
komme på land med en gang var ikke mulig. Vi lå på grunn ca. 4 meter fra kaikanten, og
opploddingen viste at det ikke var nok vann ut for luke 4. De lange bommene i akterkant ble
rigget, og så måtte vi begyne å losse med eget gear, og det var vi som måtte kjøre vinsjer, og fint
var det for alt arbeid med lasten var også nu dobbelt overtidsbetaling. Ut på natten en gang fløt vi
inn til kaien og lossingen fortsatte med kraner fra land. Efter noen dager var vi ferdiglosset og vi
gikk til Oslo hvor vi begynte å laste, og denne gangen var det for Fjerne Østen, hvilket jeg likte
mye bedre. Mye større avveksling - Australia var efter min mening kjedelig. Vi hadde en
grisejobb på vei til Oslo med å feie dette tunge støvet efter zinc-consentratet, og størstedelen av
natten gikk med. Noen steder var lemmergattene ute i borde i underrummet ødelagt og pulveret
hadde kommet ned i rennestenen. En forferdelig grisejobb å få det opp igjen og overbord. Det var
jo viktig å kunne få lenset rennestenene i lasterummene, og jeg husker vi hadde en drittjobb uten
like i styrbord side av luke 4 siste turen jeg var ombord med å få ut gamle soyabønner fra en del
av rennestenen, antagelig efter den første turen. Noe vann sto det alltid igjen, og det hadde
forårsaket at bønnene var gått i forråtnelse efter gjæringen. Det luktet akkurat som stram, stram
urin, og da dagen var omme, var det rett i dusjen med klær og det hele, men det tok lang tid før
man følte seg ordentlig ren igjen. Da var det tross alt bedre med en fæl mastejobb som jeg husker
godt. Hjem fra Australia med malmlasten til Odda ble tre mann av oss satt til å vaske ned
formasten i Biskaia-bukta. Dårlig vær med regn var det, så sånn sett var det ideelt vær å vaske
hvitmaling i, men skibet var stivt p.g.a. den tunge lasten i bunnen, og med været inn på låringen
lå vi og slingret opp mot 20 grader til hver side. Han som hadde toppen hadde det naturligvis
tøfft, men satt godt inntil masten med sin båtsmannsstol med krok i leideren og to pøser. Vi to
andre måtte først krype inn og ut i godset som var åpent for å få vasket der, og så over i
båtsmannstoler som hang med hver sin mastejolle fra rekkverket oppe på godset. storbommen på
akterkant av masten skulle også tas i samme slengen naturligvis. Vi hadde hver vår stropp rundt
masten for å holde oss inntil efterhvert som vi låret oss nedover. Vi ble straks klar over at denne
stroppen ble mer og mer viktig efterhvert som vi kom nedover masten. Hadde vi mistet taket med
denne stroppen ville vi i slingringen først svingt som en pendel ut fra masten, kanskje så langt at
vi var over sjøen, og så når skibet slingret tilbake kommet farende inn mot masten igjen med en
voldsom fart og kraft, og om det kunne ha gått bra er et ubesvart spørsmål. Vi var klar over
problemet og faren, og det gikk bra, men siden i livet har jeg ikke sendt folk opp i master eller
poster under slike forhold. Men enkelte har ikke forståelse for sitt ansvar for mennesker, men det
har heldigvis bedret seg efterhvert.
På denne tiden var det slik at linjeskibene ble dokket nesten alltid efter hver tur, og det var et flott
syn å se dette staslige skibet i dokk spesielt med de to propellerne med sine vinger hvori
akslingen lå. Litt av et arbeide må det ha vært å bøye til og forme disse brakettene eller vingene
om man vil, og alt var jo klinket. De kunne da i gamle dager også.
Lastingen var den samme som tidligere, og jeg kan ikke huske noe spesielt om denne. De samme
havnene på kontinentet og i Middelhavet efter Oslo og Gøteborg, og den samme lasten stort sett
som tidligere.
Brannøvelser og livbåtmanøvrer ble holdt i havn den gang som nu, men hvor effektive disse var
kan man nok sette et stort spørsmålstegn ved. At kravene fra myndighetene har gjort sitt til at
kvaliteten på øvelsene og instruksjon i denne forbindelse har blitt vesentlig forbedret, er hevet
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over tvil. Utstyret har også blitt mye mer avansert, og bare det at man nu kan foreta røykdykking
med to lag gir enorme muligheter i tilfelle brann både i innredning og lasterum/maskinrum.
Tidligere hadde man en hette som ble snørt ganske tett til eller rundt halsen, og så ble frisk luft
tilført gjennom en fleksibel slange fra en manuelt drevet pumpe-kasse. Det er klart at dette ikke
på noen måte kunne bli effektivt, så det var enten et CO2 eller dampslukkningsanlegg man hadde
å stole på om ulykken var ute. Nu må man vel innrømme at mannskapene tidligere var bedre på
det rent sjømannsmessige område, men i det første ti-året efter den 2. verdenskrig var nok
kvaliteten så som så, da veldig mange ungdommer kun var ute for en tur eller tre for å se seg om i
verden. Min største innvending mot det som foregikk på disse feltene helt opp til ca.1970, var den
totale mangel på koordinering mellem maskin og dekk. Hva som foregikk på dekk var åpent for
alle til å observere, men jeg som dekksmann hadde aldri vært i maskinrummet en eneste gang på
alle de første tyve årene jeg seilte. Det var bare slik det var, men naturligvis fullstendig “gale
mattis”. Hos Wilhelmsen ble det bestemt at de fire røykdykkerlagene skulle bestå av offiserer så
langt som mulig (helse og alder tatt i betraktning), og at maskinsjefen skulle være brannsjef
ombord direkte underlagt kapteinen. Med dette oppnådde man at de mest erfarne og de med størst
kjennskap til skibets konstruksjon og utstyr fikk de vanskeligste oppgavene, og ved det å utnevne
maskinsjefen til brannsjef for hele skibet fikk man full integrering av hele besetningen i
brannsituasjoner. At Sjøfarts-direktoratet hadde en annen filosofi, og ville ha det underordnede
mannskapet i førersetet når det gjalt brannlagene fikk så være, men vi var overbevist om at vår
filosofi var den riktige, og vi fikk godkjenning, men først efter at vi hadde gitt maskinsjefen
betegnelsen brannleder istedet for brannsjef, da dette efter deres mening kunne gi den oppfattning
at han sto over kapteinen på dette området. Rent departementalt flisespikkeri, men slik er verden.
Vi endret dette ene ordet og alle var fornøyde.
“Tarn” hadde, som alle skib som var bygget opp til ca.1954, svingende daviter. I dette tilfelle var
det 4 livbåter, to på hver side av midtskibshuset oppe på båtdekket. Når en båt skulle settes ut
måtte naturligvis først trelemmene tas av og lempes inn på soldekket som gikk over hele
midtskibet. Disse trelemmene var der for å gi skygge inne i båtene slik at de ikke sprakk opp og
gisnet. Alle var klinkerbyggede båter. Trelemmene var naturligvis ikke tette og derfor kom
regnvann og sprut ned i båtene som også bidro til at de holdt seg tette. Det var ikke plass mellem
davitene til å sette ut båtene direkte, hvilket også ville ha vært upraktisk og plasskrevende.
Davitene var på toppen forbundet med et mellemstag, og i tillegg stag forut og akterut for å holde
dem i posisjon når båten var utsvingt. Derfor måtte båten efter at den hadde vært løftet klar av
vuggen med davitfallet, svinges for eksempel inn forut og dras forover så langt at akterenden gikk
klar av sin davit og så skyves ut og akterover til baugen gikk klar av sin davit. Så ble baugen
skjøvet ut til båten var helt klar av skibssiden, og derefter ble forre og aktre stag satt fast, og båten
var klar til å låres. Dette høres kanskje komplisert ut, men en trenet livbåtbesetning gjorde hele
operasjonen på bemerkelsesverdig kort tid. Men skal jeg være helt ærlig var det nok mange
styrmenn som slurvet voldsomt med vedlikeholdet av livbåtene og utstyr, så alt var slett ikke bra i
“de gode, gamle dager”. Livbåt- og brannøvelser var en pest og plage hadde jeg inntrykk av for
mange.
Mens vi lå i Singapore på utturen oppsøkte båtsmannen lege, og fikk beskjed om at han måtte
sykeavmønstret - og jeg tror ikke noen savnet ham da han forlot skibet efter å ha vært ombord
bare siden Oslo, d.v.s. 2 måneder. Han var en stor og kraftig mann, men var en ubehøvlet type, og
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hadde nok svært liten forståelse for hvordan han skulle lede og behandle andre mennesker. Jeg
ble kalt opp til kapteinen og overstyrmannen og fikk tilbud om å overta som båtsmann. Dette var
naturligvis helt uventet. Jeg fremholdt at jeg bare var 23,5 år gammel og at to av matrosene hadde
vært matroser ombord da jeg var lett-matros, og at to av disse igjen var eldre enn meg. På en eller
annen måte ble jeg overtalt til å ta jobben, og ble fortalt at jeg ikke hadde noe å frykte, og at de
ville støtte meg fullt ut. Jeg ba om å få en halvtimes betenkningstid, og snakket med
tømmermannen som var en meget god venn, og var tilbake efter 15 minutter med beskjed om at
jeg aksepterte til-budet. Det var naturligvis hyggelig å ha tillit, men også å bli ansett for å ha den
faglige dyktighet som krevdes. Det hele gikk bra, og jeg kan ikke huske at jeg noen gang hadde
problemer med dekksgjengen i de 5 neste månedene til jeg mønstret av. Dette innebar også en
stor fordel ved at båtsmannslugaren lå midtskibs ved at den gamle 4. styrmannslugaren ble
benyttet.
Ute på Østen var det som vanlig et voldsomt kjør, og havnene var de samme: Singapore, Hong
Kong, Manila, Kobe, Nagoya, Yokohama, og på hjemturen også Shanghai hvor vi lastet bl.a.
Tung Oil på den forre av center tunelltankene. Vi hadde hatt en forferdelig jobb med rengjøringen
av denne, da det hadde vært dieselolje på disse. Noen episoder var det alltid som f.eks. i Hong
Kong hvor vi alltid fikk en del kinesere ombord for å hjelpe til i bysse og messer slik at
stuertpersonalet kunne få litt fri for å gå i land å handle etc. Dette var for mestedelen voksne
kvinner. Vi hadde felles messe akterut for 25 mann ved to langbord bortsett fra at båtsmann og
tømmermann hadde sitt eget lille separate bord. Da jeg kom inn og satte meg på min vante plass
ved dette lille bordet, kom en av disse kina-damene i full fart og jaget meg. Der hadde jeg ikke
noe å gjøre. Det ble mye latter av dette, men da tømmermannen kom inn og bekreftet at jeg var
båtsmannen, ristet hun på hodet, og forsto ikke at en så ung mann kunne ha en slik jobb.
Båtsmenn hadde høy status ombord og skulle nok i hennes øyne være gamle og satte.
På hjemturen var vi også innom Cebu, og lastet løs kopra i luke 1 og luke 5, 5oo tons i hver luke.
Dette krevde helt spesiell ventilasjon, og disse kanalene ble levert fra et firma iland, et
rammeverk av tre med hønsenetting rundt. Disse ble lagt ut i et helt spesielt mønster, og de
horisontale og vertikale kanalene sto i forbindelse med hverandre slik at varmen fra kopralasten
ble ledet opp og ut av luken. Dette var en skikkelig drittlast på varmen, særlig på stille dager. Det
var milioner av små svarte insekter (kopralus kalte vi dem) som krydde på denne lasten, og jeg
husker en dag med akterlig vind at den hvitmalte akterkanten av bakken, var nesten helt sort.
Skulle vi male med sort på skansekledningen, avsetten nederst nede ved dekket, krabbet disse
lusene fra det sorte opp på den hvite skansekledningen. Det så ikke ut. Overstyrmannen visste
råd, og kom med en liten flaske med kamferolje, og vi hadde noen dråper i malingen, og dette
gjorde underverker - ikke flere problemer.
Vi kom inn til Port Swettenham (nu idag Port Klang), havnebyen til Kuala Lumpur, hovedstaden
i Malaysia, på nyttårsaften, og vi skulle fortøye på den trange elven/reden i bøye. Den gangen var
Port Swettenham noe helt annet enn i dag. Jungelen gikk helt ned til vannet, og om natten hørte vi
mange brøl og skrik fra dyrene der inne, og vi snakket om at vi ikke ville vært der inn for alt i
verden. Jeg fikk beskjed av overstyrmann om å ta med meg det jeg trengte av folk og gjøre klart
til å fortøye i bøye. Dette var litt av en jobb, men heldigvis hadde vi benyttet denne metoden bare
noen måneder i forveien, så alt var opp-smurt og i orden på den måten, men det måtte gjøres på
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vei inn mens skibet var i full fart. Jeg følte derfor at jeg selv ville gå utenbords for å feste
kasteblokk etc. i ankeret som først var slakket ut noen favner. Dette var litt tungt arbeide, men jeg
visste hvordan det skulle være, så det hele gikk greit. Med et godt belte og line opp til dekk, var
det vel heller ingen fare, men det er godt at mødre ikke vet hva man er med på til sjøs mange
ganger,men jeg må innrømme at det gir en spesiell følelse å dingle på denne måten halvveis ned
til vannet under full fart. Da vi var ferdig efter en god time kom 3.styrmannen frem for å
kontrollere at alt var i orden. Ankeret var da hevet akterover og fastgjort, ankerkjettingen skilt ved
første sjakkel og fastgjort oppe på dekk. Det var nu nok plass i klysset til å stikke ut kjettingen
som skulle i bøyen. Denne ble slakket nesten ned til vannet. Ellers var bøyesjakkel, slippwire
samt trosse og fortøyningssjakkel til å hive oss bort til bøyen når vi kom så langt, gjort klar. Alt
var som sagt gjort klar efter alle kunstens regler, og så begynte det så smått å regne. Da vi nærmet
oss bøyen var det som om himmelens sluser åpnet seg. Vi fikk fast i bøyen, og så gikk strømmen.
“Tarn” var på mange måter gam-meldags, og sikkringsskapene for både fordekket og akterdekket
sto under mastestolen, og det var egentlig ingen beskyttelse annet enn den som paraplyen til
maskinsjefen ga for ham og elektrikkeren. Disse to eldre herremennene hadde vel aldri vært så
våte før i hele sitt liv, og her sto de mens gnistrene fløy rundt dem. Efterhvert minsket det litt med
regnet, og vi fikk periodevis strømmen tilbake på ankerspillet og vinsjene forut på bakken slik at
vi fikk fortøyd, men nyttårs-middagen i salongen ble inntatt med stearinslys til belysning, da
strømmen her var borte i flere timer. Akterut hadde vi det fint da lednings-nettet her var godt
beskyttet ved at det kom opp nødutgangen fra akseltunnelen. Midtskibs og i byssa kom strømmen
opp direkte fra det underliggende maskinrummet, så her var det også helt i orden.
Jeg må her nevne at det var ikke bare strømmen det var problemer med på de gamle båtene.
Ferskvannet var også et forferdelig problem på vinterstid i det forre midtskibet, da alle
rørledningene lå utenpå babord skansekledningsstøtter hvor de ofte ble skadet av last som dunket
borti under lossing eller lasting. Herfra gikk rørledningen opp til øvre brodekk i akterkant av
bygningen til to ferskvannstanker. Det hele var uisolert, og var det streng kulde var det bare å få
tappet anlegget for ikke å måtte skifte lange ledninger når vi fikk tøvær igjen. Oppe på toppbroen
var det også to uisolerte tanker for sjøvann til å flushe toilettene med. Disse ble fylt fra
brannledningen, og denne ble tappet så fort det nærmet seg kuldegrader. Som man forstår var det
helt håbløst å ha passasjerer ombord om vinteren, da alt vann måtte bæres i pøser fra aktre
midtskibet.
Så vidt jeg husker hadde vi denne gangen en tur uten de store hendelsene. Vi skulle inn til Bilbao
i Nord-Spania, og det blåste godt fra nordvest da vi var fremme på morgenen en gang, og ble
liggende å krysse utenfor for sakte fart i et par timer, men det kom ingen los ut til oss antagelig på
grunn av det dårlige været og den tunge sjøen. En gang efter frokost fikk vi beskjed fra
signal/losstasjonen at losen ikke kunne gå ut i det dårlige været, men vi kunne komme inn selv og
losen ville møte oss straks på innsiden av moloen. Vi hadde en meget dyktig kaptein, Fr.Leyre
Olsen, fra Mandal og han ville gå inn på eget ansvar. Da jeg holdt på med å spleise wire under
bakken, var det lett å følge med fra akterkant av bakken, og det var imponerende å se det store,
lange skibet rulle kraftig i den store dønn-ingen som kom aktenfra der vi nærmet oss molohodet
med god styrefart, og så hardt styrbord og en 90 graders sving og vi var innenfor, bakket kraftig
opp, og der lå vi stille og rolig uten bevegelse. Losen lå der som lovet, og vi var straks på vei inn
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til kai og for-tøyde. Et godt stykke sjømannskap var det. Man får en rar følelse av stolthet i seg
når man ser slikt.
Det nærmet seg slutten på min tid ombord i dette flotte, gamle skibet, da jeg hadde skrevet hjem
til min far som da var hjemme fra hvalfangst, og bedt ham om å melde meg på til
styrmannsskolen kommende høst. Jeg hadde blitt bedt om å stå med skibet en ekstra måned inn i
Østersjøen under lastingen, da de ville ha litt mer tid til å få tak i en skikkelig båtsmann. En av
grunnene var at jeg hadde fått beskjed av overstyrmannen tidlig på hjemreisen at skibet var anlagt
for Australia igjen på neste tur, og i den anledning ville han ha skiftet ut all wire i den løpende
riggen og ellers alt løst utstyr som luke og skjærstokk-skrev etc. Dette var på det nærmeste ferdig,
og lå sirlig oppkveilet i styrbord seilkøye under bakken, merket tydelig og klar for å bli skjært inn
under overfarten til Australia. Jeg skal si de fikk tak i en skikkelig ny båtsmann. Jeg gikk rundt
med ham da han kom ombord i Oslo, og han virket forsåvidt OK, men jeg var ikke sikker på ham,
for allerede den første dagen å ha funnet seg en svirekamerat, virket på meg litt merkelig. Vel, et
halvår senere traff jeg en av de som hadde vært med på turen efter at jeg hadde mønstret av, og
han kunne fortelle at all den nyspleisede wiren hadde den nye karen solgt til en skraphandler i
Antwerpen på utturen, og da hadde han ikke vært ombord mer enn en uke. Foruten alt arbeide
som var lagt ned i dette i form av spleising/kledning etc., var det wire for flere ti-tusen kroner.
Hva som videre hendte i sakens anledning vet jeg ikke, men mannen skulle jo vært i fengsel for
tyveri efter min mening.
Tilbake til hjemturen, hvor vi gikk fra Hamburg i sterk kulde, og fikk plask og sprut over dekk
hele veien opp til Stavanger hvor de 1000 tons med kopra skulle losses til Lilleborg Fabrikker. De
hadde ennu et anlegg i Stavanger på denne tiden. Vi fortøyde helt inne i kroken av Vågen ved
torvet hvor Alexander Kielland troner på sin sokkel. Kopraen ble losset til lastebiler, og dette tok
flere dager naturligvis. Vi kom inn efter utskei om eftermiddagen, og fikk en forferdelig slitsom
jobb med å få hevet opp bommene til luke 1 og 5 da alt var dekket av flere tommer tykk sjøis.
Aller først holdt vi på i lange tider med å få slått isen av styrbord fallrep som hadde ligget innslått
i sin plass i skansekledningen og var en eneste stor isklump. Ikke kunne vi bruke annet enn tre å
slå med for fallrepet var av den gamle flotte lakkerte typen av teak. Heldigvis er sjøisen
forholdsvis lett å få til å løsne, men allikevel er det tungt arbeide. Efter at vi hadde fått bommene
opp spente vi fast mantelwiren og kjørte kraftig til flere ganger, og isen kom deisende ned i store
stykker. Vi kunne jo ikke risikere at sjauerne neste morgen fikk store isstykker i hodet. Det skulle
blitt et salig rabalder og streik. Derefter var det å gå løs på lukepresenningene og slå isen løs på
disse. En svær jobb dette også. Til slutt måtte vi sandstrø hele dekket så det var trygt og
fremkommelig over det hele.
Klokken var nesten 2 på natten da vi var ferdige, og kunne avslutte med en kopp kaffe i den store
mannskapsmessen akterut. Der inne satt det en merkelig utseende person - kort og litt tykk - og
klærne hans var ikke mye å skryte av heller. Han ga i det hele inntrykk av å være en slags lassis.
Imidlertid snakket han et pent språk, og spurte om han kunne få lov å sitte der en stund for han
elsket skib og skibsmiljø og atmosfæren. Jo, jo ikke noe i veien for det, men som jeg sa vi skulle
tidlig opp igjen og måtte få oss litt søvn, og det skjønte han godt. Hvordan vi fikk greie på hvem
han var husker jeg ikke nu, men det viste seg å være teater-sjefen på Rogaland Teater, den kjendte
skuespilleren Claes Gill. Vi satt og pratet med ham en stund, ble tilbudt teaterbiletter om vi
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ønsket, det var bare å kontakte ham. Det var i alle fall og naturligvis en skikkelig original og
interessant person å ha møtt, men som sagt til å begyne med var i alle fall jeg temmelig skeptisk
til den underlige frem-toningen som satt i mannskapsmessen på en Wilhelmsenbåt langt over
midnatt. “It takes all kinds to make a world”, ville vel en engelskmann sagt.
Neste kveld eller kanskje et par kvelder senere hadde den svenske tømmermannen, som jeg var en
del sammen med, og jeg bestemt at vi skulle ta en skikkelig middag sammen for å makere at vi
nærmet oss slutten på turen, og at jeg om ikke lenge skulle mønstre av; og våre veier ville skilles
antagelig for alltid. Vi gikk på Hotel Atlantic, som i alle fall den gangen, var byens mest
fasjonable sted, og hadde et herlig måltid. Mens vi satt der kom to menn og to damer inn, alle fire
festkledde og pene, mennene i smoking. Den ene av mennene var vår “skibskamerat” Claes Gill,
og han satte kursen rett bort til oss to efter at de først hadde blitt anvist bord av kelneren, og da
først kjendte jeg ham igjen. Han ble sittende, tror jeg, i ca. 20 minutter, og pratet om løst og fast,
men mest om skib og sjø. Til slutt forlot han oss og gikk over til sitt selskap, og han takket oss
faktisk for at vi hadde tatt så pent imot ham, men det skulle da bare mangle. Og vi ønsket ham
lykke til på teateret og at vi gjerne så ham igjen ombord. Verden er full av merkelige og
interessante mennesker - og denne Claes Gill var virkelig et flott “bekjentskap”.
Turen fra Stavanger til Gøteborg gikk bra, men vi hadde en god del tung drivis i Kattegat, og vi
holdt på med rumsrengjøring, og det var et forferdelig bråk der ned i rummet når skibet pløyde
seg vei gjennom store isflak - en opplevelse det også. Som sagt vi gikk inn i Østersjøen, og var
tilbake i Oslo den 23.mars 1956, og jeg mønstret av. Jeg hadde hatt en meget lærerik tid ombord i
dette flotte skibet, og jeg må innrømme at det var litt vemodig å skulle ta farvel.
Jeg manglet 17 dagers fartstid for å kunne komme inn på styrmannsskolen om høsten, så jeg
meldte meg til tjeneste hos rederiet, og håbet de kunne finne en hyre til meg. Resultatet ble at jeg
var hjemme i 10 dager, og så bar det ombord i linjeskibet “Texas” for en tur over Atlanteren. Jeg
var der i ca. 3 måneder.
FC/november 2004.
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Texas - en sliter i nordatlanterhavsfarten.
Efter å ha mønstret av “Tarn” den 23.03.1956, var jeg hjemme i 10 dager og så bar det avgårde
igjen. Grunnen til dette korte oppholdet hjemme var at jeg hadde bestemt meg for å begyne på
styrmannsskolen om høsten. For å kunne søke opptagelse til denne skolen, manglet jeg 17 dagers
fartstid, og da det ikke var mulig å komme inn på en slik skole uten å kunne dokumentere de
nødvendige 42 månedens fartstid på dekk, var det bare å få det unnagjort så raskt som mulig.
Ved hjemkomst til Husvik tok jeg derfor straks kontakt med rederiet, og de var som vanlig meget
imøtekommende. De forklarte at det ville være litt vanskelig å skaffe meg båtsmannsstilling på så
kort varsel. Jeg forklarte da at jeg kun trengte 17 dagers fartstid for å kunne begyne på
styrmannsskolen, og tok igrunnen hva som helst. Samme efter-middag ringte de tilbake og tilbød
meg matrosjobb på “Texas” - og jeg slo til naturligvis. En 3 måneders rundtur over til USA var
midt i blinken, og den 3.april tok jeg første tog fra Tønsberg, og var i fullt arbeide før lunch.
Overstyrmannen var også fra Tønsberg, men jeg kjendte ham ikke. Siden har vi blitt veldig gode
venner, men han var i sin ungdom en skikkelig tøffing. Da jeg kom ombord fikk jeg beskjed om å
komme i jobb øyeblikkelig - køyklærne kunne jeg hente hos stuerten efter utskei kl. 1700. Jeg
fikk tildelt lugar, og meldte meg for båtsmannen, som var en liten, puslete, middelaldrende
danske. Han gikk oss i mellem under navnet Gudrun, for han snakket stadig om sin kone hjemme
i Danmark. Han var en meget hyggelig og elskverdig mann skulle det vise seg, og var full av
historier om sitt liv til sjøs. Han hadde vært i den danske Grønlandsfarten sammen med sin bror,
og han fortalte livfullt om hvor vanskelig det var å elske “eskimopigerne” ute i snefanene i 10
graders kulde, og alt det besvær det var med de tykke selskinnsklærne. En annen gang hadde han
fått hyre på et lite norsk skib, som han skulle gå ombord i når det var på gjennemfart i Øresund.
Det var ikke en uvanlig praksis å bli med en kadreierbåt (handels-mann som leverte varer til
passerende skib) ut til avtalt møteplass for ombordstigning. Kommet ut til denne posisjonen var
det tykk tåke, og de ropte skibets navn ut i tåkehavet, og efter en stund kom det et annet norsk
skib glidende ut av tåkehavet. De hadde fortalt sitt ærende, og fikk til svar at det passet veldig
bra, de manglet en sådann mann, så hopp ombord, og det gjorde “vår Gudrun” med den beste
samvittighet, for som han sa; Hvor lenge skulle vi lete? Han var en snodig skrue, og hadde en
kortklippet veldig smal krans av hår fra øre til øre, men forøvrig var han helt blankskalle. På
skottet i lugaren hadde han derimot en opptvunnet Manilatau stump, og på denne stod det sirlig 5
stk. kammer av forskjellige størrelser og grovhet på tinnene. Vi måtte jo smutte og le av dette for
han kunne umulig bruke disse på seg selv. Vi mennesker har mye rart for oss.
Vi gikk en kort lossetur inn i Østersjøen så vidt jeg husker, og det vanlige arbeidet var å legge
opp dunnage i mellemdekkene og lasterumsrengjøring. Med de enorme mengdene dunnage som
ble brukt i denne farten var det et stort og tungt arbeide. En av grunnene var at amerikanerne
forlangte fullt dekke for hver tier med fatlast, og dette tilsa store mengder dunnage. Noe ble
landet i Oslo for bruk ombord i andre av rederiets skib; i alle fall var det det som ble sagt. Denne
lasterumsrengjøringen inne i Østersjøen husker jeg svært godt. Det var jo ennu kalt i været i april,
og i luke 5 underrum hadde man på hjemturen fra USA hatt fullt av “clay” i sekker. Dette
lysegule pulveret, nesten som pudder var over alt, på skutesidene, på spanter, skott etc. Dette fikk
vi beskjed om å blåse ned og siden feie opp. Med luftslanger gikk vi løs på oppgaven, surret noen
filler rundt munn og nese slik at vi kunne puste, for efter kort tid var det jo ikke mulig å se for
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støv. Så vidt jeg husker brukte to mann flere dager på dette grisearbeidet, og da vi var ferdige var
det fortsatt et fint støvlag over hele lasterummet. At man ikke fikk helseskader av dette må være
et Guds under. Arbeidsklærne var det bare å banke rene så godt det lot seg gjøre til jobben var
over. Vi foreslo å spyle ned rummet, men fikk blankt avslag. Da ville det hele vært gjort på en
formiddag, men man var redd for at tregarneringen i bunnen ikke skulle bli tørr for lastingen,
hvilket bare var tull. Vi skulle på verksted og hadde mer enn nok tid både til å få spylt under
garneringen og fått denne tørr. Det hele berodde efter min mening på at man hadde stor aversjon
mot å tenke i nye baner og ta i bruk arbeidsbesparende metoder - besetningen var vel antagelig for
stor, og det viste seg da man noen år senere reduserte denne kraftig.
På dette skibet fantes det to malerruller, og de ble kun benyttet til rød beltemaling, ellers ble hele
skibet malt med kost - utvendig som innvendig, rigg, dekkshus og til og med skutesidene.
Ufattelig! Resultatet var at overtid ble brukt i stor utstrekning på de fine dagene, hvor det kunne
males.
Vi fikk i Oslo tilbake skibets egentlige kaptein, en eldre, stille og rolig mann som hadde med sin
kone vanligvis. Hun var i alle fall ikke rolig, hun skravlet i vei hele tiden når de var på broen, og
vi rormenn følte nok at kapteinen var litt brydd av dette, særlig når vi hadde los ombord. Da en
los av den røffe typen en gang ba ham om å få det kvinnfolket fjernet, var det tydelig at han koste
seg. Men for all del det virket som de hadde det svært så bra sammen disse to, men han var vel
for snill av natur, og dessuten ble det sagt at han hadde litt hjerteproblemer. Den kapteinen som
hadde vikariert en tur, hadde ført søsterskibet “Tennessee” i mange år i samme farten, og var nu
pensjonert. Han var kjent for sin noe uvørne kjøring, og foregående tur, hadde han på overfarten
til USA klart å knekke 17 spant på den ene siden og 16 på den andre siden i underrummet i luke
1. Sprekkene satt alle på nøyaktig samme sted - like over slagbærerkneet. Resultatet av dette var
at skibet ble dokksatt ved Kaldnes Mek.Verksted i Tønsberg, og vi ble vel liggende noen dager i
dokken for denne utbedringen. Jeg hadde ikke noe imot dette. Fint vær var det, og jeg sov
hjemme på Husvik disse nettene, og det var ekstra hyggelig at min far var hjemme fra hvalfangst
også på denne tiden.
Efter dokksettingen gikk vi inn til Oslo hvor vi begynte lastingen for USA. Denne turen var
sikkert ikke noen stor økonomisk suksess, da vi hadde lite last over “dammen”. En liten klatt var
det her og der: Drammen og Brevik hadde litt skogsprodukter. I sistnevnte havn lå vi til ankers
rett utenfor Trosvik Verksted, og lastet fra Unions velkjente, grønn-malte jernprammer. I
Kristiansand S lastet vi litt metall i barrer fra Falconbridge, og så tok vi los i Skudesneshavn og
gikk inn til Sauda, hvor vi ble liggende stille og rolig på 1. mai. Her var det stor stas med mye
røde faner og opptog, som vi ikke hadde noen særlig inter-esse av, men på slike industristeder har
det jo tradisjonelt vært mye rødfarve over politik-ken. Derimot var vi oppe på Folkets Hus om
kvelden for å kikke litt på damene, og det var jo interessant på den tiden. Vi var innom Bergen
som aller hastigst, og her kom den overstyrmannen som jeg hadde møtt ved ombordkomsten
ombord igjen. Det ble sagt at dersom skibet gikk fra Norge til Østersjøen og tilbake til Norge, ble
denne overstyrman-nen sendt på ferie slik at de ikke måtte ha ny besetning på dekk ved 2. anløp
av Norge. Den vikaren vi hadde hatt i disse tre ukene, var en alle tiders kar. Neste stopp var
Kristian-sund N, hvor vi tok inn noe fryselast, og husker også et parti med sildetønner. En av
disse falt ned under reisen og ble delvis skadet, så vi fikk tatt en liten smaksprøve, og vi måtte
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ned å stemple opp igjen. Det er veldig vanskelig å få ting til å stå når man har en liten klatt her og
der, og sildetønner er ekstra vanskelig. Men det er ingen tvil om at denne silden var førsteklasses
vare de lux. Amerikanerne var vel villige til å betale for topp kvalitet.
Ved avgang Kristiansund N begynte igjen et arbeide som jeg hadde liten forståelse for. All riggen
ble tatt ned og stuet i øvre mellemdekket. Dette tok et par dager i et forferdelig grisevær, og så var
det på’n igjen kort tid efter for at alt skulle være klart til Boston. Hvorfor man ikke rett og slett
surret preventere og gjerdere fast på dekk, eller strakk det opp langs bommene og gjorde det fast
som vi gjorde i all annen fart på lange overreiser, er meg helt ubegripelig. Kanskje det var for å
holde folk i arbeide, for en besetning på 41 mann på dette lille skibet, var naturligvis alt for mye.
Det gikk på vasking og vasking og atter vasking på disse reisene over Nord-Atlanteren, hvor alt
var vått. Om det ikke var sprut og overvann, var det regn og tåke. Vi var heldige for det var så
mange helligdager på veien over, og det ble for det meste å ligge til køys og holde seg fast.
Normalt ville vi brukt 8 dager fra Kristiansund til Boston. Denne gangen brukte vi 17 døgn enda
vi hadde rolig vær fra Cap Farvel (Sydspissen av Grønland) og inn. Jeg delte lugar akterut på
styrbord side med en annen matros, fra Nøtterø, og vi ble meget gode venner og holdt meget nær
kontakt resten av livet, desverre døde han bare 65 år gammel. Et praktfullt menneske og meget
dyktig sjømann. En dag ble han og jeg satt til å spleise øyer i nye mantelwirer. Dette foregikk
nede i mellem-piggen forut. Denne blankoljede wiren var for-ferdelig stiv, og vanskelig å arbeide
med selv under gode arbeidsforhold. Dette var noe helt annet. Vi lå på dørken og stemplet oss fast
ned mellem den lille, lave luken ned til under-piggen og opp og innimellem spantene i skutesiden.
Jeg tror ikke vi klarte mer enn et øye før kl. 1200, og da var vi så slitne at det ble ikke gitt noen
ordre fra båsen om å gå ned der igjen på eftermiddagen. Skuta hev noe aldeles skrekkelig på seg rett til himmels og så nedover med en fryktelig fart, og bråstopp i bunnen av bølgedalen med et
øredøv-ende brak, og et forferdelig rabalder fra ankerkjettingene i ankerpiper og klyss, og så
samme leksen igjen hvor hun på turen opp kastet av seg kolossale mengder av vann fra bakken og
fordekket. Jeg husker vi bannet og lo om hverandre, og mente at alle historiene om
overstyrmannen måtte være sanne. Nu kan det jo være at han ikke visste om dette, og at det var
vår elskverdige danske båtsmann som hadde gitt oss denne jobben. At jeg klarte meg denne
formiddagen uten å måtte tømme maven står for meg som et under, for jeg visste fra tidligere hva
sjøsyke var. Matlysten til lunch var i alle fall ikke på topp. Noe særlig triveligere var ikke den
neste jobben, som besto i å banke rust på dekket utenfor luke 4 og 5 med luftdreven roterende
rustbankemaskin. Vann var det hele tiden over dekk, sprut, men ved en anledning var “Rasmus”
innover dekket og jeg som satt på en kasse seilte mange meter avgårde, mens jeg tviholdt på
maskinen som ikke stoppet da den var luftdrevet. Å få rundjuling av en slik en ville ikke være
særlig bra. Det ble med denne ene sjøen heldigvis, men det var litt nifst. Ved utskei så vi ut som
røde sølemenn, men det som var veldig bra akterut på “Texas” var at det fantes et skikkelig
tørkerum, slik at arbeidsklærne i alle fall var tørre neste morgen.
“Texas” var som sagt et lite skib på rundt 7.000 tons, og det er ikke noe spesielt å si om henne.
Rundt 15 mils fart, plass til 12 pasasjerer, og delt midtskibsbyggning som var standarden for
Wilhelmsen-skib bygget før og efter krigen i noen år. Det eneste nye ved dette skibet, var at det
var bygget et lite dekkshus oppe på poopen, og her lå mannskapets dagrum. Det var så spartansk,
kaldt og utrivelig at det nesten aldri var i bruk. Jeg så i alle fall ikke folk der på de tre månedene
jeg var ombord. Det ble til at man satt i messen som lå i mastehuset mellem luke 4 og 5. Men
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under land når vinsjene gikk rett over hodet på oss var det et inferno av bråk i denne stålboksen.
De eldre skibene med fellesmesse for mannskapet akterut i forkanten av poopen var i så måte
mye triveligere. Man gikk fra lugaren, ned gangen og rett inn i messen uten å måtte krysse dekket
i all slags vær.
Av og til måtte en av oss 4 matrosene gå rortørn, og en gang som jeg måtte det på formiddagsvakten, snakket jeg og 3.styrmannen om Nord Norge i forbindelse med at jeg hadde vært der
nord under tjenestegjøring i Marinen. Han spurte om jeg hadde vært i Vardø, og det hadde jeg jo,
og i den forbindelse kom vi inn på hva man kunne gjøre i Vardø, og jeg sa at det var ikke stort
mer enn å ta en kopp kaffe på en eller annen kafe. Han spurte da om en bestemt kafe og hvordan
det var der. Jeg fortalte da at det var en dame og hennes datter som drev denne, og jeg fikk en
mistanke da han var svært ivrig efter å fritte om disse. Jeg kunne ikke si noe annet enn at det var
alminnelige mennesker som solgte boller og brus, wienerbrød og kaffe, da jeg ikke kjendte dem.
Han fortalte da at det var moren og søsteren hans. Jeg syntes det var en litt ufin måte å gå frem på,
og det viste seg siden at dette var heller ikke noen fin mann. Vi hadde en flott lettmatros fra
Narvik som gikk vakta til denne 3.styrmannen, og en dag fortalte han at han hadde stått utkikk på
bakken, og da det var hans tørn til å løse av ved roret så han opp og kontrollerte at alle lanternene
lyste, det var jo det vanlige, men de var ikke tendt, og det hadde vært mørkt lenge. Han for da opp
på broen, og fant til sin forskrekkelse 3. styrmannen sittende på benken i bestikk-lugaren med en
eldre kvinnelig passasjer i armkroken med en flaske og glass foran seg. Han fremførte sitt ærend
om at lanternene ikke lyste, og fikk som svar: “Det gjør ikke noe, jeg har gått uten lanterner før.”
Det viste seg senere at fyren nok hadde alkoholproblemer, og fikk efter det vi forsto sparken ved
ankomst Oslo. Selv om dette med bare norske ombord, hvilket sjelden var tilfelle, i eftertid har
kommet til å stå i et rosenrødt skjær av flere grunner, blandt annet politiske, hadde vi da rett som
det var enkelte som falt helt utenfor og slett ikke passet inn. Like efter krigen var det ille på
enkelte skib, men det ble heldigvis bedre fra -60årene og utover, men det var en 20års periode
som slett ikke var bra.
Det er ikke så meget å si om lossingen i USA. Som sagt, vi anløp Boston først og hadde en
søndag der, og foretok en liten spasertur i den store parken, og en øl på en bar efterpå, men for oss
var Amerika den gangen svært dyrt p.g.a. dollarkursen naturligvis og den store forskjellen mellem
USA og Europa når det gjaldt lønninger generelt. Dette var første gang jeg var i USA, og ble som
alle andre svært forbauset over alle de nærgående spørs-målene immigrasjonsmyndighetene og
helsemyndighetene hadde ved innklarering. Dette var noe som hvert eneste besetningsmedlem
måtte gjennom. Kommunisthetsen var for dem en svært naturlig ting kanskje, men for oss som
hadde disse folkene ute i samfunnet vårt på en helt åpen måte, virket det hele som hysteri og
galskap. Det blir vel slik når man jager annerledestenkende under jorden.
Fra Boston gikk vi ned Long Island Sound til New London i Connecticut, og så skibsverftet hvor
man bygget undervannsbåter i stor stil, senere også de atomdrevne. Det var vår og vakkert her
inne i det store sundet som nesten er som et innlandshav. Vi fort-satte herfra ned til Baltimore,
også dette var et kort opphold da vi som sagt hadde svært lite last. Det var her en ung kar som
drev det norske velferdskontoret, og et par mann av oss ble invitert med ham på en biltur i
omegn, og det var jo hyggelig. Vi passerte stedet til foreldrene til skuespilleren Rock Hudson, en
flott ranchlignende eiendom med bølgende grønt landskap og disse typisk hvite gjerdene man
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finner der de driver med hester. Like i nærheten lå et sted som het Lock Raven med en koselig
restaurant, hvor vi stoppet en times tid, og så bar det tilbake til Baltimore, byen med de
hvitkalkede trappene. Så vidt jeg husker hadde vi ikke flere anløp før vi gikk opp den mektige
Mississippi til New Orleans, hvor vi begynte lastingen for Europa. Lasten her besto i det alt
vesentlige av bomull i store baller på flere hundre kilo. Maken til stuasje hadde jeg aldri sett, og
jeg kunne stå i lange stunder på fritiden å følge med hvordan det foregikk, for maken til styrke og
teknikk fra disse kjempestore negrene var nesten ikke til å tro. Men så hadde vel hver eneste en
av dem overarmer som var like tykke som lårmusklene på oss normale mennesker. 4 baller i
slengen ble tatt i mot i underrummet og dradd rett på plass ute i vingene hvor de skulle ligge. Det
så helt ubegripelig lett ut, og med to bompar i operasjon, var neste lenge på vei ned i rummet
nesten med det samme den tomme kroken gikk ut av luken. Det ble ingen anledning til å bese
denne interessante byen - det fikk vente til en annen gang. Neste laste-havn var Lake Charles, og
her passerte vi på vei opp til byen et av verdens største kjemi-anlegg tilhørende DOW, og det er
virkelig dimensjoner over saker og ting i USA. Her lastet vi papirsekker med pellets som var
basis for plastikkproduksjon. Neste havn var Houston, og det var interessant å gå opp Houston
Ship Canal. Ved kai kom folk ombord fra land som bygget skott og fødere i luke 2 og 3, og det
var også folk som kunne sine ting. Store dimensjoner over materialer, og at disse karene arbeidet
på akkord var helt tydelig. Det koster vel noen kroner ekstra, men det har man sikkert igjen
mangefold i form av innspart tid. Lørdag eftermiddag eller sen kveld, husker ike riktig, begynte vi
innlast-ingen, og søndag formiddag var vi klar. Den inntatte bulklasten besto av små brune frø, og
det støvet noe aldeles forferdelig, og det lå et tykkt lag med støv over hele skibet fra fore til akter
da vi var ferdig.
En liten episode husker jeg fra New Orleans, og det var i forbindelse med proviantering. Det var
jo helt bakvendt i Wilhelmsens skib, da byssa alltid lå i akterkant av aktre midtskibet, mens
proviantrummet lå i øvre mellemdekket under brobygningen. Dette betydde at kokkene i all slags
vær måtte bære provianten fra forre til aktre midtskibet, og det var ikke bare arbeidsomt, men de
måtte over det åpne dekket i all slags vær. Vel, i New Orleans var det varmt, og vi var drivende
våte av svette da jobben var overstått. I det samme kom “Good Humor Ice Cream”-bilen ned på
kaien - et vanlig syn i nesten alle amerikanske havner. Fra brodekket over oss hørte vi kapteinens
kone si:”Johannes, få tak i noen dollar, og gå ned å kjøp ispinner til guttene som er så flinke til å
arbeide”. Så måtte da kapteinen ned på kaien og kjøpe 7 ispinner til oss, og hun sto for
utdelingen, men sto igjen med en, for min lugarkamerat var ikke der. Da jeg forklarte at han var
oppe i for-masten, allerede i sving med å male rundt godset. Hun spurte pent om jeg ikke kunne
klatre opp med ispinnen og levere den. Som sagt så gjort, med pinnene mellem tennene var det
fort gjort, og så hadde vi oss en hyggelig prat sammen med flott utsikt over byen og det enorme
sumplandet rundt, og vi var begge enige om at kapteinsfruen var et fint men-neske selv om hun
hadde snakketøyet i gang hele dagen.
Vi seilte så en times tid nedover kanalen og fortøyde ved noe som het Manchester Terminal, hvor
vi lastet på mandag en god del fatlast. Skibet så ikke ut med et tykt støvlag over det hele. Vi ble
tørnet til for å spyle ned skibet og begynte på øvre brodekk, men varskudde båsen at vi kom til å
slutte av efter en time i henhold til tariffbestemmelsene om en times lettere rengjøring på
søndager. Så efter en time la vi ned arbeidet og gikk akterut og satte oss på poopen i det nydelige
været og ventet på hva som ville skje. Vi regnet jo med at overstyrmannen ville innfinne seg
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ganske umiddelbart, og ganske riktig. Det gikk ikke mange minuttene før vi fikk en skikkelig
lekse, hvor han forklarte hva som var konsekvensene av mytteri etc., etc., til stor fornøyelse og
latter fra hele gjengen, hvorpå han forsvant. Vi kunne se at han snakket med 2.styrmannen på
veien forover, hvorefter han sprang opp til skipperen. De to ble sett i samtale ute på undre
brodekk like efter. Vi fikk senere høre at kapteinen bare hadde sagt:”Ja,ja vil de ikke så vil de
ikke” og så ble det med det. Han skjønte vel hele situasjonen, og at det fra vår side var en liten
påminnelse om at det var tillatt å behandle et mannskap på en skikkelig måte. Senere fikk jeg
høre at over-styrmannen neste tur hadde skrytt noe så voldsomt av oss, og det hadde han meget
god grunn til for det var en virkelig flott dekksgjeng denne turen.
Vi seilte videre fra Houston til grensebyen til Mexico som heter Brownsville et lite stykke opp
grenseelven Rio Grande. Også her lå vi en søndag, så det er mulig jeg har byttet om på rotasjonen
mellom Houston og Lake Charles. I alle fall var vi fasinert av alle de festpyntede mexicanerjentene som samlet seg og gikk over broen til Matamoros. Vi var naturligvis veldig interessert i
dette, og forsøkte å komme oss over broen, men måtte gjennom US Immigration før broen. Her
fikk vi vite at det var en stor festival på den andre siden, og vi måtte gjerne gå over, men siden vi
var utenlandske sjøfolk og således ikke hadde visa for USA ville vi ikke komme inn i landet igjen
på lovlig vis. Vel, jentene var fine de, men ikke verdt prisen naturligvis.
Wilhelmsen-skibene i denne farten, 5 i tallet, var delt i to grupper efter hva jeg husker, og den
gruppen vi tilhørte gikk bare nordstatene og US Gulf, mens den andre gruppen ikke gikk til
nordstatene, men i tillegg til US Gulf også gikk til Cuba og andre Mellem-Ameri-kanske havner.
Så til vår skuffelse gikk vi fra Brownsville til Jacksonville Florida. Allerede på denne tiden var
det mange oljeplattformer å se ute i havet på visse steder, men vi ante jo ikke på denne tiden hva
som senere skulle skje ute i Nordsjøen av lignende virksomhet. I Jacksonville lastet vi fullt med
kjøtt i de 4 fryserummene i akterkant av luke 3. Jeg husker godt at vi var ferdig med disse litt sent
på kvelden, og vi ble tørnet ut for å drive mellem pontongene, da disse var sinkbeslått rundt det
hele, men var ikke skikkelig tette. Derfor ble de drevet med stry slik at det ikke skulle lekke kulde
ut. Jeg tørnet til med bar overkropp da det var varmt og godt på kvelden, men det tok ikke mange
minuttene før jeg måtte springe opp og få på meg klær, for vi jobbet naturligvis med lastesoler i
lukehjør-nene, og luften var stinn av alle slags flyvende innsekter i tillegg til moskito. Her var det
alle slags størrelser, fasonger og farver og noen av dem var illsinte og bet noe aldeles infernalsk.
Dette var en ubehagelig opplevelse av de sjeldne, og arbeidet gikk unna som en røyk så vi kunne
komme ut av dette helvete. Vi kunne ikke efter dette ikke forstå hva som var så tiltrekkende på
folk som strømmet til nordfra.
Fra Jacksonville gikk turen direkte over dammen igjen og første anløpshavn var Antwerp-en. Vi
hadde i siste havn i USA fått fullt av passasjerer, og 3 av dem var på alder med meg og min
lugarkamerat fra Nøtterø. Så og si hver eneste kveld hadde vi besøk av disse 3, og det var
hyggelige karer, den ene hadde et stort problem på hjemturen, da han hadde ligget på stranden i
Jacksonville hele dagen før han kom ombord, og hadde sovnet i solen. Han så ut som en kokt
hummer, og det virket som han skiftet hud flere ganger på turen over. Men det var hyggelige
karer, som alle hadde studert i USA, så før ankomst Antwerpen hadde vi lovet dem å vise dem
byen, og det gjorde vi også. Skikkelig gøy hadde vi det, og besøkte en hel haug med barer, og på
en av dem kom vi midt opp i en bryllupsfeiring. Vi to måtte jo ombord i noenlunde tid da vi
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skulle i arbeide kl.0700, så vi skilte lag med de andre utpå natten, men forsto neste dag at de
hadde hatt det veldig fint i den glade stad.
Lossingen foregikk i de vanlige havnene på kontinentet samt Gøteborg før Oslo. En komisk
episode husker jeg godt fra Gøteborg. Vi lå langsmed Masthuggskaien for lossing, og tørnet til kl.
0700; frokost var fra 0800-0830, og efter å ha fått i oss noen skiver, satt vi oppe på poopen i det
fine sommerværet. Sjauerne kom samtidig ombord, og begynte å luke av - glade og fornøyde, og
ropte til sine kamerater som var nede på kaien: “Lennart, Olle, seksans luka, spesiallast!” Idet de
hadde dradd av presenningene begynte spetakkelet - en tirade av alle de bannord man kan tenke
seg i det svenske språket, og det er ikke lite.
Grunnen til det hele var at det i denne luken var spesiallast, men av det aller verste slaget, nemlig
“carbon black”, helt opp til lukekarmen. Dette var et biprodukt fra oljeproduk-sjonen, og ble
brukt i fabrikasjonen av bildekk, grammofonplater etc. efter hva vi ble for-talt. Dette førtes i
papirsekker, og dette fine pulveret var overalt, og om det gikk hull på en sekk var det rene
katastrofen. Disse karene var ved sluttlossing som i alle fall tok en dag så svarte som negere, klær
og det hele, og for de av oss som ble satt til å rengjøre dette lasterummet var det egentlig ennu
verre, men vi kunne ikke la være å ha det veldig fornøyelig på denne lossegjengens bekostning,
siden de var så fornøyd med at de skulle losse spesiallast. De så vel for seg en dag med fint
arbeide, og kanskje muligheten til å skaffe seg noe bra på uærlig vis. Det var ikke pent sagt, men
tyveri fra lasten var ikke noe ukjent forhold på denne tiden. Efter at containerne kom, ble det en
helt annen situasjon på dette feltet. Tyverier ble en saga blott, eller i alle fall voldsomt redusert.
Jeg hadde fått min nødvendige fartstid for å begyne på styrmannsskolen oppe på Mølle-bakken i
Tønsberg, som var bare en 20 minutters sykkeltur hjemmenfra, og jeg gledet meg til å komme
igang med studiene. Min kamerat fra Nøtterø manglet fortsatt noen dagers fartstid, og måtte være
med skibet inn i Østersjøen for å få den nødvendige fartstid. Kort tid efterpå satt vi i samme
klasse på skolebenken. Jeg husker godt avmønstringsdagen i Oslo, og den nevnte overstyrmann
holdt det gående, og forlangte at vi skulle arbeide dagen ut til klokken 1700, men jeg rakk
kveldstoget til Tønsberg, og var såre fornøyd med tilværelsen, men lærte en lekse ombord i
“Texas”, og det var at en annen måte å lede mennesker på nok ga adskillig bedre resultater. Jeg
bar intet nag til denne overstyrmannen - syntes kanskje heller synd på ham - for han var en bra
kar, og siden har vi blitt svært så gode venner.
Efter 3 måneder var jeg ferdig med “Texas” - en forholdsvis bra tur, men jeg rakk aldri å bli glad i
det skibet og Atlanterhavsfarten.
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“Taurus” - Oksen; i Zodiac’ens 2.tegn.
Vi har kommet frem til sommeren 1958. Styrmannsskolen og skipperskolen var unnagjort på
Møllebakken i Tønsberg med svært gode resultater, noe som egentlig ikke betyr noenting for om
man har en heldig hånd med sin karriere som sjømann og offiser. Idag synes folk mer og mer å ta
i bruk navnet Haugar på dette gamle tingstedet, men da jeg gikk her sa man Møllebakken efter
den vindmøllen som i gamle dager sto oppe på det ene av Tønsbergs to fjell. En flott skole var det
- i god skikk var den både interiørmessig og utvendig. Bygningen hadde jo også ved åpningen i
begynelsen av -20tallet fått en pris for god arkitektur. Men det viktigste av alt var at
lærerkollegiet holdt en meget høy standard på alle måter. Rektor Per Sæter styrte skuta med
myndighet og med god disiplin - her var det lite rum for slendrian og unnaluring. Mitt inntrykk
var at han hadde som et overordnet mål å utdanne gode offiserer, og det var viktig, for man hadde
ikke alltid møtt folk ute som mestret denne delen av arbeidet. Dette ga som regel som resultat at
skibet ikke var veldrevet og at rederiet ikke fikk det ut av virksomheten som man kunne ha
oppnådd ved et fastere grep på forholdene. Hele ideen med enhver virksomhet er vel å sikkre
verdier og skape størst mulig fortjeneste innenfor gitte regler og rammer satt av myndighetene.
Dette maktet man å overbringe til elevene på Sjømannsskolen i Tønsberg i en flott og vennlig
atmosfære. Denne skolen står som toppen av alle de skoler jeg har vært innom - to år som jeg
aldri vil glemme. En viktig trivselsfaktor var naturligvis også det at her ble man opplært innen en
fagkrets som man skulle leve med resten av livet. At vi var innom fag og emner som på oss virket
ganske antikvariske selv den gangen, ble tatt med godt humør, og hadde ingenting med skolen å
gjøre. Alle forsto at dette var ting som de sentrale skole-myndigheter hadde tatt med i fagkretsen,
og noe som man på kort sikt ikke kunne gjøre noe med.
I forhold til dagens undervisning på de maritime skoler kan nok den tids undervisning virke
ganske enkel og noen vil si primitiv, men basis var der for å kunne bygge videre på dette
efterhvert som nytt utstyr og metoder kom innen navigasjon og lastbehandling. Sånn sett er ikke
noe nytt - kun videreutviklet. Dog må det innrømmes at vi ikke hadde peiling på
satelittnavigasjon, selv om vi ante hva fremtiden ville bringe. Først Sputnik og så Gagarin var
navn som var på alles munn i disse årene. Og vi var svært engstelige for at amerikanerne og den
vestlige verden skulle tape i denne teknologiske kappestriden, kanskje med det resultat at den
kommunistiske verden ville dominere oss alle. Utviklingen har jo vist at det ikke var noen grunn
for vår bekymring, men det var ikke noe vi visste da. Enkelte av oss, muligens de langt fleste, var
overbevist om at når amerikanerne først satte i gang, ville ingen kunne måle seg med dem. Og
slik ble det jo. Men ikke på alle felt var de vinnere - deres utenrikspolitikk har vel enkelte ganger
stått til strykkarakter, og når det gjalt skibsfart, gikk det mer eller mindre nedenom og hjem. Det
hadde naturligvis noe å gjøre med deres hjemlige kostnadsnivå og “union rules” innen
skibsfartssektoren som gjorde USA helt konkurranseudyktig selv om de dominerte store deler av
verdens vareomsetning. Det kom naturligvis oss tilgode, og verden lå åpen for norsk skibsfart, og
vi hevdet oss på toppen, og hadde et utrolig godt renomme som dyktige og fremfor alt på-litelige
sjøfolk. En stor fadese sto imidlertid vårt hjemlige Arbeiderparti for da Gerhardsen fra Stortingets
talerstol forkynte for all verden at det fra nu av var innført kontraherings-stopp i Norge. Så vidt
jeg husker var dette i 1952. De store internasjonale oljeselskapene hadde i stor grad hittil dekket
sitt behov for den oljetransport de ikke kunne ta hånd om med egen tonnasje hos norske
tankskibsredere. Det hersker vel liten tvil om at dette resul-terte i at de nevnte oljeselskapene ikke
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ville sitte stille og se på at de kunne komme i en situasjon med tonnasjemangel og sterkt stigende
fraktrater. De gikk naturligvis andre steder hen, og vi ser på denne tiden fremveksten av store
greske eksilredere for det meste. Navn som Livanos, Niarchos, Onassis, Goulandris og
Kulukundis skulle prege skibsfarten i tiårene som kom. Man kan være fristet til å påstå at norsk
skibsfart i alle år derefter har vært preget av en negativ innstilling fra de norske myndigheter, og
det er naturligvis den kapitalfiendtlige venstresiden som har vært toneangivende her. Dette ble
visst en politisk utblåsing. Det var jo Taurus og begynelsen på min styrmannskarriere jeg hadde
planlagt å fortelle om.
Jeg meldte meg til tjeneste hos Wilh.Wilhelmsen straks jeg var ferdig med skipper-eksamen. Vi
var alle løsarbeidere på denne tiden - rederiene hadde ingen forpliktelse på seg til å ta folk tilbake
- ,men min erfaring har når det gjelder dette rederiet bare vært positiv. I alle år frem til den tiden
da den faste ansettelsesordningen ble innført i midten av 60årene, følte man seg som rederiseiler,
og da mannskapsmangelen i den norske handels-flåten var følbar for mange rederier, var man
naturligvis interessert i å holde på de gode folkene. Det tok ikke mange dager før jeg ble tilbudt
3.styrmannsstilling ombord i linje-skibet “Taurus”, og det var bare å slå til med en gang. Det var
slutt på sparepengene, og det gjalt å komme i arbeide så fort som mulig. Jeg hadde vært heldig
under de to års skole-gang ved at jeg bodde gratis hjemme, ellers hadde det ikke gått å ta begge
skoleårene efter hverandre. Så det var å pakke skibssekken og kofferten med blandt annet ny
uniform med en gullsnor på ærmet, denne var spandert av min far - han syntes det var for galt å
komme ombord i et Wilhelmsen-skib uten uniform. Jeg gikk ombord i Filipstad i Oslo, som var
hovedanlegget i Oslo for anløp av rederiets linjeflåte.
På dette tidspunktet var Taurus blitt 10 år gammelt, og i forholdsvis bra stand. Det var bygget ved
Akers Mekaniske Verksted, senere Nyland Vest, og hadde blitt døpt ved sjøsettingen den 6.april
1948, av prinsesse Ragnhild, efter sigende hennes første offisielle handling i livet. Skibstypen var
jeg godt kjendt med - den vanlige Wilhelmsentypen med to midtskibshus, fart ca. 15 knots. Efter
dagens forhold var innredningen for offiserer og mannskap svært primitiv og enkel, men vi var
ikke bedre vandt og syntes det var greit det hele. Noe bedre var det i forre midtskibet hvor det var
innredning for 12 passasjerer, men noen luksus var det heller ikke her. Som et eksempel på hvor
spartansk det hele var, kan jeg nevne at for alle som hadde lugarer på styrbord side, d.v.s.
styrmennene, båsen, tøm-mermann, og 2 kokker fantes kun et kombinert klosett og dusj. Dette
var plassert innvendig i akterkanten av gangen med byssa som nærmeste nabo. I tillegg var
donkey-kjelen i maskinrummet plassert like under dette lille rummet, slik at på tropene var det
helt forferdelig å være her. Det var bare å få dusjet i en fei, slå håndkleet om seg og rømme ut så
fort som mulig - rene steambadet. På kulden om vinteren var jo fordelen at det alltid var deilig og
varmt med kjelen i maskinrummet like under.
Da jeg kom ombord hadde skibet bare gjort en tur siden det hadde kommet fra Amerika, hvor det
i mange år hadde gått i Barber West Africa Line. Dette var en linje som ble betjent av, så vidt jeg
husker 3 Wilhelmsen-skib og 2 Fearnley og Eger-skib. Ser man på bilder fra tiden før ca. 1960 ser
man at skibene hadde Barber Steamshiplines Inc., skor-stensmerke (sort skorsten,hvitt belte med
4 blå ringer, på hver side en hvit firkant med rød stjerne med hvit B i sentrun) - ganske stilig, men
arbeidskrevende å male. Vi begynte nu å laste for Syd-Afrika-linjen, en fart som var ganske
eftertraktet blandt de gifte, da turene kun tok ca. 3 måneder, og ellers også bekvemt da man både i
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Skandinavia og Syd-Afrikanske havner kun lastet/losset på dagtid. Da tempoet, særlig her
hjemme, også var svært bedagelig i havnene, lå man lenge i hver havn. Det ble den vanlige turen
ned til Gøteborg og derfra kontinenthavnene og så avslutning i Lisboa, og derfra direkte til Cape
Town. Ikke noe spesielt med lasten utover, bortsett fra at jeg stusset over at vi lastet en masse små
trekasser med “slates”. Det var små sorte tavler med trerammer, 20x30 cm, og de skulle sikkert til
skolene, hvor barna skrev med griffel på disse. Lett å stryke ut igjen var det naturligvis, og
antagelig meget billigere enn papir og blyant. De ble vel brukt både blant de sorte i Syd-Afrika og
i de portugisiske koloniene Mosambique og Angola.
Det var naturligvis spennende å begyne å gå selvstendige vakter på broen. Brotjenesten var i seg
selv gammeldags selv om vi hadde gyrokompass, men rormann var der alltid da skibet ikke var
utstyrt med selvstyring. I sjøen ble det alltid slått glass på hel time, og om natten ble dette besvart
av utkikken på bakken. Det var alltid utkikk på bakken unntatt når været var for dårlig, men det er
jo sjelden at det er noen fare for overvann på linjeskibene som er ganske høybordet i alle fall når
man går som åpen shelterdekksskib. Ellers hadde vi en gammel radar som ga oss en masse
vanskeligheter, og først på slutten av min tid på 32 måneder ombord fant vi ut av det ved en ren
tilfeldighet. Stadig var det brente krystaller, og teknikere var ombord i hopetall gjennom årene,
magnetron ble skiftet, klystron ble skiftet, men like lite hjalp det. Radaren ruslet og gikk en stund,
og så var det like ille igjen. Resultatet ble at kapteinen ga ordre om å bruke den så lite som mulig,
for å ha den i alle fall når det ble riktig tett tåke. Dette igjen førte til at den sto stille i lange
perioder, som igjen førte til at det ble dannet fuktighet og dugg inne i apparaturen, og det var
naturligvis ikke bra. En riktig ond sirkel var det, men vi ble ekstra årvåkne av dette, og navigerte
på gamlemåten. Radiopeileapparatet var i likhet med de andre 25 settene som var kjøpt en bloc i
rederiet, var efter min mening helt ubrukelig - svake og veldig vanskelige å bruke om ikke
peileobjektet var rett forut eller rett akterut.
Men tilbake til radaren og hvordan den ble fikset flere år senere. Vi lå i Rotterdam og hadde
sevicemann ombord. Som 2.styrmann var jeg tilstede og hjalp ham. Selve senderen hang
oppunder dekket i bestikklugaren, mens skjermen naturligvis sto ute i styrehuset. Han sto ute og
observerte bildet, mens jeg sto inne og skrudde på forskjellige ting efter hans anvisning. Plutselig
ropte han stopp, og kom inn i bestikken. “Hva gjorde du nu?”, var hans spørsmål, for bildet var
plutselig blitt førsteklasses. Vi gikk igjennom hva vi hadde gjort, og jeg kom på at jeg hadde vært
borti en av de to krystallholderne med skrutrekkeren. Der lå løsningen. Krystallene sto på en
plate, og hadde en gjenget festering under platen, og denne var ikke fastskrudd skikkelig. Da dette
var gjort fungerte radaren veldig bra, men den var som sagt gammel og hadde sine nykker, men
situasjonen ble for oss navigatørene helt anderledes. Helt til vi fikk ny kaptein. Jeg var 7 turer
med Taurus, og de to siste var jeg sammen med denne fyren, som ikke var sann. Jeg har aldri
opplevd så meget rart på så kort tid. Jeg kommer tilbake til dette.
Første anløp i Syd-Afrika var Cape Town. Da jeg tidligere ikke hadde vært i dette landet var det
veldig interessant, særlig fordi jeg hadde hørt så meget om Durban og Cape Town, da dette var
kjendte og kjære steder for alle hvalfangerne fra min hjembygd, og historiene var mange og svært
farverike. Nok av det, vi var en del rundt og beså byen, men det som gjorde mest inntrykk, var at
damene gikk og røkte sigaretter på åpen gate. Året var 1958, og dette så man på den tiden ikke
hjemme eller i Europa. Lossearbeiderne var alle sorte, mens lukeformennene og deres
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overordnede var hvite. Det så ut til å være et greit forhold mellem arbeiderne og formennene, men
de sorte fikk stadig den ene skyllebøtten efter den andre, og det var skikkelige ukvemsord som de
ble overøst med. Det så ut som dette var en del av omgangstonen, da arbeiderne holdt på å le seg
fullstendig bort noen ganger. De var glade gutter - en forunderlig situasjon. Når vi diskuterte dette
med de hvite formen-nene fikk vi som svar at det ikke var noen forskjell på menneskene, bare det
at de sorte trengte en million år før de kom opp på en nogenlunde brukbart nivå. En av dem
forsøkte å illustrere det ved et eksempel, og kommanderte hele gjengen nede i lasterummet opp
på en tre tons kasse som hang fritt i lossekroken. Så ba han dem om å ta tak i wiren og skyve
kassen bort i et hjørne, og hele gjengen la seg på wiren og skjøv av all makt uten at kassen leet
seg en millimeter naturligvis. Han ga dem så en skikkelig lekse på afrikaans som bare resulterte i
at de gikk ned fra kassen under stor munterhet. Jeg mente at de gjorde dette kun fordi de var
livredde for formannen. Han bare trakk på skuldrene og sa: “Give them a million years”. I eftertid
kan man si at det er forunderlig at avskaffelsen av apartheid og overgangen til flertallsstyre har
skjedd med bemerkelsesverdig lite vanskeligheter. Det kan da ikke bare skyldes en mann Mandela? - eller er det at de stammene som befolker Syd-Afrika er spesiellt fredelig, men
historien viser jo at de heller ikke er det. Man kan undres!
Men en ting er sikkert, og det er at Syd-Afrika på denne tiden må ha vært et paradis for den hvite
befolkningen.
Fra Cape Town gikk vi til Port Elizabeth, og ble liggende til ankers natt over da vi ikke rakk frem
før efter klokken 1700, og da var det ingen los å få. På min vakt på kvelden fra 2000-2400 blåste
det opp en aldeles forferdelig fralandsvind. Skibet seilte med enorm fart fra den ene til den andre
siden ca. 120 graders kursforandring. Da jeg hørte at kjettingen slakket ut løkke for løkke når
påkjenningen var størst, løp jeg bort på bakken for å undersøke. Straks efter kom kapteinen
løpende også, og ba meg slakke ut også det andre ankeret, og på hans anvisning la vi dette ned på
bunnen med ca. 1 lås slakk når man hadde svingt lengst ut. Dette gjorde til min store forundring
underverket. Skuta falt til ro, og svingte vel ikke mer en ca. 20 grader fra side til side. Dette var
nyttig lærdom som jeg har benyttet mange ganger siden under liknende forhold. Vindbygen varte
bare kort tid, og neste morgen var det igjen strålende vær, og vi gikk inn til kai og var ferdig med
lossingen på noen timer, og så videre til East London.
Vi lå til ankers utenfor East London noen timer på morgenkvisten og formiddagen. Vi gikk
ankervakt på broen naturligvis, og vi hadde ganske meget dønning. Litt bortenfor oss lå, så vidt
jeg husker, et liberty-lignende skib med en masse trelast på dekk. Skibet hadde ganske sterk
slagside. Jeg hadde andre gjøremål, pusset messing antar jeg for det var jo 3.styrmannens jobb å
holde messingen på broen blank og vinduene i styrehuset rene for salte etc. På Taurus var
maskintelegrafen plassert utenfor styrehuset på babord side, og jeg hatet denne maskintelegrafen,
for det var et evighetsarbeide uten like å holde denne saken blank. En skvett saltvann eller regn
var nok til at det var frem med pussesakene igjen. Å tenke tanken om å male den hvit hadde
sikkert mange 3. styrmenn hatt, men å gjøre det var nok helt fjernt for samtlige. Det hadde vel
vært ensbetydende med deportasjon til en øde øy på livstid, eller halshugging eller i beste fall
avmønstring i unåde. Vi hadde en skipper som var bra, men han var arbeidsnarkoman, og holdt på
full dag med vasking, maling, rustbanking og alt mulig - ikke bare rundt på brobyggningen, men
også rundt omkring på dekket, og så ut som en vanlig matros. På en senere tur husker jeg at han i
Yokohama holdt på nede på kaien med en luftdreven rondellmaskin på beltet, hvor det var meget
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grønske. Mannen så naturligvis ikke ut i det hele tatt, og vaktmennene fra land var helt bestyrtet
over dette, og da agentclerken kom ombord, og ble vist ned på kaien for å snakke med skipperen
avstedkom dette meget hoderysting og suging mellem tennene. Dette er et spesielt japansk uttrykk
for usikkerhet eller mishag. Jeg hadde alltid en følelse av at mannen var misfornøyd med deg om
du ikke var opptatt med et eller annet manuelt arbeid. Jeg hadde blitt inprentet av min far som var
en erfaren navigatør at har du vakt så har du vakt, ikke påta deg noe som kan sette sertifikatet ditt
i fare. Det var helt klart at ombord i dette skibet med denne mannen var det en konfliktsituasjon
for oss to under-ordnede styrmennene. Men en ting lærte man i alle fall for bruk senere i livet, og
det var å la styrmennene få gå sine vakter på en forsvarlig måte. Denne kapteinen var bra på
mange måter, men han hadde veldig mye rart for seg, og i eftertid tenker jeg tilbake på mange
forhold med stor undring og finner ingen akseptabel forklaring på mangt og meget. Han hadde
også svært gode sider, f.eks. rørte han aldri alkohol, og var ikke oppfarende, men jevn i humøret
og vi kunne kalle på ham fra broen når som helst om vi var litt usikre, og det var aldri en
mishagsytring av noe slag, og han var i slike tilfeller på pletten straks.
Fra East London og nordover til Durban gikk vi ca. 1 nautisk mil av land, noen ganger var
avstanden mindre, og for en ung tredjestyrmann ute på sin første tur, var dette en stor og
spennende utfordring i mørket med stadig peiling av fyrene og bruk av kikkert. Det var fint og
klart vær på vakten fra 2000-2400, så beskjeden var ikke å bruke denne uberegne-lige radaren,
men alt gikk bra. Trafikk imot var det jo ikke, da de gikk ute i den sydgående strømmen som her
renner som en foss, vel i alle fall med opptil flere knops fart. Langsmed land er det bortimot
strømfritt, og er man heldig får man til og med en svak kontrastrøm som går nordover. Som ung
mann var dette helt klart en spennende og lærerik opplevelse. Kapteinen var ikke å se før ved
2300-tiden, da han varskodde at han gikk til køys, men jeg antar at han hadde fulgt med på
avstand nede fra et lavere brodekk eller kanskje ikke?
Ved ankomst Durban kom straks losen ombord og vi seg inn i en flott naturlig havn av store
dimensjoner, og passerte The Bluff som vi hadde på babord side. Jeg mener hvalstasjonen her
ennu på dette tidspunktet var i fortsatt drift, men er ikke helt sikker. Byen hadde jeg i likhet med
Cape Town hørt mye om på grunn av hvalfangsten, og her bodde det mange nordmenn, særlig de
som var ansatt i forbindelse med det flytende hvalkokeriet “Abraham Larsen”. Byen hadde en
flott beliggenhet med den enorme badestranden nesten helt inne i bykjernen. Skillet mellem hvite
og sorte var ganske åpenbar, men vi reflekterte ikke noe særlig over det. Det var ikke vårt
problem, og hadde vel ikke noen ønsker om å engasjere oss. Det var bare slik.
Fra Durban fortsatte vi opp til Lorenzo Marques, som idag heter Maputo, og som nesten fremsto
som en portugisisk by. Det var rent og ryddig og fortauer og plasser var imponer-ende med
mosaikk over alt. Dette var naturligvis p.g.a. at Mosambique var en ren portu-gisisk koloni, men
her var forholdene helt anderledes enn i Syd-Afrika. Portugiserne har et helt annet forhold til rase,
og jeg forsto at blandingsekteskap eksisterte i stor grad. Om-bord så vi forskjellen spesielt ved at
de hvite lukeformennene jobbet nede i lasterummene sammen med de sorte, og her var det ikke
mangel på innsats. For oss så det ut som de hvite formennene jobbet vel så mye og like hardt som
noen av de sorte. Fra Lorenzo gikk vi videre opp kysten til en liten havneby ved navn Beira, og
her var vi ferdiglosset. Vi hadde lenge vært spent på hva vi skulle gjøre efter utlossing.
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Innen linjekonferansen var forholdet det at Wilh.Wilhelmsen fra oppstarten av linjefarten på
Australia hadde kombinert denne med Syd-Afrika, hvilket også var reflektert i navnet “Den
norske Afrika- Australia linje” eller forkortet til NAAL. Min forståelse er at da tyskerne begynte å
gå gjennom Suez-kanalen på vei sydover til Australia, ble det vanskelig for Wilhelmsen å
konkurrere med den kortere transittiden til Australia, og man fant det nødvendig å gjøre det
samme. Dermed ble linjefarten til Syd-Afrika stående som en blindtarm på en måte, da man ikke
hadde konferanserettigheter for hjemgående. På grunn av ull- og skinnfarten fra Australia som
alltid hadde gått nordgående gjennom Suez, og som var enormt viktig for en non-conference
operatør som Wilhelmsen, gikk man aldri hjemgående fra Australia via Syd-Afrika. I vårt tilfelle
betydde det at vi ikke hadde noen returlast efter utlossing i Beira. Vi samarbeidet med det svenske
rederiet Transatlantic ut-gående, men hjemgående var vi utenom linjekonferansen. Imidlertid var
det muligheter for returlast, men det var dårlig betalt last, men dekket vel forhåbentligvis
utgiftene for den hjemgående reisen til Europa. Denne gangen slapp vi malmlast som ofte var det
som var tilgjengelig. Istedenfor ble vi beordret til Walvis Bay i Sydwest-Africa, som idag heter
Namibia og er selvstendig, men den gangen var under administrasjon av Union of South Africa.
Vi skulle ta en full last fra denne havnen, og lasten besto av 1000 tons fiskeherme-tikk og 7000
tons med fiskemel i jutesekker. Losserotasjonen ville bli: Belfast, Liverpool, Avonmouth utenfor
Bristol, London og Rotterdam. Dette gledet jeg meg til for jeg hadde aldri vært i UK tidligere.
Grunnen til dette var at det eksisterte den gang en overenskomst mellem britiske og
skandinaviske oversjøiske linjer om ikke å gå til hverandres områder. Men vi kunne konkurrere
om bulklaster og antagelig slike andre laster som den vi nu skulle ta. Fiskehermetikk var
naturligvis problemfritt, mens fiskemel var underlagt helt spesielle stuasjeregler på grunn av faren
for selvantennelse. Derfor var avskiberen på lagt å holde lasten innenfor helt bestemte grensen
hva angikk fuktighet og fettinnhold. Ombord i skibet måtte sekkelasten stues efter et bestemt
mønster slik at man sørget for god nok ventilasjon. Dette ble gjort ved å etablere 1 fots
luftekanaler på kryss og tverrs gjennom hele lasten både horisontalt og vertikalt, og avstive det
hele med dunnage (trebord) slik at ikke kanalene kunne kollapse under reisen. Det var også viktig
å holde kontroll med temperaturen i lasterummene, og fuktige sekker måtte avvises.
Reisen fra Beira til Walvis Bay gikk fint. Vi gjorde stor fart i Mosambique-strømmen på reisen
sydover mot Cape, og hadde flaks ved at vi hadde lite tåke på veien opp fra Saldana Bay til
Walvis. Dette er en rar kyst å seile langs. Der finnes lite landemerker å holde seg til, og kysten
bærer sitt navn med rette “skeleton coast”, så den er beryktet for de mange skibsforlis med tragisk
utfall med tap av mange menneskeliv. Man ser bare gul sand nesten så langt øyet når, men helt i
det fjerne inne i landet ser man åser og noen fjell, men det er jo lite å holde seg til når tåken ligger
tett. I kartet finnes bemerkninger som “isolated palmtree”, som viser med all tenkelig tydelighet
at her er det øde. Årsaken til den hyppige forekomsten av tåke er naturligvis at her kolliderer en
varm og en kald strøm, men dette igjen gir gode vilkår for fisk. I hovedsak er det en fisk kaldt
pilcard som går til fiskemel og noe blir til hermetikk. Den er sølvfarvet for det meste, og ligner på
vår makrell eller sild. Langs denne kysten ligger også sel i stort antall og soler seg i solen, og det
ser ut som gamle, flytende trestubber der de ligger og spriker med bakluffene.
På det tidspunkt vi var i Walvis skulle det visstnok være 7 fiskemels- og hermetikkfabrik-ker i
drift, og det var for mestedelen en portugisisk fiskeflåte som bragte inn råstoffet. Vi ble liggende
til ankers noen dager efter at vi kom inn, og da en av disse var en søndag, be-sluttet kapteinen at
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han ville dra med noen av offiserene på fisketur med motorlivbåten. Jeg hadde stand-by-vakt
denne dagen, og da de kom tilbake utpå eftermiddagen fikk jeg beskjed om å hive den opp. Jeg
fikk tak i båsen og to/tre mann og vi gjorde klar vinsjer for å få gjort jobben. Selv gikk jeg i
livbåten og dro den akterover fra fallrepet til hvor davit-ene var ved aktre midtskibet. Under
denne operasjonen fikk jeg dusjen fra helpemotorenes kjølevann over meg, men det gjorde
ingenting, da det var godt og varmt og jeg hadde bare en langbukse og kortærmet skjorte på meg.
Taljene ble huket inn, og vi begynte å hive. Så begynte jeg å klø, og det var som varme over hele
kroppen. Kommet i høyde med vær-dekket hoppet jeg ut av livbåten og styrtet inn i dusjen, og
fikk klærne av meg mens jeg sto der ganske lenge til kløingen og sviingen hadde gitt seg. Jeg
oppdaget da at jeg hadde røde flekker og flammer over hele kroppen som var litt opphøyet og
harde nesten som lær. Da jeg køyet for kvelden var det hele over og jeg tenkte egentlig ikke noe
mer over det før en av lasteformennene noen dager senere nevnte at de hadde et spesielt forhold
her i Walvis med elektriske ledninger i gatene. Efter pålandsvind måtte de spyle eller vaske disse
med en spesialtruck for å få vekk svovel som var avsatt på disse p.g.a. det fine sjødrevet i luften.
Svovelet kom fra en utdødd vulkan på sjøbunnen i bukten utenfor, så her hadde jeg forklaringen
på mine problemer foregående søndag.
Mens vi lå og lastet ble statsminister Strijdom myrdet i Syd-Africa. Han hadde overtatt efter
Malan, og ble efterfulgt av Verwoerd. Strijdom og Verwoerd var begge strenge for-kjempere for
apartheid-politikken, og man skulle tro at dette mordet ville utløses uroligheter, men vi merket
ingen ting. Det var et døgns stopp i lastingen, som derefter ble gjenopptatt uten at vi kunne
observere noen som helst uro. Et problem hadde vi, og det var at all lasten skulle telles ved
lasting, da de ikke hadde tallymenn i Walvis. Det ble løst ved at de tre styrmennene og et par
andre gjorde den jobben, og for dette ble vi gitt en liten ekstrapenge fra stevedoren, og det kom jo
vel med, men vi måtte også passe på at separasjon mellem de forskjellige partier og lossehavner
ble gjort skikkelig. For dette formål ble forskjellig farvet hyssing benyttet.
Under vårt opphold kom det et litt slitt handelsskib sigende inn til kai. Det førte engelsk flagg, og
var en titusentonner som vi pleide å kalle kanadiskbygde Libertyskib. Vi fikk besøk av offiserer
derfra, og de var veldig hyggelige som engelskmenn pleier å være. De syntes “Taurus” var et flott
skib, og de sa at de alltid beundret disse flotte Wilhelmsen-skibene når de møtte dem rundt om i
verden. De fortalte at skibets reder var en eldre ungkar, men jeg har glemt hvor han var fra. Det
de imidlertid fortalte var at han eide tre slike skib som alle gikk i trampfart, og kontor hadde han
ikke, men hadde fast bord på en local pub, og det var hans kontor. En gang på formiddagen og en
gang på eftermiddagen gikk han på posthuset og på telegrafen og hentet det som hadde kommet
inn. Kunne det virkelig gjøres så enkelt - idag ville det vel være utenkelig, men med en manager
som tok seg av selve skibsdriften kan det kanskje fortsatt være mulig i England, men ikke i det
byråkratiske Norge? Her er det ikke lenger plass for individualister og originaler. Det måtte ha
vært en opplevelse å møte en slik kar. Forretningsideen var vel enkel: Jeg tar meg av
befraktningen og kapteinen tar seg av skuta, og kanskje hadde han en advokatvenn som han
spanderte en øl på en gang i blandt.
Det var ikke meget å gjøre i Walvis Bay, men de hadde en “Flying Angel”- club der - en
protestantisk institusjon motsvarende vår Sjømannskirke. Engelskmennene har også en Chatolic
Club rundt om i verden som henvender seg til sjøfolk spesielt. De to engelske institusjonene har
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et noe lettere syn på livet enn vår egen Sjømannskirke, da de arrangerer dans etc. En kveld var
noen av oss i land på Flamingo Hotel og nøt noen kalde øl, men det var vel også den eneste
adspredelsen byen kunne by på. Tidligere hadde Kosmos-selskapene stor virksomhet i byen ved
at hvalbåtene gikk i opplag og ble overhalt her mellem hvalfangstsesongene.
Turen opp til Belfast var begivenhetsløs, og lossingen der gikk greit. Jeg husker at vi en
eftermiddag var i land og spillte fotball, men husker ikke noe mer fra dette oppholdet annet enn at
åsene rundt byen var utrolig grønne. Neste stopp var Liverpool, og det som gjorde mest inntrykk
var hvilken enorm aktivitet det var i dokkene, slusene og på Mersey River rundt høyvanne. Før
det lå vi til ankers ute på elven, og jeg gikk oppe på broen med en forholdsvis ung los. På et
bestemt tidspunkt rundt lavvann begynte jeg å bli bekymret for at vi ville bli sittende på
elvebunnen, og jeg gikk over til losen og spurte ham hvor i all verden alt vannet hadde blitt av.
Han bare lo og fortalte at alt var normalt, men det var ikke rare bredden igjen på det som noen
timer i forveien hadde vært en bred elv. Da det nærmet seg høyvanne så vi at det ble forhalt
mange skib ut mot sluseporten, og da den åpnet seg, kom den ene 10.000 tonneren efter den andre
raskt ut i elven, og straks var vi på vei inn samme vei de hadde kommet ut, og ble fort fortøyd
langs andre skib, og det var tydelig at her var det knapp tid før sluseporten måtte stenges før
vannet ble for lavt igjen. Senere ble vi fordelt til de kaiplasser vi skulle ha for lossing, og noe mer
er det ikke å si om vårt Liverpool-opphold. Lossingen av fiskemelet i alle lossehavnene tok litt
tid, da hver lenge som kom ut av rummet, ble veiet på store vekter på dekk før de gikk i land og
inn på lagerskuret. Ellers skulle naturligvis fiskemel ikke få regn på seg, så det var viktig å ha de
store teltene som ble spent over værdekkslukene klare til enhver tid om det skulle komme en
byge. Det var et forferdelig styr med disse teltene, og stadig reparasjoner, da sjauerne ikke alltid
var forsiktig, og hev for sterkt slik at rifter og spjæring ofte forekom. Det var også mye arbeide på
laste/lossevaktene for å få disse teltene til å stå riktig slik at de ikke fikk store poser med vann i
seg fordi bommene ikke sto midt i luken om det ble arbeidet i forkant eller akterkant i
lasterummet. Det var jo ofte at man gikk alene om kvelden og natten, da overstyrmannen helst
ville ha alle mann tilgjengelig som dagfolk, og det var forståelig.
Fra Liverpool var det bare en kort trip ned til Avonmouth, som var den moderne havne-byen til
Bristol, som tidligere var en betydelig havneby, men med den generelle økningen i skibenes
størrelse, hadde byen mistet sin tidligere betydning, men fortsatt gikk 2-3.000 tonnere opp river
Avon, men det var en liten elv, så navigeringen kunne ikke være uproblematisk. Her var jeg på
besøk hos tante Beryl og hennes to sønner i utkanten av Bristol. Hun hadde vel hørt fra Tønsberg
at jeg var med denne båten, og at vi skulle komme til Avonmouth. Hun var gift med min mors
kusine, og ble gift med Trygve Matsen like før krigen. Efter krigen seilte han som maskinsjef hos
Thor Dahl i Sandefjord. Han var ute under hele krigen, og hun bodde på Nedre Råel utenfor
Tønsberg med en utviklingshemmet gutt, og de voksne fortalte at hun var livredd for tyskerne og
at noe skulle hende med henne, men det gikk bra. Efter krigen flyttet de til England, og fikk to
barn til så vidt jeg husker. Det var en hyggelig kveld, hun hadde gjort fint istand, men vi hadde
ikke så meget å snakke om, så egentlig var det en lettelse å begyne på tilbaketuren til Avonmouth
ganske tidlig på kvelden.
Fra Avonmouth gikk turen til London, og det var med stor forventning vi gikk opp River Thames.
Nu kom vi desverre ikke til kai, og ble liggende ute på elven og losset i lektere. Plassen vi lå
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fortøyd på mellom dolfiner het Charlton Buoys, og en kveld var det sikkert fotballkamp på
Charlton FC’s bane, for vi kunne høre brølene fra publikum helt ut der vi lå. En søndag var et par
mann av oss i land, og ruslet rundt på sightseeing, og det var interessant i og for seg, men det er
ikke så lett å finne frem til de store landemerker i en så enorm by den første gang man er der. Men
vi var innom en eldgammel pub som alt nesten var bare blyglass, vegger og det hele. Masse folk
og en mann som spillte honky-tonk-piano. Det ble et par halvlitere her og fikk med oss skikkelig
London publiv. En gammel blomsterselgerske kom også inn, og fikk en svingom med en gammel
gubbe som satt i et stille hjørne og nøt sitt glass. Alle klappet og hadde det fornøyelig. Den
alminnelige engelskmann er en fin og hyggelig kar, og det er alltid en glede å komme tilbake til
England.
Efter London sluttlosset vi i Rotterdam, og derfra gikk vi opp til Skandinavia og begynte lasting
for For-India og Persiske Gulf. Det betød å begyne lossingen i Bombay og Karachi før vi gikk inn
i Gulfen. Ellers var det den vanlige lastingen av spesielt skogsprodukter: trelast i alle fasonger
særlig bord og plank, avispapir og papir i baller, disse ballene besto av papirark, skrivepapir antar
jeg, og var flate med en trebeskyttelse over og under med åpne sider. Dette var et standardprodukt
for Finland, Sverige og Norge. Ballene kunne vel være ca.1 meter x 70 cm x 40 cm. Det hele ble
holdt sammen av stålbånd. Var det glanset papir, som også forekom, kunne disse ballene veie
220-230 kilo. Ellers var det mye maskinprodukter fra Hamburg, Bremen og Rotterdam, dessuten
en del biler, og da var det om å gjøre å få lagt ut et underlag av papirballer i mellemdekkene, slik
at plassen ble utnyttet så godt som overhodet mulig. Man var derfor veldig avhengig av å få tidlig
informasjon fra agenturene om rullende last slik at man fikk lagt ut underlag for slik last oppe i
Skandinavia. Antwerpen var alltid et kjempemessig problem, da vi her fikk store mengder med
langjern, og denne typen last krevde naturligvis av stabilitetshensyn bunnplass i lasterummene.
Derfor ble ofte Antwerpen anløpt før Rotterdam, men mangen en overstyrmann har sittet og
svettet over stuasjeproblemene i timer og dager for å få kabalen til å gå opp. Man kunne
naturligvis lettvindt ha gått den motsatte veien, men konkurransen var så stor mellem
linjerederiene på kontinentet at den ekstra transittiden ville gjøre at vi ville tape i konkurransen.
Slik var det bare, men jeg husker mer enn en gang at skibet var ganske følsomt for rorbruk, og det
er ingen god følelse selv om det høye fribordet på linjeskibene gjør at skibet vanskelig kan kantre,
men det store problemet er at lasten kan forskyve seg. Stempling og surring av frittstående last og
stusser er derfor svært viktig, og til tider svært vanskelig. Å ligge på været er ikke noe særlig
populært, men det har nok forekommet at man må ha redusert farten og forandret kurs for å unngå
skade på lasten og slagsideproblemer, men det går som regel bra p.g.a. erfarne styrmenn og
kapteiner.
Antwerpen har en spesiell plass i mitt hjerte for å si det litt høytidelig, og det kommer ikke bare
av at byen har en spesiell atmosfære. Denne atmosfæren har sin bakgrunn i mange forskjellige
forhold, ikke bare det at den er meget gammel, men den ligger meget strategisk til når det gjelder
handel med det øvrige Europa. Plasseringen ved Schelde-elven gir Antwerpen, i likhet med de
øvrige store kontinentale Nordsjøhavnene, direkte adkomst til hele Europa via de store elvene og
sluse/kanalsystemet mellom dem. Allikevel har denne havnebyen et par store ulemper først og
fremst ved at den ligger langt fra kysten i distanse slik at en 10.000 tonner hadde en transittid opp
elven fra 7 til 12 timer om man var riktig uheldig med tidevannet. Sammenligningsvis gikk man
opp til Rotterdam vanlig-vis på ca. 3 timer. Tidevannsforskjellen var ganske enorm, og
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nødvendiggjorde vanligvis en ankring med ventetid i alle fall på veien opp. Dersom man lå
fortøyd langs elven på utsiden av slusene fikk man godt inntrykk av hva dette betydde - og jeg
regner med at forskjellen kunne være noe rundt 5-7 meter. Efterhvert ble hele denne delen av
havnen lagt ned, og skibene gikk inn i store dokkområder via slusesystem ut til Schelde. Her må
det ha vært lagt ned kolossale summer opp gjennom årene, men det var nok for kostbart å basere
seg på lossing/lasting langs elven, og dessuten økte godsmengden til de grader at det i seg selv
nødvendiggjorde utbygging av dokkområdet.
En annen ulempe var naturligvis at Nederland kontrollerte innløpet til elven ute ved Flush-ing
eller Vlissingen som stedet heter på flamsk, da landet på begge sider her er hollandsk. Vi mente i
alle fall at dette ikke heller var til fordel for Antwerpen, og det har nok vært en del episoder med
grunnstøtninger etc. i forbindelse med ankring av skib på Vlissingen red som har vært tvilsomme,
og vi sjøfolk hadde i alle fall inntrykk av at det var hollenderne som her var tvilsomme. Det hele
resulterte i efter vår oppfattning igjen at vi ikke kunne se bort fra at de belgiske losene hadde et
stort press på seg fra myndigheter og handelsstand og andre, for å avvikle trafikken opp og ned
elven så hurtig som overhodet mulig. Vi mente at de “tankship races” som vi kjenner fra -70
årene, hadde sin årsak i dette. Mange år senere jobbet jeg sammen med en kaptein Bæcklund fra
Redriaktiebolaget Transatlantic i Gøteborg, og han var av den mening at navigeringen på River
Schelde var en av de farligste ting man kunne være med på til sjøs. Og jeg er nok helt enig med
ham. En grunnstøtning her kan få helt katastrofale følger, og det har stått for mange av oss som
skrekken. Kjører man seg halvveis inn på den grunne delen av elveløpet på høyvann eller like
efter høyvannskantringen, og ikke kommer av øyeblikkelig, er det gjort. Forskibet ligger fast på
bunnen, mens vannet faller raskt under akterskibet, og da tidevannsforskellen er stor mister
akterskibet understøttning med det resultat at skibet brekker eller får store strukturelle skader.
Den store lektertrafikken på elven er et annet alvorlig problem, og svingen ved Bat er fryktet, her
går elven i en nesten 180 graders bue. Et alltid tilbake-vendende problem ved anløp av
Antwerpen, var at vi ble møtt i meget god tid av slepebåtene som skulle assistere ved fortøyning.
Taubåtene i Antwerpen var litt gammelmodige sammenlignet med de i Rotterdam f.eks., og de
ønsket alltid at vi slakket ut veldig mye slepetrosse. De la så denne i en stor bue på vannet ved at
de holdt posisjon omtrent tverrs av vår akterende. Hensikten med dette var for oss ganske åpenbar
- trossen hoppet ofte høyt opp og ned under seilasen opp elven, og noen ganger brakk naturligvis
sleperen. Den avbrukkne trossen så vi aldri noe mer til, og slepebåten solgte tampen til “oldropes”-firmaer, og besetningen tjente seg vel noen kroner. Svaret var jo å stikke ut en slepewire
med nylon forløper, men dette var ikke populært og mange forsøkte å avslå, så som sagt
hensikten var ganske klar.
Mange år senere hadde jeg inspektøransvaret for M/S” Toledo”, en rask 12.000 tonner. Her
opplevde vi igjen et av disse galmannsverk fra en los. Ikke for det, det var vår kaptein som hadde
ansvaret og som skulle stoppet villmannskjøringen i god tid. “Toledo” lå i slusen inn til
Britanniahaven sammen med ØK’s linjeskib “Ajuthia”. Sistnevnte var først ute av
slusekammeret, og losene var i kontakt på VHF, og “Toledo” slår full fart for å komme forenom
det danske skibet. Dette må gjøres før passering av en bro lenger inne i bassenget, og det hele
resulterte i at vårt skib antagelig var oppe i rundt 12 knops fart på det meste. Dette gikk nu godt,
men “Toledo” måtte ligge utenfor det bassenget den skulle inn i og vente på at det danske skib
fortøyde, før vårt skib kunne gjøre det samme. Så hele galskapen hadde vært til ingen nytte, og

71

resulterte i at rederiet måtte ut med et stort krav fra et lekterkompani som hadde to lektere som
slet sine fortøyninger da de to lasteskibene passerte. I tillegg kom skader på begge lekterne. Et
annet problem som kommer i tillegg til uvettig manøvrering er, og det gjelder så og si alle havner
i verden, at kommunikasjon mellem loser og taubåter og loser og
havnemyndigheter/trafikkontroll foregår på det lokale sprog. I en travel havn som Antwerpen
hvor det snakkes i et kjør på VHF og dertil på flamsk, er det komplett umulig å holde seg
orientert om man ikke er på losen hele tiden for å få nødvendige opplysninger. Jeg kommer
tilbake på dette under beretningen om min tid som kaptein på M/S” Tortugas”.
Efter hva jeg har forstått har Antwerpen alltid vært en havn med høye kostnader. Dette begrunner
seg naturligvis på det forhold jeg har vært inne på tidligere - lang transittid og store investeringer.
Et forhold som falt veldig heldig ut for byen, var at den var helt uskadet efter den annen
verdenskrig, slik at den kunne operere for fullt med en gang, og det hadde naturligvis en enorm
betydning da Europa skulle gjenoppbygges, og manglet alt. Her hadde man sin sjanse, og
dessuten var losse-lastearbeiderne i Antwerpen en helt spesiell rase eller type mennesker som
satte sin ære i å holde hjulene i gang. De var utrolig arbeidssomme, og her var det heller ikke noe
kjære mor. Jeg så vinsjekjørere som avløste hverandre mens de tunge hivene med langjern var i
luften på vei ned i lukeåpningen. En operasjon som virkelig krevde sin mann hva dyktighet og
presisjon angikk. At det må ha vært mange ulykker i forbindelse med slik uvøren behandling var
tydelig. Jeg husker en gang som vi hadde en gjeng i luke 4’s underrum og ikke en eneste mann
var uten skade på lemmene. En hadde til og med en jernkrok på begge armer, og klatret opp og
ned i de vertikale lasterumsleiderne tilsynelatende uten problemer. Det var harde karer - nu kan
vel en del av skadene skyldes at de var krigsveteraner, men jeg har aldri sett så mange skadede
mennesker i fullt arbeide. Det tydet vel også på at levekårene i Belgia var temme-lig tøffe.
Opprinnelsen til byens navn er jo også helt spesiell, men i dag husker jeg ikke helt detaljene, men
det gikk på at en hånd ble ofret under en beleiringssituasjon langt, langt tilbake i tiden. Jeg må i
denne forbindelse også nevne at et engelsk rederi hadde en helt spesiell skorstein idet det på hvitt
belte på den sorte skorstenen var malt en bloddryppende hånd med fingrene opp. Ofte lå det en av
disse skibene på elvesiden og losset/lastet. Historien gikk at kapteinene på to av rederiets skib
som var bestemt for samme havn inn-gikk et veddemål om hvem som kunne komme først frem.
At de kom frem omtrent samtidig gjorde at den ene kapteinen hugg av seg en hånd og kastet den
inn på kaien, og hadde således kommet først og vunnet veddemålet. Meget taler vel for at dette
bare er en god historie, men hvem vet, og om den hadde noen forbindelse til Antwerpen aner jeg
ingenting om. Katedralen i Antwerpen er et mektig syn når man kommer opp elven der den ligger
i nedre ende av det som kalles hangarene, og hvor Wilhelmsen-skibene benyttet no.14 og 15. For
de som ikke hadde ambisjoner om å komme lenger enn til første sjappa, lå det flere rett på utsiden
av havneområdet på andre siden av Caland Straat. OK-Bar og Nidelven var vel de mest kjente
her, men det var mange fler. Det ble sagt at det i hele byen fantes hele 27.000 bevertningssteder
og barer etc. på denne tiden, i -50/60 årene. Antwerpen var en av uteseiler-havnene, som her på
kontinentet også talte Hamburg og Rotterdam. I de første ti-årene efter den annen verdenskrigs
slutt, la oss si opp til ca. 1970, var det mange norske sjøfolk som ikke ville hjem, og som det
langsomt og sikkert gikk utforbakke med. Noe ble gjort f.eks. i Hamburg hvor man fikk et norsk
sjømanns-hjem, men om det svarte til hensikten å få disse sjøguttene vekk fra sjappene, vet jeg
ikke helt sikkert. Kanskje bidro disse institusjonene heller til å befeste en slags klantilhørighet.
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Det var nok riktig at de forsvant efterhvert, men det var vel dette at besetningen gikk ned fra
40/45 mann til 30/35 mann, og noe senere ennu lavere, som gjorde at 10/15.000 mann forsvant ut
av den norske handelsflåten. Det betydde at de ikke konkurransedyktige antagelig måtte søke seg
hjem til en tryggere tilværelse, og/eller måtte ta skjeen i en annen hånd og begyne å leve et
normalt ordnet liv. Jeg har alltid hatt litt til overs for originaler, og beklager at det i våre dager
ikke lenger er plass til disse. Nu er alle så like og uniforme at det er en gru, men ingen kan
forsvare et system hvor en sjøgutt betrakter en bestemt bar i Antwerpen som sitt hjem, og
mønstrer av der for så å gå med sine få eiendeler i en slunken skibssekk opp til barmadamen,
legge lommeboken på bardisken med beskjed om at hun skulle skaffe ham hyre når det var slutt
på pengene. Dette er naturligvis et ekstremt eksempel, men det var mange variasjoner i dette, og
alt hadde nok en negativ side på sikt.
Disse stakkarne opplevde nok ikke Antwerpen på sitt beste, en enormt interessant by med et
voldsomt lystig folkeliv. Kom man lenger opp i byen ved Centralstasjonen og Keiserlei var det
noe helt annet enn nede i havnekvarteret. Katedralen har jeg dessverre aldri fått komme inn i, men
like ved ligger et fint lite maritimt Museum, og det som slo meg her var at i forbindelse med
Belga-ekspedisjonen til Antarktis, var det ikke nevnt at Roald Amundsens deltagelse med denne
som ung mann ikke var nevnt. På plassen her finnes krigsminnesmerket, og på dagseilas opp og
ned elven hilste skibene alltid med flagget ved passering. Dette var høytidlig.
Men vi får komme oss videre - og fra Antwerpen seilte vi alltid ned til Lisboa. Kun en gang har
jeg vært med på å anløpe vestkysten av Frankrike, og da var det Le Havre, men har ikke noe godt
inntrykk av byen - landskapet og byområdet så svært kjedelig ut. Bay of Biscay har alltid hatt et
dårlig ord på seg, men av alle de gangene jeg har vært over dette havstykket, har jeg vel kun en
gang hatt ordentlig ruskevær. Denne gangen gikk det fint, og i Lisboa var det den vanlige
procedyren hva lasting angikk. Fikk lasten fra lektere ute på floden, og da denne lasten besto for
det meste av kork brukte vi litt god tid her og fikk stuet denne lette lasten inn i alle kroker og
kriker for å fylle ut, og således utnytte plass som ellers var vanskelig å få brukt. Fra Lisboa gikk
vanligvis turen videre inn i Middel-havet, hvor det var normalt å laste i Barcelona, Marseilles og
Genoa, og så videre ned til Port Said og Suez-kanalen. Det var alltid spennende å gå gjennom
Messina-stredet for her rant strømmen noe aldeles forferdelig, og man skulle passe styringen
veldig nøye, og ellers var fergetrafikken ganske stor mellem Messina og Reggio.
På veien sørover gjennom Rødehavet fortalte kapteinen at han hadde vært 2.styrmann på
“Taiwan” da den grunnstøtte 14.mars 1950 på St.Johns Island. Derefter fikk denne lille øya
naturligvis navnet “Taiwan Rock” blandt Wilhelmsen folk. Vi bare ristet på hodet over hvordan
denne grunnstøtningen kunne skje, men det ble påstått at 3.styrmannen på kvelds-vakten mellem
20 og 24 fikk se øya rett forut, men turde ikke forandre kurs, men fløy ned og varskudde
kapteinen. Før denne rakk å komme opp på broen var grunnstøtningen et faktum. At man ikke var
helt klar over sin helt nøyaktige posisjon er nå en ting, men at en ung styrmann ikke tør forandre
kurs når han ser land rett forut og det på kort avstand, illustrerer for meg at ombord i denne båten
må forholdene ha vært ganske uutholdelig. Men man var jo klar over at enkelte kapteiner var
“skvær gærne”, heldigvis veldig langt mellem disse. Jeg var siden efter mange gangers
gjennomfart i Rødehavet klar over at formiddagsobservasjonen avvek noen n.m. i øst/vest-retning
fra eftermiddagsposisjonen. Hva dette berodde på vites ikke med sikkerhet, men kan naturligvis
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ha med de spesielle sikt- eller atmosfæreforholdene å gjøre i dette området - ørken på begge
sider? Hildring og kimingdalingen kan kanskje bli anderledes enn hva som er standarden i
navigasjons-tabellverkene? Under den ovennevnte grunnstøtningen hadde de ingen radar å holde
seg til regner jeg med, da jeg på dette tidspunktet var dekksgutt ombord i “Tijuca” som var 2 år
yngre, og der var det ingen radar. Skibet ble bragt flott dagen efter og man satte kursen rett
vestover i håbet om å få satt henne på grunn på et mer gunstig sted. Imidlertid viste det seg at de
ikke klarte å holde henne på pumpene, og man måtte efter en stund sette livbåtene på vannet og
forlate skibet som efter en stund sank. Vår kaptein, som kom fra gård, fortalte at dette var noe av
det verste han hadde opplevd, da skibet hadde flere hundre levende dyr ombord som dekkslast, og
disse svømte rundt og rautet og brølte så lenge de kunne - det må ha vært en marerittlignende
opplevelse. Det var ganske normalt å få okser og kameler og annet som dekkslast fra Aden og
opp til Egypt på denne tiden, men selv har jeg ikke hatt den “gleden”.
Rødehavet er vel egentlig et kjedelig sted å seile, bortsett fra at det var skib å se mer eller mindre
hele tiden. Jeg snakker nu om tiden før de store tankskib og bulkskib kom som ikke kunne gå
Suezkanalen i lastet tilstand. Sånn sett var det mye å se på i løpet av vakten.
I sydenden av Rødehavet ligger en spiss holme med et lite fyr på toppen. Selve holmen er ganske
konisk og kan vel være ca. 150 meter høy, og på avstand virker det som holmen er absolutt uten
et gresstrå. Navnet er Abu Ail så vidt jeg husker, og efter hva jeg har blitt fortalt er det straffanger
som passer fyret. Om det er slik, er det sikkert adskillig bedre å sitte her ute enn å være i et
overbefolket og fryktelig fengsel inne på fastlandet. Rødehavet er et forferdelig sted, varmt og
elendig mesteparten av året, men variasjonen er nok større enn hva man vanligvis tenker. Jeg har
opplevd det voldsomste tordenvær jeg noen gang har vært utsatt for nettopp her, halvveis på en
gjennomfart. Lyn over himmelen i et utrolig antall hele tiden, og kraftig torden. Efter en stund
kom også kraftig regn, men det hele var over på en times tid. På vinterstid er det ganske varmt i
den søndre enden, men kommet halvveis nordover mot Suez kommer plutselig nordavind, og
temperaturen faller drama-tisk. At Bab-el-Mandeb stredet i syd ble kaldt for “Gate of Hell” av
sjøfolk i tidligere tider, er slett ikke noe rart, da fyrbøtere må ha følt det slik, når de fyrte seg opp
Rødehavet ofte med dårlig kvalitet på kullene. Og komme ut i Det Indiske Hav må ha vært som å
komme til himmelen.
Vi hadde første anløpsted i Bombay, og vi hadde et typisk anløp med lossing av stykk-gods. Noen
passasjerer gikk også i land her, bl.a. den norske Generalkonsulen. Han var en eldre, grå og tynn
mann, som ikke vekslet et ord med noen av oss. Det var i alle fall mitt inntrykk. Han lå som regel
i køya med fullt lys og leste, hvilket jeg så når jeg gikk opp leideren på vakt kl. 8 om kvelden.
Mannen døde dagen efter at han forlot skibet, men først lang tid efterpå fikk vi vite noe om dette
fra kapteinen, men vi fikk i grunnen vite veldig lite fra det holdet ombord i dette skibet. Slik har
det vel alltid vært til sjøs. Noen kapteiner er åpne og lar folk få opplysning om forskjellige ting,
mens andre holder ting fullstendig for seg selv. Vi pleide spøkefullt å si at her fikk vi ikke greie
på hvor vi skulle neste tur før vi så bestemmelsesstedet på den første hiven som kom ombord i
Oslo. Og de tre første turene med “Taurus” var det faktisk slik, for spurte man overstyrmannen
om det når vi nærmet oss første lastehavn, så han bare på deg og smilte på en dum måte, og det
gjorde at vi stoppet med den eksersisen. Denne mannen hadde et enormt potensialt, kjekk og pen
kone og en liten datter. Mannen var mer enn inteligent nok, men hadde skaffet seg et stort
problem - fyll, spesielt under land, og til slutt gikk det helt galt, hvor han lå rett ut i 3 døgn uten
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en gang å gå på toilettet, men gjorde fra seg der han lå. Vi måtte bare holde dørene inn til ham
lukket, da det på tropene var en uutholdelig stank. Vi to andre styrmennene fikk naturligvis mye
mer å gjøre. Noen drypp av informasjon fikk vi med hensyn til lastingen av kapteinen, men hele
situasjonen var håbløs. Det jeg ikke forstår noe av den dag i dag var at kapteinen bare lot dette gå
sin skjeve gang - ufattelig. Det var klart at mannen ofte ikke var edru når han kom på vakt i sjøen
heller selv om han sjelden kom opp på broen før nærmere kl.5 om morgenen. Jeg spurte 2.
styrmannen som skulle løses av kl. 0400, hva han gjorde med det, om han varskudde kapteinen,
men svaret var benektende. Det hele var naturligvis vanskelig, man forsøker jo å være kollegial
loyal, men dette hadde ikke noe med loyalitet å gjøre. Nu kan det godt tenkes at kapteinen, som
var total avholdsmann tørnet ut klokken 4 om morgenen og holdt et øye med situasjonen. Det vet
jeg ikke noe om, men tror det neppe. Efter 3 turer mønstret han av, og efter hva jeg vet seilte han
bare på et av rederiets skib derefter. Jeg håber for hans skyld at noen tok affære med hans
problem så han ikke fortsatte å være en sikkerhetsrisiko for andre. Jeg kaller det misforstått
lojalitet blandt oss sjøfolk - dette at vi hadde så vanskelig for å ta affære når vi så at en kollega
hadde store alkoholproblemer. Kanskje hadde det noe med krigen å gjøre, at vi syntes synd på de
som hadde vært gjennom et helvete, og som trengte hjelp, men som ikke fikk det p.g.a.
ovennevnte holdninger. Det triste var jo at det smittet over på en del som kom ut til sjøs, særlig
de som ble rekruttert de første årene efter krigen.
Det er mye rart som har hendt til sjøs, og jeg vil nevne en bitte liten sak som viser kon-sekvensen
av å seile i en linjekonferanse. Jeg finner i alle fall ingen annen årsak til at vi ved ankomst reden i
Bombay, ble liggende en stund til ankers før vi kom inn i Alexandra dokk. Efter kort tid kom en
liten taubåt ut til oss med en 200 tons jernlekter på slep. De fikk fra oss en liten trekasse på
kanskje 50 kilo som ble satt mitt i lasterummet på lekteren, som derefter kastet loss, og den
forsvant så igjen i rettning av Elephant Island. Hvor lenge vi lå i Bombay den gangen, husker jeg
ikke, men en uke var det sikkert. Vi gikk ved avgang ut slusen og rett til ankers ute på reden.
Hvorfor visste vi ikke. Efter en stund så vi at den vesle taubåten med lekteren kom utover mot
oss, og det gikk uendelig langsomt p.g.a. motvinden og sjøen. Opp langs siden kom den til slutt,
og der sto vår lille trekasse midt i rummet på jernlekteren, og den ble igjen hevet ombord og
plassert på dekket under en presenning. Innholdet var eksplosiver av et eller annet slag. Den som i
linjeavdelingen hadde “booket” denne kassen, må ha vært svært dårlig orientert eller bevisstløs,
for i eftertid er det helt klart for meg hva som lå bakenfor denne underlige saken, som må ha
kostet rederiet et helt enormt beløp i forhold til frakten på denne lille kassen. Noe senere, men jeg
var ennu ombord i “Taurus”, fikk jeg tak i en bok som handlet om “The big Bom-bay Explosion”.
Under den 2.verdenskrigen gikk en 10.000 tonner “Fort Strickin” halv-lastet med bomber og
eksplosiver i luften inne i Alexandra dokk. Skibet var chartret av Ministry of War Transport, og
boken gir en detaljert beskrivelse av denne store tragedien som kostet tusenvis av mennesker
livet, og de enorme skadene som oppsto. Og dette var naturligvis grunnen til at myndighetene i
Bombay var livredde for eksplosiv last, og følgelig hadde et meget rigorøst regelverk å forholde
seg til. (Jeg kom mange år senere igjen i kontakt med disse bestemmelsene i Bombay, da jeg var
der ute som driftssjef i for-bindelse med “Toro” s eksplosjon og brann, dette også i Alexandra
dock. Ved en senere anledning vil jeg forsøke å skrive noe om denne episoden - da den er svært
interessant.)

75

Det gikk derefter opp til Karachi, og så videre inn i Persiske Gulf. Det var det denne gulfen het
den gangen, men siden har man blitt tvunget til å akseptere den Arabiske Gulf som eneste
akseptable betegnelse for ikke å tråkke på det arabiske ørkenfolkets ømme tær. Denne overdrevne
nasjonalisme ga seg mange rare utslag, bl.a. dette med hvilket nasjonal-flagg man skulle føre når
man gikk i grenseelven Shatt-al-Arab. Elvens vann var å betrakte som tilhørende Irak, og det var i
orden om man skulle til Fao ved innløpet, eller Basrah mange timer opp i elven, men skulle man
til mellemliggende havner som Abadan eller den rene stykkgodshavnen Khorramsharh som begge
lå i Iran, var det veldig om å gjøre å få ned det Irakiske flagg i fortoppen og erstatte dette med det
Iranske før man var langs kai. Så vidt jeg husker ble også losen hentet fra skibet med båt fra den
Irakiske siden. Det var vel enklest slik. Bebyggelsen var svært enkel, og lå ute ved elvebredden,
og var nærmest å betrakte som en sammenhengende landsby hele veien. Svartkledde kjerringer
var nede ved elven og vasket klær eller vandret mellem husene, og så var det en del unger og
gjeiter å se. Mannfolkene stellte vel med daddelpalmene og det som ble dyrket av grønnsaker vil
jeg tro. Det grønne beltet strakk seg en kilometer eller to inn fra elven, men så var det gul sand så
langt øyet kunne se. Fruktbart var det sikkert, bare man fikk ledet vann inn i ørkenen. Livet fløt antagelig svært rolig uten store forandringer fra generasjon til generasjon.
Lossingen gikk som vanlig sent, og et problem som var spesielt merkbart var at når man fikk
gjengene ombord, hadde man disse gjengene der så lenge det pågikk lossing, d.v.s. dersom en
luke var ferdiglosset gikk naturligvis gjengen i land, men ellers sov hele hurven i lasterummene,
hvor de best kunne finne seg en plass, eller man strakk luketeltet over en luke det ikke ble
arbeidet i. Jeg tenker nu spesielt på Khorramsharh. Disse menneskene levde et trist liv, og kom
vel langveisfra. Det var riktig ille på vinterstid, og det ble sagt at de aldri kom ut av en
gjeldssituasjon, da vinterfrakker etc. var tatt på krita, og disse handelsfolkene var sikkert ikke
nådige, hverken når det gjaldt renter eller tilbakebetaling vil jeg anta. Sove gjorde disse folkene
når det ikke var jernbanevogner eller lektere tilgjengelig, og det var ofte. Langjern ble losset i
lektere som ble dradd opp til “iron creek” som var tomten for denne typen last. Det ble fortalt at
det lå 47.000 tons med bøyd lang-jern der oppe i en eneste stor haug, da retting av slikt jern ikke
forekom. Mye galskap hørte vi om, og en del var vi vitner til selv. Mesteparten av lasten var nok
bestemt for stat-lig eller annen offentlig virksomhet, og resultatet var at ingen brydde seg. En natt
fikk vi syv jernbanevogner tildelt oss, og disse skulle da skiftes/plasseres for lossing av 1-tons
avispapirruller. Ned på kaien i en fart med lommelykten for å inspisere disse. Hva jeg så var
forferdelig, og den første hiven ble stoppet i luften. Så var det å finne formann og “Chief
Tallymannen”, som snorket og sov i tallymansrummet. De syntes at jeg var en stor tulling antar
jeg, som hadde innvendinger på å losse avispapir ned i jernbanevogner som i bunnen hadde
småsten og over det hele 6 tommer med et svart seigtflytende stoff, som jeg antok var molasse
(råsukker). Jeg fikk så purret overstyrmannen, og det hele ble stoppet, og jernbanelekterne ble
med handemakt skiftet til et annet skib. Dette involverte en masse arbeide naturligvis, og vi ble
nok noen timer forsinket, før nye vogner kom rekende, men det resulterte i at vi derefter i alle fall
fikk tildelt brukbare jernbanevogner. Slik var det hele veien - ingen brydde seg - ingen kontroll.
Med den billige arbeidskraften som her var tilgjengelig ville det vært en svært enkel og billig
affære i alle fall å holde jernbanevognene i akseptabel stand hva rengjøring angikk. På min første
tur til sjøs var jeg en liten tur i land, og det var nok, for her var det ingen ting som fristet - støv og
sand.

76

Ellers var det spennende hver gang strømmen kantret når vi lå til ankers ved Harta’s Point eller
ved, jeg tror det het? Abu Ali. Maskinen var klar, men som regel klarte vi oss uten denne, men
det virket som akterenden ville ta med seg en haug med daddelpalmer hver gang. Da vi lå langs
kai i Khorramsharh, lå “Tulane” for ankers litt lenger oppe. Kapteinen der, sammen med sin
telegrafist og hunden sin, kom ned og hentet vår kaptein i livbåten, og så dro de avgårde på
“duckhunting”. Norsk flagg og det hele på livbåten. Om det ble noe utbytte vet jeg ikke, og
hvordan dette var ordnet vet jeg ikke, men det hadde vel gått med noen flasker whisky og en del
sigarettkartonger vil jeg anta. Det virker noe utrolig at man fikk lov å dra ut i sivet med livbåt og
hagle i dette farvannet, men den gangen gikk det vel ann, om man var frekk nok og hadde tilgang
på “smøring”.
De store i denne farten på linjesiden var Ellermann - Strick line som var engelsk. Skor-stenen
hadde en rad med stående vinkler rundt skorstenen i farvene rødt, sort og hvitt, og alle skibene
hadde navn som endte på “stan”, “Floristan” etc. Svenske Brostrøm, og danske Østasiatiske
Compagni hadde en samseiling med Wilhelmsen og felles agenturer så vidt jeg husker. Nedlloyd
var der også med sine aluminiumsfarvede skrog og NLL i skorstenen. Et panamarederi også, men
de kom vel til Persiske Gulf fra Østen, deres skib hadde alle stjernenavn “Star Arcturus”, “Star
Belatrix” etc. Østfra kom også Høegh Line som hadde en jord rundt service, og fra west (USA)
kom også Chr.Haaland i Haugesund med sine “Concordia”-skib. Men vår største konkurrent i
Europa-farten var naturligvis det Tyske Hansarederiet med sine store tungløftskib. Disse skibene
hadde gjerne opp til to Stulcken master, som hver kunne betjene to lasterum. Vi syntes disse
skibene var meget avanserte, og det var de vel også. Verdens eldste linjerederi det engelske
Brockelbank med sort skorsten, sort topp og to brede belter - hvitt og blått, gikk også i farten på
Europa-/Persiske Gulf. Det engelske rederiet Bank-Line også, men de kom fra Syd- og Østafrika
og til Gulfen, muligens kombinerte de For-India med denne farten.
Jeg kan ikke huske om det var denne turen 1958/59 eller en senere høsten 1959, at vi hadde en
spesiell last for en øy som ligger litt syd og øst i Gulfen, og som heter Lavan Island. Her bygget
Iran opp en helt ny oljeterminal. Denne ble senere en meget betydelig installasjon, men på dette
tidspunktet var den helt i sin begynelse. Vi hadde store tankkonstruksjoner som var helt klare til å
sveises sammen, og vi hadde streng beskjed om at disse ikke måtte skades, da de ikke hadde
utstyr for å rette opp skader. Det hele så meget primitivt ut og holmen var vel mer eller mindre en
sandhaug. Vi lå sammen med et Bergensskib ved navn “Elin Horn”, og så tilfeldigvis en mindre
motordreven båt som la ut fra dette skibet. Vi trodde de kom med en beskjed eller noe lignende,
da vi var mer eller mindre klar til avgang. Da vi hadde fallrepet nede la båten til her og en mann
hoppet over på vårt fallrep og kom opp på dekk. Han forsto imidlertid ikke et ord av hva som ble
sagt ham. Her var kapteinen vår ganske snarrådig, og ga beskjed om å sette motorlivbåten på
vannet i en fart, og vår “blindpassasjer” ble raskt embarkert, og min ordre var å sette fyren
ombord i “Elin Horn” igjen. Vi antok at han kom derfra. Jeg hadde mine bange anelser om at man
der ombord bare ville nekte enhver kjennskap til saken, men til min store forund-ring tok de imot
ham uten noe mer snakk, og vi returnerte til “Taurus”, og lettet straks efter anker og sto vekk fra
Lavan Island. Vi hørte aldri noe mer til saken. Den gangen var vår skrekk for blindpassasjerer vel
begrunnet, da mange skib ble gående med disse uønskede personer i årevis, da de ingen papirer
hadde, og ingen ville ta imot dem. Store utgifter kunne også påløpe, da man mange steder måtte
ha kontinuerlig vakt fra landets myndigheter over slike karer.
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Hjemturen gikk efter hva jeg husker via Karachi og Bombay. Noe last hadde vi hjemover, men så
vidt jeg husker var det ikke meget. Denne farten på Persiske Gulfen var ikke noe å trakte efter, og
vi var skuffet over å høre at vi skulle tilbake dit neste tur. Vinterturene var OK, men sommeren
var ganske forferdelige i de gamle skibene uten aircondition, men alt går i alle fall så lenge man
er ung og sprek. Imidlertid var gleden stor, da vi fikk beskjed om at, jeg tror det var “Talisman”,
hadde grunnstøtt et eller annet sted ute på Østen, og at vi derfor måtte ta dette skibs neste tur til
Fjerne Østen. Så den enes brød den annens brød, kan vi på en måte si gjelder også i slike tilfeller.
Vi var i alle fall fornøyd over at vi neste tur ikke skulle til Gulfen. “Taurus” med sine 15 mils fart,
og mindre dødvekt, var jo mer eller mindre dømt til et liv på de mindre attraktive rutene, selv om
Syd-Afrika-turene alltid var fine efter min mening.
Det var den vanlige lasterotasjonen utover som startet med Oslo, Gøteborg og videre nedover
kontinentet med avsluttning i Lisboa. Det er mulig vi var innom Barcelona, Marseilles og Genoa,
men har ingen klar erindring av dette, da den ene turen ofte her oppe i Europa var mer eller
mindre lik den andre. Men Suez-kanalen måtte man alltid igjennom. Som vi hatet disse folkene.
Det var ikke bare disse hersens bombåt-folkene i Port Said, som var noe aldeles forferdelig
innpåslitne, og som ikke kunne tenke seg å ta et nei for et svar. De hang på som kleggen, og bedre
var ikke folkene på de to fortøyningsbåtene vi hadde på dekk hele veien gjennom kanalen, og som
vi låret i vannet ved passering av Port Tewfik i sydenden - noen lykkønskninger fikk de ikke med
på veien. Nu var nok en del av skylden for denne bombåttrafikken i Port Said skipperens. Man
fikk her anledning til å “handle på boka”, som det het. Det vil si at man underskrev på en liste hos
“Gamla Moses” og hans sønner for det beløp man hadde handlet for, og så trakk kapteinen dette
beløpet i hyreregnskapet. Handelsmannen fikk vel da et bevis for dette av kapteinen igjen, som
han så kunne presentere hos vår agent, og heve sine penger der. Alle forsto jo at her hadde
kapteinen en kommisjon fra “Gamla Moses”, ellers ville det ikke være noen vits. Efterhvert var
vel færre og færre skippere interessert i denne trafikken, og om ikke det hele opphørte, ble det
mindre plagsomt efterhvert. Noe av det samme forekom også i Aden, hvor vi alltid bunkret for
sydgående og nordgående p.g.a. billig bunkers, og så lå stedet midtveis, slik at man kunne ta mer
vekt ombord i Europa eller Østen, men det var nok prisen som var avgjørende, da disse
linjeskibene sjelden var helt fulle på dødvekten om man ikke hadde en basislast som malm i
tillegg til stykkgods.
På strekningen fra Aden til Malaya, var det alltid interessant å passere Minikoy, en liten koralløy
med grønne palmer og en liten befolkning mellom Lakadivene og Maldivene. En grønn flekk i et
endeløst blått hav om man passerte på dagtid. Alltid tenkte jeg på historien om “Thalatta” som
grunnstøtte her i området, Suvadiva, i 1948, og som efter å ha blitt halt av grunnen, ble tauet til
Colombo og erklært et “total loss”. Vi hadde hørt at de ikke hadde hatt mer enn en observasjon på
flere dager p.g.a. skyet vær, og så gikk gjennom dette området på natten med en eneste stedlinje å
holde seg til, og så gikk det galt. Man føler alltid med de som tok en slik risiko. Senere da man
fikk radar ombord i alle skib stillte saken seg helt anderledes, men lave koralløyer eller rev var
alltid et problem selv med radar. Efter Minikoy og 9th degree channel var sydspissen av Ceylon,
Dondra Head, det neste landemerke man passerer og så Pulo Weh på nordenden av Sumatra, før
man går sørover mot Singapore gjennom Malacca stredet, om man ikke skal til Penang eller Port
Swettenham som idag heter Port Klang, og er havnebyen til hovedstaden Kuala Lumpur. Seilasen
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gjennom Malacca stredet er alltid spennende og interessant, og det beror på for-skjellige forhold.
Voldsomt tette regnbyger driver stadig innover gjerne fra vest. Små sky-pumper kan observeres
stadig hen, gjerne flere på en gang. Farvannet er generelt grunt og trangt med mange til dels store,
langstrakte, grunne korallrev som ligger i fartsretningen, og de er ikke noe særskilt godt merket. I
alle fall var de ikke det tidligere. Det store problemet er fullastede tankere på vei til Japan fra den
Persiske Gulf. Disse har på grunn av dypgangen liten mulighet til å overholde vikeplikten, og
følger den kursen som gir størst klaring under bunnen. I nattemørket er det ikke godt å vite om det
er en stor tanker man møter, så det gjelder å være forsiktig og holde god klaring til andre fartøyer
der det er mulig. Den gangen jeg nu forteller om var det ikke noen plage med pirater, men i dag
har situasjonen blitt en helt annen, og man har fått et virkelig stort og alvorlig problem i tillegg til
selve navigasjonen. Problemet er viet stor internasjonal oppmerksomhet fra IMO’s og de lokale
myndigheters side, med rapporteringssystemer til et eget kontor, og med overvåkning av
farvannet med militære patruljebåter. I hovedsak er det indonesiske pirater det er snakk om.
I Penang (Georgetown) og i Port Swettenham lå man alltid på reden og losset/lastet til og fra
lektere. I Singapore gikk man til ankers enten på Eastern eller Western Anchorage av-hengig av
monsoonen, og hvilken ankerplass som ga best beskyttelse. Det var trangt her, og det var alltid en
lettelse å komme til kai, selv om temperaturen økte betraktelig i forhold til det å ligge ute på
ankerplassen.
Singapore har alt - en gedigen smeltedigel av store dimensjoner, selv om området er lite og
befolkningen på 3-4 millioner gir byen dvergstatus i forhold til de store naboene, men byen er en
blekksprut med fangarmer utover hele sydøstasien, og Singapors betydning som handelspartner
og distributør av varer favner hele verden. Verdens 5. største sjøfartsby sier ikke så lite.
“Bartertraden” med Indonesia, den enorme naboen i sør og vest, gir havnen et helt spesielt preg
med de hundrevis av småfartøyer og coasters som til enhver tid ligger til ankers her, og en
liknende aktivitet har byen med landene i nord. 70% kinesere,9% indere, 17% malayere og 3 %
andre, heriblandt europeere. Men kineserne har vært enormt flinke til å få det hele til å virke. Det
var vel i -50årene tendenser til raseuro, men det ble slått hårdt ned på dette. Lee Kwan Yu
opptrådte mer eller mindre som en diktator, og man hørte ofte folk svare på spørsmål om hvordan
det var å bo i Singapore, at: Singapore is a very “fine” city. Her mente man med “Fine” at det var
bra, men man styrte ved å bøtelegge for det minste. Det var i alle fall et velordnet samfunn, og
meget ble gjort for mannen i gata. At Singapore kalte seg selv et sosialistisk samfunn ble nok tatt
med en klype salt, for uten kapital utenfra var det vel ikke mulig å bygge opp og forandre så
enormt som her. Alle de gamle “Kampongs” små landsbyer med enetasjes huser mellem
palmetrærne ble gradvis borte, og erstattet med leilighetsblokker med små leiligheter som folk
flest hadde råd til. Men medaljen hadde en bakside, da historien gikk om gamle mennesker som
kastet seg ut i døden fra disse bomaskinene da de ikke kunne avfinne seg med å bo oppe i luften.
Og forandringene var enorme, og i dag er det kun få steder hvor jeg kjenner meg igjen, og som
representerer det gamle Singapore fra -50 og -60årene. Men langs med Singapore River finner
man ennu noen av de gamle husene som var så typiske med forretninger trukket tilbake inn i
bygningene slik at man kunne gå tørt og fint på fortauet når de verste eftermiddagsskurene kom.
Den gangen tok man om man lå på Eastern Anchorage land-gangsbåt inn til Clifford Pier som var
en centralpier for all taxibåtvirksomheten, og man var rett i centrum så og si. Det var kort vei opp
til Connell-house, som var den engelske sjømannsklubben hvor de hadde flott svømmebasseng og
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alle fasiliteter, og kort vei var det videre til bardistriktet. Senere ble den norske sjømannskirken
bygget rett ved siden av Connell-house. Idag er alt dette borte, bare bankbygninger og lignende
hele waterfronten. Clifford pier ligger tilsynelatende langt inne på land, bare med en smal kanal
inn. Enorme utfyllinger hele veien, særlig mot øst, og det er vanskelig å finne igjen noen av de
gamle landemerkene. Med containertrafikken har også havnebildet forandret seg totalt mekanisering over hele fjæla. Sjauere i sarong, bærende på et lite knytte med mat og sin
vokspapir-paraply, selgerne med te i melkebokser i et tynt bambussnøre - 20 i hver hånd,
bombåter med jenter som solgte Magnolia milk, brus og øl, ja, de solgte nok også seg selv i
kampen for å overleve, i alle fall noen av dem, alt dette er borte. En av disse jentene viste oss en
gang da vi spurte hvorfor hun hadde så mye gull mellem tennene hvordan det forholdt seg. Hun
tok ut et helt gebiss av gull - tennene var filt til spisser bare, og gullet fyllte ut. Hun forklarte at
dette var sparekontoen hennes. Men jeg tror ikke vi skal gråte over at så meget av det rare og
merkelige gamle har forsvunnet. Det kan ikke være noen tvil om at Singapore har vært en
voldsom suksess, og at menneskene har fått det meget bedre, selv om noen gamle mennesker
hopper ut fra balkongen i 20 etasje fordi de ikke kunne klare tanken å leve oppe i luften. Det var
vel heller i sorg over å se det gamle sos-iale nettverk nede i kampongen forsvinne.
Fra Singapore gikk turen østover til Horsburgh lighthouse, hvorefter kursen ble satt nordøstover i
Sydkinahavet mot Hong Kong. Her måtte man passe på å ikke komme for nær de lave Paracelesøyene, og i øst hadde man et grunnhavsområde kalt Macclesfield banks, et grunnhavsområde.
Hong Kong var alltid like fasinerende og som Singapore for-andret byen seg veldig fra år til år.
Manila var noe helt annet, her sto vel korrupsjonen i veien for de samme fremskritt, og dessuten
var vel landets næringsliv stort sett basert på jordbruk, plantasjer og småindustri. Intet annet sted
fantes så mange skibsvrak efter den 2. verdenskrigen som i Manila Bay. Så her hadde kampene
vært voldsomme. MacArthur, den store og berømte amerikanske Stillehavsgeneralen, var alle
philippineres helt. Hans ord “I shall return”, da han måtte forlate Philippinene efter den japanske
invasjonen, holdt han. Hans macho-holdning er nettopp noe for disse menneskene. Ved innløpet
til Manila Bay ligger den enorme Corregidor-festningen på øya ved samme navn, og som deler
innløpet i to. Vi hadde et amerikansk ektepar med på denne turen, og da vi passerte Corregidor på
veien inn var de oppe på broen på formiddagsvakten, og de fortalte at de skulle gå i land i Manila,
og blandt annet ut på festningen for å besøke det stedet hvor deres sønn mistet livet under den
2.verdenskrig som så mange andre amerikanere og philippinere. Bomb-ingen av festningen og
kampene her var visstnok forferdelige. Denne mannen het England, hadde vært direktør i Ford
Motor Company, og var vel ca. 70 år, konen kanskje noen år yngre. De fortalte at de hver høst
stengte av huset, sa opp de abonnementer de kunne, og reiste så med skandinaviske lasteskib,
først og fremst norske, frem til våren, ca. et halvt år. Dette falt økonomisk rimeligere ut enn om
de hadde bodd hjemme i huset sitt hele året. Må ha vært en ideel måte å leve på, og de fikk jo
samtidig sett store deler av verden. Også dette er borte for godt, da det idag ikke er lønnsomt for
rederiene å investere i passasjer-bekvemmeligheter for kun 12 passasjerer. Har man mer enn 12
stk. må eller måtte man ha lege ombord, og da ville det ikke på noen måte gå i pluss.
Fra Manila gikk vi opp gjennom Taiwan-stredet, det er forresten mulig at vi gikk Manila før
Hong Kong, og her var det spennende på natterstid. Overalt den gangen, og særlig på de beste
fiskebankene antar jeg, var det hundrevis av seilende kineserdjunker, og det ble en siksak seilas
mellem alle disse, og det var interessant og morsomt og tiden gikk enormt fort på den måten. Men
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under disige forhold hvor man ikke så mer en et par nautiske mil, ble det hele ganske
anstrengende, og efter en 4 timers vakt var man litt sliten i hodet, og det var godt å få litt fri. Det
store problemet var at de førte ikke mer enn en svaktlysende parafinlykt på hyttetaket, og disse
fjøslyktene ga jo ikke andre holdepunkter enn at her var det en båt, og det er ikke noe særlig å
bestemme kurs og fart efter. Det største problemet er at man kan risikere å renne på et slikt lite
trefartøy uten å vite om det i usiktbart vær om det ikke føres lanterner. Jeg hadde hørt om et
svensk linjefartøy som nærmet seg kai i en eller annen havn i Persiske Gulf, hvor det ble svært til
oppstyr på kaien av mennesker som gestikulerte og pekte på baugen. Da styrmannen lente seg
over svineryggen for å se hva det kunne være, oppdaget han til sin forskrekkelse at en tremast,
antagelig fra en Dhow, hadde kilt seg inn i klysset på siden av ankret. Polisforhør naturligvis, men
ingen hadde merket noe. Hva utfallet ble vet jeg ikke, men derefter hadde jeg alltid som rutine når
vi nærmet oss havn, efter å ha gått i slike farvann, å inspisere ankrene for en lignende situa-sjon.
Om man bare låret ut ankeret og slapp masten til sjøs, ville være en rimelig menneske -lig
reaksjon. Umoralsk kanskje, men dog alikevel menneskelig med tanke på hvilken gal-skap man
kan komme opp i når det gjelder myndigheter som ingen skrupler har med tanke på å fabrikere
bevis for å tjene penger.
Vi gikk denne turen også opp til Pusan i Sør-Korea, selv om dette ikke var det normale. Nu har
jeg aldri vært så begeistret for Korea, og jeg husker ikke noe spesielt om dette anløpet, så det var
vel helt ordinært antar jeg. Vi fikk litt ruskete vær over til Simonoseki, og innløpet her var på
denne tiden ikke så enkelt. Det er trangt i sundet og svært meget trafikk, og vi måtte langt inn før
vi fikk losen ombord. Turen gjennom innlandssjøen gik greit, men her er det også tett trafikk med
kystskib og ferger i alle retninger. I de trange passasjene renner strømmen som en stri elv, og det
er godt å ha med seg en lokalkjent los, for ellers ville det være lett å feilbedømme forholdene.
Kobe er alltid hyggelig å komme til, da den sammen med Nagasaki, men der har jeg aldri vært
dessverre, er de mest vestlig orienterte byer i Japan, om man da kan snakke om noe slik, for Japan
er fortsatt veldig japansk. Men Kobe har en spesiell historie da engelskmennene var her, og det
gikk ikke alltid fredelig for seg. På denne tiden var det fortsatt å fortøye med linjeskibene helt
inne i byen, og det var vel ikke mer enn 10 minutters gange opp til blomsteruret som idag kalles
“Flower Street”. Havneområdet er så forandret idag at man knapt kan kjenne noe igjen. En svær
kunstig øy er bygget opp med havneanlegg rundt det hele. I Japan var det stykk-gods for det
meste, særlig tekstiler og plastvarer, mye det samme som kom fra Hong Kong. Det var kartonger i
alle størrelser, og store mengder med “Porcelain ware” ble eksportert fra dette landet. Ennu hadde
ikke Japan bygget opp sin enorme handelsflåte, men man så hva som skulle komme - flotte
10.000 tons linjeskib for rederiene Mitsubishi, Mitsui, Osaken Shosen Kaisha(OSK), Nippon
Yusen Kaisha(NYK), Daido Line, Shinnion Line og ikke å forglemme Kawasakis K-line. Vi
pleide å kalle dem Japanese Klaveness Line, da de hadde samme skorstein, rød med en stor hvit
K på. Senere ble flere av disse rederiene sammenslått og store konsortier oppsto. Men jeg tror
NYK fortsatte alene, og er vel i dag et av verdens største om ikke det største rederikonsern som
finnes. Dette var nok bevisst politikk da landet ikke hadde noen naturlige resurser, men
importerte alle råvarer som de så foredlet og eksporterte. Stålindustrien ble gigantisk, og som en
følge av dette var det naturlig å bygge skib i stort antall, som så igjen kunne frakte inn råvarene,
og så eksportere på egen kjøl over hele verden de ferdige produktene - smart! Amerikanske soldater møtte man overalt, og ingen egen militærmakt gjorde vel at de sparte en masse penger og
kunne konsentrere seg 100% på å gjenoppbygge og modernisere landet.
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At en modernisering var på gang, og at mange unge japanere av begge kjønn, var veldig
nysgjerrige på hva resten av verden drev på med, fikk vi stadig bevis på. De var naturligvis bare
et lite mindretall, men vi møtte i spesielle miljøer ungdom som hadde mer greie og forstand på
europeisk kunst, arkitektur og klassisk europeisk musikk enn vi hadde. Det var nok
universitetsmiljøene som var opphavet til dette, og for oss var det spesielt for vi hadde vel et noe
uensartet bilde av Japan som et patriarkalsk og innelukket samfunn. Ellers var det tryggt og bra,
man kunne gå hvor man ville. Jeg tror nok japanerne er mer diskriminerende enn noe annet
samfunn, men det var sjelden vi kom bort i det. Noen enkelte ganger kom vi bort i slike ting ved
at det kunne stå et lite diskret skilt på en bardør eller ved et spisested at det kun var for japanere.
Vi losset og lastet i de vanlige havnene Kobe, Nagoya, Shimizu og Yokohama, og satte så kursen
ned til Cebu i Philippinene. Dette er en meget interessant by, og jeg har skrevet en del om dens
historie under “Theben” og “Troubadour”. Så vidt jeg husker gikk vi opp til Manila, videre til
Hong Kong og Singapore, Port Swettenham og Penang, og derfra til Aden for bunkring, og så den
vanlige losserotasjonen om Genoa, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og så Oslo.
Vanligvis tok en slik tur ca.5 måneder.
I Manila på hjemturen fikk vi to passasjerer ombord, far og datter, han rundt 65 og hun ca. 10-12
år vil jeg tro. Dette var kaptein Ellinger som hadde deltatt i Finlandskrigen mot russerne, og fra
Finland kom han til Norge efter krigsutbruddet 9.april 1940. Jeg tror ikke han hadde noen militær
utdannelse, men han kom i kontakt med general Otto Ruge som var kommanderende general
under felttoget i Norge. Denne utnevnte Ellinger til sjef for en maskingeværtropp eller avdeling i
Gudbrandsdalen, men jeg vet ikke hvor lenge han var med under felttoget. Fra Norge kom han
over til England og videre til USA. Mannen var biolog eller zoolog av profesjon, og ble professor
ved et universitet i USA, så vidt jeg husker i California. Så fortalte han at da krigen var slutt ble
han med på et utvekslings-program på universitetsnivå, og han kom så til universitetet i Manila.
Den videre historien han fortalte var at han kom ned til Suluprovinsen i syd, og ble der adoptert
av sultanen og ifølge hamselv var han nr.2 i arverekkefølgen til sultantittelen. Jeg antar han ble
gift med sultanens datter, men dette vet jeg lite om. Jeg spurte ham om han hadde konvertert til
islam siden han hadde fått en slik status, men det svarte han hverken ja eller nei på. Datteren var
en søt liten pike, og hadde hatt poliomyelitt og hadde fått skadet sitt ene ben. Doktor Ellinger
ville nu ha henne hjem til Danmark for å få behandling for dette, men vår kaptein påsto at den
eneste grunn for å reise hjem til Danmark, var at han ville søke å få så meget penger ut av staten
som mulig. Det var nu litt uærbødis sagt, men han var en selv-bevisst herremann denne karen, og
det irriterte nok noen inkludert kapteinen. Før ankomst Singapore sendte han et telegram til
princess Miriam of Johore, og det ble undertegnet princess Nina of Sulu. De var visstnok på
samme alder. Ved ankomst Singapore ble de hentet så vidt jeg husker, og var borte noen dager,
og kom så ombord før vi gikk fra Penang. Da hadde de med seg en liten apekatt, som ble anbragt
i det gamle sjauertoilettet på styrbord side i akterkant av bakken. Denne Ellinger var som nevnt en
helt spesiell type, og han irriterte meg til de grader, da han var oppe på broen til stadighet, og
røkte philip-pinske cigarer så aske og gnister føyk. Alltid plasserte han seg til lovart, og asken
føyk. Jeg forsøkte å være så avvisende jeg kunne, men han var jo passasjer, og så lenge kapteinen tillot det, kunne vi styrmennene ikke jage ham heller. Men en pest og en plage var han.
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Og da han gikk i land ved ankomst København var det vel ingen som sto ved rekken og gråt.
Denne karen var ikke som dansker flest, som er hyggelige og fine mennesker, men innimellom
finnes det noen, jeg vet ikke hva det er, muligens lever de på et historisk minne om at vårt land
kun var et lydrike under København - de kan og vet alt - noe som i seg selv røper at de slett ikke
er hva de selv tror, men tvert imot har liten forstand på hvordan man bør oppføre seg blant andre
mennesker.
Før avgang fikk vi et ektepar og deres sønn som var på Ninas alder ombord. Ambassadør Hubai
var opprinnelig ungarer, og hadde vært stasjonert i Ungarn så vidt jeg vet. Hans kone var efter
hva som ble sagt i familie med Wilhelmsen- eller Werring familien. Det var hyggelige
mennesker, og far og sønn praktiserte å slå med sveper, en ungarsk nasjonal-sport, ute på dekk
når det var pent vær. De to barna gikk godt sammen og luftet denne apekatten titt og ofte, men en
dag da de kom frem for å se til den, hadde den på en eller annen måte fått halsrepet sitt rundt
halsen i løpet av natten, og hang der stendød. Om de hadde vetrinærsertifikat eller noe lignende
på dyret, vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg kapteinen var lykkelig og glad for utfallet, da det
alltid er mye plunder og heft med slike dyr.
Hjemturen til Europa ble ganske så begivenhetsrik. Det hele begynte ved avgang Cebu, vi skulle
derfra opp til Manila før vi for alvor satte kursen vestover. Vi kvittet losen utenfor det nordre
innløpet til Cebu, og var vel kommet opp imot full fart. Jeg var på vei akterover i
midtskibsgangen for å skylle opp noen klær, da tømmermannen kom løpende over akterdekket og
ropte mann overbord. Alt gikk nu så fort at jeg i eftertid ikke kan huske hva som egentlig hendte
eller i hvilken rekkefølge ting skjedde før jeg sammen med 2.styr-mann var akterut i
motorlivbåten på vei nedover skutesiden. Forøvrig var det en maskinist der som skulle forsøke å
få start på motoren, hvilket som vanlig ikke lykkedes. Forøvrig var det 4 spanjoler - så kom ikke
til meg å si at disse spanjolene ikke var sjøfolk. Første-klasses sjøfolk var de. “Taurus” var i en
skarp styrbord sving, og vi ble sjøsatt uten problemer, og begynte å ro i en retning anvist av
kapteinen. En livbøye hadde blitt kastet ut kort tid efter at mannen hoppet, men den gangen var
det ikke krav om røkmarkering så det var ikke mulig å se livbøyen i den relativt høye sjøen som
satte mot land. Vi fikk anvisning fra broen ved tegn om justeringer av vår kurs. Bærbare VHFradioer var ennu ikke kommet. Efter et kvarters roing fikk vi øye på mannen, en lettmatros, og
rodde bort mot ham, men da svømte han bare unna. Efter to ganger å ha bakset med den tunge
livbåten i den høye sjøen for å snu rundt å komme bort til mannen, og han igjen svømte bort, var
jeg så inderlig forbannet, at jeg bare sa Roderigues, en lettmatros på min vakt, og vi bare stupte i
sjøen, og svømte mot fyren som lå og flirte mot oss. Jeg bare trykte til ham med høyre knyttneve
mellom øynene, og så tauet vi ham bort til livbåten og fikk ham ombord i denne. Han var splitter
naken og tydelig beruset, og sutret om at han skulle i land til “jenta mi”, en av barjentene på
waterfronten. Ikke noe galt om dem, for de var antagelig ti ganger så gode mennesker som denne
drittsekken. Vi fikk ham ombord i skibet, og opp med livbåten, og fortsatte mot Manila. Her ble
dette prakteksemplar av menneskeheten akterutseilt, men jeg fikk senere hen kontakt med ham
igjen.
På denne tiden hadde man begynt produksjonen av små lommetransistorradioer i Japan og
muligens Hong Kong. Dette var noe helt nytt, og populariteten spredde seg som en farsott, og vi
hadde en mengde av disse som last. Nylonskjorter var også blitt veldig populære, og dette gikk
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også i store mengder til Europa. Ellers var det mye fotografiapparater og kikkerter i lasten.
Mesteparten av denne spesielt kostbare lasten ble stuet i luke 6 oppe på poopdekket da denne var
låsbar med en jernbom tvers over. Luken var ganske smal, men lang, og de vanlige 2 fot brede
trelukene med 3 presenninger over det hele, og skalkingen foregikk som på de øvrige lukene med
skalkejern og trekiler. Alltid under lasting og lossing i denne luken, som vel var på ca. 18000
kubikkfot, hadde vi vaktmann fra mannskapet, men vanligvis var enten 2. eller 3.styrmannen
tilstede p.g.a. all den verdifulle lasten. Under bunkersanløpet av Aden, hadde vi også noe kolli
med last i det nevnte strongroom’et, og jeg var tilstede under lossingen. Jeg var helt sikker på at
ingen hadde hatt anledning til å stjele noe fra denne luken, men fikk mistanke om at noe ikke var
som det skulle p.g.a. noe treull på dørken, og ved at noen trekasser bar merker efter at de hadde
vært åpnet og spikret igjen. Overstyrmannen som ble varslet, mente at det måtte være sjauere som
hadde vært på ferde, men 2. styrmannen og jeg sa at ingen kunne ha fått anledning da vi alltid
hadde vært til stede sa sant luken hadde vært åpen denne hjemturen. Vi to diskuterte dette en del
og bestemte oss for å se om vi kunne komme ned uten å røre de to hengelåsene, og det gikk fint.
Sikkringsbommen var svekket av rusting gjennom mange år, så den lot seg uten særlige
anstrengelser kile opp slik at treluken over adkomstleideren lett lot seg skyve akterover, og
dermed var det ingen sak å komme ned i rummet. En stor undersøkelse ble satt i gang, og vi fant
ut at her hadde det vært stor tyveriaktivitet. Til å begyne med hadde det nok foregått i det små, for
da hadde de efterfylt tomme og halvtomme kasser med kjelesten og treull, men snart hadde vel
grådigheten tatt overhånd. Like før ankomst Suez satte kapteinen igang en stor undersøk-else av
hele skibet med de han stolte på, men intet ble funnet i lugarer eller på dekk. Mitt
undersøkelsesområde var maskinrummet, og jeg hadde med 2.maskinisten som kjentmann.
Ingenting ble funnet her heller, og det sto bare akseltunellen igjen, og denne var naturligvis
interessant da nødutgangen herfra var helt akterut og adkomsten var gjennom dør fra
mannskapsinnredningen i poopen. Heller ikke her fant vi noe, men jeg insisterte på å åpne de tre
“voidspace” rummene under propellakslingen. 2.maskinisten mente at det var umulig at noen
hadde vært der, da det var trangt og vanskelig å komme til der. Mutterne til det midtre rummet
var imidlertid helt løse, og da vi åpnet opp var det bingo. En masse tyvgods ble funnet pakket i to
sjøsekker og to kufferter, og ellers en del løst. En sjøsekk og en kuffert hadde navn og
hjemmeadresse på hver sin av mannskapet, men de blånektet naturligvis og påsto at noen hadde
tatt disse fra bagasjerummet akterut uten at de viste det.
Det var efter dette ikke noen hyggelig hjemtur, da vel hele den underordnede besetningen følte
seg mistenkliggjort. Hvor meget kapteinen gjorde av undersøkelser, vet jeg ikke, og jeg kan ikke
riktig huske når det norske politiet kom ombord. Jeg tror det kom en politimann ombord i Genoa,
og var med oss videre. I København kom flere og opptok avhør av så vidt jeg erindrer kun den
underordnede besetningen. De fikk antagelig fort oversikt over hvem som hadde vært involvert da
de som var skikkelige og ikke hadde deltatt, naturligvis ikke så noen ide i å være solidariske med
tyverigjengen. Jeg vil tro at spanjolene, og vi hadde vel 7-8 stykker av dem på dekk og i
maskinen, slett ikke ville utsette seg for å miste en jobb som for dem var meget verdifull og
viktig. Og det må ha vært helt tydelig for alle hva som hadde foregått, da disse tyveriene som må
ha foregått på natterstid over lengre tid ikke kan ha skjedd lydløst. I eftertid fikk vi også vite at en
mengde hadde blitt gitt bort til velvillige kvinnelige mottagere i Philippinene og i Singapore.
Foruten den fyren som ble akterutseilt i Manila, forsvant en i Marseilles og en på kontinentet, så
her var det tydelig at noen hadde dårlig samvittighet.
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Ved ankomst Oslo ble vi fortøyd på enden av Filipstadkaien, da de andre 4 kaiplassene som
Wilhelmsen benyttet, en mot Banan Mathisen og tre på sjøsiden, alle var opptatt av
Wilhelmsenskib. Efter at vi var ferdigfortøyd, det tok litt lang tid, da skibet var meget lenger enn
kaien, fikk jeg ordre om å varsku akterut at ingen hadde lov å gå i land før senere. Jeg så da at 2
motormenn, den ene var forresten tillitsmann for de underordnede, hadde en nesten tømt
ginflaske stående foran seg i mannskapsmessen. Derfra gikk jeg forover til fallrepet hvor jeg
hadde fått ordre om å håndheve landgangsforbudet. Ikke lenge efter kom skibsreder Niels
Werring jr. opp fallrepet. Han skulle sikkert ta imot ambassadør Hubai og familien, det var jo
familie, og samtidig kom de to motormennene og ville trenge seg frem for å gå i land. Den ene
snudde med en gang han fikk ordre om det, mens den andre var truende. Det ble et helvetes
basketak, og jeg fikk ham overende midt oppe i en wirekveil. Stuerten sto også der og han lå på
toppen av oss to andre og hjalp til med å holde den rebelske fyren nede. Straks kom den
politikonstabelen vi hadde hatt med oss til stede og fikk smekket håndjern på fyren. Samtidig
med dette kom “Svarte Mærja” med fulle sirener nedover hele lengden av Filipstadkaia til stort
oppstuss naturlig-vis, og flere politimenn stormet ombord. De gikk straks i land med de 2 og så
vidt jeg husker nok en av mannskapet. Jeg tror dette var en lørdag formiddag, i alle fall var det en
virkedag da det var full aktivitet på alle skibene langs kaien. Jeg husker godt at jeg brukte mange
timer for å få uniformsbukse og jakke i skikk igjen efter å ha ligget oppe i en olja wirekveil. Vi lå
i Oslo den påfølgende søndag, og ingen lossing eller lasting foregikk, og jeg hadde stand-by vakt,
og lå på benken i lugaren og leste efter middagen, da det dundret på døren. Jeg skvatt opp da jeg
trodde noe var galt. Av offiserene var det kun jeg og en maskinist ombord da de øvrige hadde fri
for å besøke familien. Utenfor døren sto vår naken-badende “venn” fra Cebu, og forlangte i en
brysk tone å få utlevert sin bagasje. For ikke å stelle istand mer bråk, fikk jeg tak i hans greier, og
sendte ham i land i en fart. Å hvor jeg klødde i nevene efter å gi ham en skikkelig drakt pryl, men
heldigvis ligger det en del mekanismer i bakhodet som forhindrer slike impulser.
For å avslutte denne lange sekvensen, fikk vi senere vite at hovedmannen bak det hele var en
maskingutt - den fyren som rømte i Marseilles. Han skulle ha sonet en 6 måneders dom ved
botsfengslet i Oslo, men fikk tilbud om å akseptere å reise ut istedet. Politiet hadde kjørt ham
ombord i “Taurus” direkte fra botsfengselet sist vi var i Oslo. Denne fremgangs-måten ble
visstnok ganske hyppig benyttet av rettsvesenet i Norge i denne perioden. Uten å vite noe, skulle
vi ombord i handelsflåten få disse karene på rett kjøl. Du hellige enfold sier jeg. Mannen fikk 2 år
og 6 måneder. De to nevnte motormennene fikk også fengsel-straffer, og noen andre ble bøtelagt.
Efter disse 3 turene ble jeg 2.styrmann efter 14 måneder, og tok imot forfremmelsen med glede,
men også med ydmykhet. At neste tur gikk tilbake til Persiske Gulf gjorde ingen ting, jeg var
strålende fornøyd med livet og sjølivet i særdeleshet. Her var det utfordringer og læremuligheter i
massevis, og jeg følte at jeg var med i en nyttig og tradisjonsrik geskjeft - internasjonal
transportvirksomhet. Jeg måtte i forbindelse med forfremmelsen mønstre om ved Oslo
Mønstringskontor nede på Grev Wedels plass og samtidig ha fornyet legeattest ved den samme
institusjon. Tidligere hadde jeg alltid mønstret ut ved Tønsberg Mønstringskontor; - hvilken
forskjell det var her inne i hovedstaden. Det må kanskje bli slik når forholdene blir så store, og
man klumper alt sammen på et sted, Sjømannshjem og Sjømannsforbund og sikkert flere. Det
første man møtte på utsiden var en gjeng med boms som sikkert var på utkikk efter svirebrødre
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som kunne spandere. Inne i huset var efter min mening stemningen ikke god, det var nærmest en
kold og upersonlig fabrikk uten vennlig-het. Jeg lovet meg selv at jeg aldri mer skulle inn der, og
det har jeg klart, da jeg ikke kan huske å ha vært i nærheten siden. Vel, som sagt det måtte
kanskje bli slik når forholdene ble så store.
Disse Persiske Gulfturene ble så like at jeg ikke kan holde den ene fra den andre, da det var mer
eller mindre de samme lastehavnene og de samme lossehavnene begge veier, og
lastsammensettningen var også uten særlige avvik. Og jeg kan heller ikke huske noe spesielt fra
de to Persiske Gulf-turene. En gang vi lå i Basrah og losset stykkgods, husker jeg spesielt at vi lå
ved en kaiplass hvor det var ca. 60 meter bort til lagerskuret. Vi losset papir i en slags kasser med
åpne sider. Det var antagelig glanset papir for disse kassene var skikkelig tunge. Vekten varierte
fra 230 og opp til 245/50 kilo. Efter at hiven hadde landet på kaien - det ble losset med dobble
stropper og 4/6 kasser i hver stropp - sto 4 mann og løftet kassene opp på ryggen til en sjauer.
Disse var utstyrt med en sele som gikk i kryss på brystet, og på ryggen hadde selen en rull på 20
cm diam. som lå over korrsryggen. Efter å ha fått denne svære vekten opp på ryggen var det
nesten som man så at de tynne bena bøyde seg, og mannen vaklet de 50 til 6o meterne bort til
skuret hvor han forsvant inn døren, for straks efter å komme vaklende ut. Derefter seg disse
folkene sammen for å hvile i 10 minutter før de hentet neste bør. Det var nesten uhyggelig å se på,
og vi diskuterte hvorfor i all verdens rike ikke det ble sørget for at denne transporten foregikk
med enkle sekketraller. Vi fikk opplyst at det var forsøkt, så det var sikkert andre som hadde
reagert som oss tidligere, og et Wilhelmsenskib hadde hatt en hel haug av disse med ut tidligere.
De var sikkert malt i fin lyseblå farve som vi kjente hjemmenfra. En dag varte herligheten, så var
de borte. De ble funnet igjen på elvebunnen ved enden av piren. Det var den gamle historien om
igjen, som har gjentatt seg opp igjenom historien - folk motsetter seg de enkleste forbedringer da
de ser det som en trussel mot arbeidsplassene. Jeg grøsser ennu ved tanken på disse små, tynne
skapningene som slet til de grader i den brennende heten. De kunne umulig bli særlig gamle.
Fra en av turene med “Taurus” da vi lå i Genoa for uttur, så vi at den splitter nye bakladeren
“Tricolor” som var levert i 1960, lastet hydro-foilbåten “Vingtor” på dekk. Den skulle losses i
Hamburg, og derfra gikk den til Vestlandet for egen maskin, og ble satt inn i passasjerfarten
mellem Stavanger og Haugesund? Vi syntes dette var spesielt for båten stakk ganske mange
meter utenfor skibssiden på hver side. Efter hva jeg husker ble hydrofoilbåten lastet og losset med
flytekran, selv om “Tricolor” hadde en ganske kraftig storbom selv.
Den 5. turen jeg var med “Taurus” ble det avveksling igjen, så på den måten var jeg heldig. Vi ble
anlagt for en tur til hva man den gangen benevnte Bak-India, og vi begynte med lossing i Cochin i
Kerala-provinsen. Lastingen var den vanlige med Oslo og Gøteborg før de kontinentale havnene
som Hamburg, Bremen, Rotterdam og Antwerpen, Lisboa og Marseilles og Genoa. Like efter
avgang Genoa fikk vi beskjed om å gå til Alexandria i Egypt og fylle opp med hovedsakelig
bomullsballer, og for Calcutta av alle plasser som var vår siste losseplass. Det hele dreiet seg om
18000 kubikkfot, og det var synd at vi ikke bare hadde latt være å oppgi denne ubetydelige
plassen, for hva man her gjorde kunne umulig være lønnsomt. Utgiftene ville jeg tro var mange
ganger som store som fraktinntekten - bomullsballer er naturligvis noe med den dårligst betalte
lasten. I tillegg kom at vi lå og skiftet last i luke 6, hvor mesteparten av plassen var, med
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mannskapet på overtid før ankomst. Dette for å få ned tiden for dette havneanløpet. Det var ikke
alltid at “blårussen” på kontoret og ved agenturene var populære.
Fra Alexandria gikk vi gjennom kanalen til Aden for bunkring og derfra direkte til Cochin.
Antagelig var det denne turen, mens jeg hadde vakt om natten, sjøvaktene var ikke bruk-ket, og vi
holdt på med lossing av noe “way-cargo” vi hadde oppe på lukene fra Port Said, at jeg fikk se en
utrolig hendelse. Det begynte å blåse opp litt efter midnatt, og det ble litt krapp sjø inne på
havnen. Litt bortenfor oss lå en gamel Brocklebank-liner med en ganske stor jernlekter fortøyd
midtskibs. Vi lå i Aden fortøyd mellem bøyer den gangen. Efterhvert begynte det å sprute ganske
mye rundt baugen på denne lekteren, og jeg så at to mann i hvite kjeledresser hang over rekken og
det så ut som de fulgte med eller i alle fall måtte se hva som var i ferd med å skje. De gikk til og
fra, og efter et par timer mens de sto og så på forsvant lekteren. Den gikk rett og slett til bunns.
Hadde de bare løsnet lekteren ville den bare ha drevet inn på sandstranden. Eller enda bedre
hadde de bare løsnet den og fortøyd den akterut, så hadde den ligget der og sikkert klart seg i den
meget mindre sjøen som blir der. Dette må være noe av det verste jeg har sett av at folk ikke bryr
seg en døyt, om de bare ikke er involvert personlig. Og jeg som trodde engelskmenn var sjøfolk.
I Cochin losset vi tror jeg kun dekkslast, og den besto av 4 store hvite frysetrucker, og var
beregnet for det store norsk/indiske fiskeriprosjektet i Kerala provinsen. Det kom et par
ålesundere ombord og fulgte lossingen. Hvor vellykket dette prosjektet var eller ble har jeg ikke
peiling på, men det gikk jo utrolige historier om båter som lå på stranden og ble oppspist av mark,
mens prosjektets folk over lang tid forhandlet om å få gavene tollfritt inn i India. Galskapen lenge
leve sier jeg. Forresten var Kerala-provinsen kommuniststyrt, og hadde den minste prosenten av
analfabeter i hele India, så for mange av oss var dette forbausende nytt. Vi seilte videre ned til
Tuticorin helt syd i India, og losset her på reden til lektere. Formannen hadde en gammel
uniformslue med Høegh-lines merke i, og han var ikke billig. Det var tydelig at han var en stor
kar på stedet. Det skal ikke mer til, litt avhengig av hvor man er og blant hvem. Derfra var en kort
vei over til Colombo på Ceylon, og her ble vi liggende ganske mange dager. Tempoet var stort
sett labert, og vi fikk med oss litt av byen, og var en søndag ute på Mount Lavinia, som var en
badestrand med hotell, og hadde nok vært svært fasjonabelt i kolonitiden. Den gang var det ikke
noen uroligheter slik vi opplevde det. Befolkningen var delt i 3; singalesere, tamiler og burgers.
Majoriteten lå på den første gruppen, og den minste var den siste, men her hadde man
blandingsrasen mellem europeer og de innfødte, og høyere utdannelse gjorde at administ-rasjonen
og leger, tannleger, jurister og lignende var preget av disse burgers. På oss virket landet som
fredelig, men det ulmet nok i folkedypet, og mens vi lå der ble president Bandaranaike myrdet ute
i haven sin på høylys dag efter hva vi hørte. Det var nok endel spekulasjoner om hvordan den
politiske situasjon ville bli efter dette mordet, som tydelig var politisk motivert, men ennu i en del
år gikk det forholdsvis bra. Her på Ceylon kunne man gjøre fordelaktige kjøp vel og merke hvis
man var flink til å prute, og det var i edel-stener og “semi-presious stones” eller halvedelstener,
da Ceylon efter sigende hadde stor egenproduksjon av disse. Den gangen leste jeg en del om dette
emnet, men idag husker jeg knapt nok navnet på 10 av disse stenene. Zircon er en pen og grønn
halvedelsten, men den ble vi advart mot, da den efter en tid ville miste noe av farven.
Fra Colombo gikk turen opp til Madras for lossing, og derfra til Calcutta, hvor skibet ankret opp
utenfor Ganges-deltaet i påvente av los, og det kunne ofte ta noen dager. Hvor lenge vi lå der kan
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jeg ikke huske nu, men jeg husker at jeg reagerte litt på vår posisjon da jeg kom opp på broen
kl.1200. Efter å ha tatt en breddeobservasjon ved middagstid, og en lengde før klokken 1600
mente jeg at vi sto 11 nautiske mil lenger vest, og det viste seg senere da losen kom at dette var
riktig. Om natten hadde de sett glimtet av fyrskibet, og styrte derefter for dette og ankret 1 n.m.
av. Nu bekreftet losen, da han kom, at fyrskibet var flyttet vestover de 11 n.m., og dette ble gjort
av og til efter som deltaet forandret seg. Hvor ofte dette skjer vet jeg ikke, men det er enorme
mengder med sediment som deltaet pøser ut i Den Bengalske Bukt hvert år, og at hovedløpet
plutselig tar en ny vei ved at det bygger seg opp nye sand- og mudderbanker er en helt naturlig
ting. Det er mange, mange n.m. fra der losen kommer ombord og inn til selve fastlandet, og det er
Hoogley-river som er løpet opp til Calcutta. Hele denne kjempesletten, Bengalprovinsen og
Bangla Desh eller Øst-Pakistan som det het på denne tiden, er bygget opp av det kjempemessige
Ganges-deltaet. Strømmen er i Hoogley veldig sterk, og her må styringen virkelig passes nøye. En
eller to ankringer er normalt for å komme opp til byen. Dette for å komme over sandbank-ene. Vi
ankret først ved Haldia port - Sagar road - hvor et helt nytt jernverk har blitt bygget opp av Tatakonsernet. Mitt intrykk er at Tata har en finger med i alt som foregår av økonomisk karakter i
India. Det ble fortalt meg at denne familien er Parsee, og dette lille folkeslaget, med egen religeon
- soltilbedere- kommer opprinnelig fra det gamle Persia. De er meget intelligente mennesker, og
gifter seg bare innen sitt eget folk. Om det er dette som gjør at de er i tilbakegang i antall, vet jeg
ikke. De er i alle fall stort sett på toppen av samfunnsstigen. Ved ankomsten ble vi fortøyd langs
Garden Reach, som er noen kaiplasser langs elvebredden, og fortøyningsoperasjonen er helt
spesiell og blir utført av fortøyningsgjenger fra land. De har med seg spesielle fortøyningsbåter
med vinsjer/spill og dykkere. Det første som ble gjort var at vi fortøyde med trosser og spring på
vanlig måte, og så overtok folkene fra land. To lås ankerkjetting, 15 favner, ble frakoblet på hver
side forut, efter at ankrene var frakoblet og opphengt. Disse to kjettinglengdene ble fraktet akterut
og satt fast på hver side, og så festet i kaien under vannet. Hvordan festean-ordningen er her
kunne ikke sees for farven på elvevannet er som sjokolade. Den samme prosedyren ble benyttet
forut. Hvordan disse dykkerne jobbet, uten briller og kun med en neseklype skjønner jeg ikke små og tynne som reimer var de også. De må ha vært gode til å føle seg frem, for alt foregikk i
blinde, og alt foregikk med en kraftig strøm i vannet, men det er mulig at det foregikk på den
tiden hvor det var minst strøm i vannet.
Efter at vi var ferdiglosset ved Garden Reach, ble vi forhalt til en plass utenfor Fort Williams
hvor vi fortøyde i bøye forut og akterut, også her med kjettinger, og dessuten hadde vi akterut på
poopdekket, som var ganske langt, kjempesvære taljer - en på hver side festet i kjettingene og i
pullertene i forkant. I disse taljene, hvor hver blokk må ha hatt minst 4 skiver ble det benyttet
kokostau. Stor dimensjon var det på tauet, kanskje 4 tom-mers omkrets. Grunnen til denne
spesielle fortøyningen var at de neste dag ventet en mindre “Tide bore” - tidevannsbølge opp
elven. Denne saken er her i Hoogley veldig spesiell, og efter hva jeg husker ble det sagt at den
kunne komme opp elven med stor fart som en vegg av vann på 6 fot. Dette er et naturfenomen
som med stor grad av sikkerhet kan forutbestemmes nærmest på minuttet. I vårt tilfelle var denne
tidevannsbølgen kun på 2 fot, og den inntraff ved middagstider. Den var vanskelig å få øye på
siden den var så liten, men det er store vannmasser som er involvert, og sannelig merket vi at den
traff skibet da vi merkbart ble skjøvet oppover elven, vi lå med akterenden nedstrøms. Det vi
mest merket det på var strammingen av de store taljene og lyden i kokkostauet - det tauet jamrer
seg fælt når det strekkes. Det hele var over på et halvt minutt eller mindre, og så var det hele
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forbi. Jeg forstår godt at effekten er voldsom når den kommer settende oppover elven med
maksimal styrke. Det er også fasinerende å se jutelekterne komme sigende nedover på strømmen
hvor styringen foregår med en stor styreåre. Det er så og si ingenting å se av selve skroget, det
hele ser ut som en enorm flytende høysåte- 5/6 meter høy og 20 meter lang og 5 meter bred - her
gjetter jeg naturligvis. Anvisningen til ror-mannen ble vel gitt av en mann oppe på høysåten.
Hvordan disse klarer seg ved en av dissse tidevannsbølgene forstår jeg ikke, men de ligger vel
antagelig beskyttet i sidekanaler eller lignende.
Det er naturligvis en hel masse med interessante ting å se og oppleve i Calcutta som ellers i India.
Det betinger at man lukker øynene for all skitten, forfallet, lukter, fattigdom, sult og all annen
elendighet. Den store åpne parken (Maydan) i centrum med statuen av dronn- ing Victoria
(keiserinne av India) i midten med crickett-spillende menn i ulastelig hvite klær er flott, og ennu
finere var det nok i kolonitiden. En god del fine bygninger finnes også, men det som forbauset
meg mest var Serampore eller Serampur i dag kanskje. På denne tiden fantes det et
Velferdskontor for Handelsflåten i Calcutta, og det ble drevet av en nordmann, som også hadde
sin kone der. Det hele var en leilighet med balkong, og efter lokale forhold var det sikkert bra
standard. Vi var hjemme hos dem en kveld, 5-6 av offiserene, og ble traktert med lokale retter og
hadde det koselig. Denne karen arrangerte en busstur på en lørdag eller søndag for hele
besetningen opp til nevnte lille by. Først over den store imponerende stålbroen som sikkert var
enormt viktig for både tog, bil og fotgjengere i dette området. Så gikk turen oppover langs elvens
venstre bredd gjennom tett befolkede områder som nesten må regnes som en sammenhengende
landsby. Ca. 20 km nord for Calcutta ligger Serampore, et lite område nede ved elven som i 1981
hadde 127000 innbyggere, som særlig lever av juteindustri. Denne enclaven ble anlagt av
Danmark-Norge i 1755 og navnet den gang var Fredriksnagar. Både engelskmennene og
franskmennene hadde lignende kolonier/handelsstasjoner lenger ned i elven, og i 1845 ble
Serampore solgt til engelskmennene. Efter hva jeg forsto var det sistnevntes befestning av
Calcutta (Fort Williams?) som gjorde at de kunne diktere sin pris/toll for passering, og da er det
vel ikke en særlig umulig tanke at de kunne ta kvelertak på den dansk-norske handelen. Området
er som sagt lite, men har egen kirke og universitet. Vi ble fortalt at de hadde et charter fra
Universitetet i København som ga dem rett til å utdanne kristne prester, visstnok som det eneste
universitet i India? Er ikke så helt sikker på dette, men kanskje det er riktig når det gjelder
lutheranske prester. Byggningskomplekset var ganske bra, vi fikk se de små rummene som
studentene hadde, nærmest celler, og inne i kirken hang et stort antall flagg og faner - tydelig
danske med Danebrog inspirerte farver. Vi ble også vist et stort bokverk med fantastiske kolorerte
pennetegninger av Indias fugler fra 200 år? tilbake, og dette var visstnok meget betydningsfullt og
et berømt verk. På utsiden av kirkemuren var det et lite antall graver med minnestener over folk
som hadde levd og hersket i Serampore i den dansk-norske tiden. Det hele var for meg helt ukjent
fra før, og veldig interessant å ha sett.
For hjemturen lastet vi her et parti korn for en europeisk havn. Her fikk jeg meg en skikkelig
forskrekkelse med tanke på efterlevelse av internasjonale regler for føring av korn. Løst korn er
som kjendt strengt regulert hva stuasje og sikkring mot forskøvning angår. Før var det nasjonale
regler basert på de engelske reglene i form av en konvensjon mellem sjøfartsnasjoner. De siste 30
årene i alle fall er denne konvensjonen administrert av IMO i London under FN. Her skulle
kapteinen for å spare penger bygge dette skottet i luke 2’s underrum sammen med
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tømmermannen og en jungmann på overtid en søndag. I denne forbindelse hadde han samlet opp
gammel “runnerwire” og utrangerte treluker, og noe treboks i tillegg. Arbeidet med føderen i
undre mellemdekket og hva som måtte bli gjort i underrummet luke 3 ble overlatt til folk fra land.
Langskibsskottet i luke 2 ble utført delvis mens lastingen foregikk. Da jeg var fremme for å se
hvordan dette ble gjort med 3 mann alene, var det ikke rart at jeg sperret øynene opp. Da holdt de
tre på å rette opp igjen et skott som hadde kolapset ennu før lastingen var fullført. Det er helt
utrolig hvor lojale (eller kanskje var vi redde for å si noe) vi sjøfolk var og er, men dette var ikke
noe annet enn ren galskap. Vel vi kom trygt og godt frem til Europa med lasten, men det er klart
at vi tre styrmennene som gikk sjøvakter nok hadde grepet inn og forlangt skuta på været om vi
hadde møtt noe nevneverdig slingring på hjemturen.
Mens vi lå fortøyd i bøyer utenfor Fort Williams, like efter at denne tidevannsbølgen hadde
passert oss, kom et eldre 10.000 tons damplasteskib sigende opp elven, for å fortøye i bøyer
utenfor oss slik at det ville være ca.30 meter mellem skibene. Vi hadde en av de lokale trelekterne
langs siden på babord side, antagelig for å ta imot “sweepings” fra laste-rummene efter hvert som
de ble rengjort. Ca. 50 fot lang var vel denne lekteren, og vi hadde en pinneleider hengende over
rekken og ned til denne. Hva som skjedde ombord i lastefartøyet vet ikke jeg, men antar at den
ble tatt av strømmen og satt inn mot oss og at de korrigerte for sent for dette. Vi var imidlertid
heldige ved at den store trelekteren virket som fender slik at “Taurus” ingen skader fikk, ikke det
andre skibet heller, men lekteren ble knust til pinneved. De 6-7 mann som befant seg nede i
lekteren fikk det skikkelig travelt med å komme seg opp da det ble ropt til dem hva som var i ferd
med å skje.Det ble en masse rop og skrål blant disse folkene, og den eldste med turban og langt
hvitt, velstellt skjegg var tydeligvis lekterskipperen. Lekteren fikk seg en skikkelig omgang, ble
trykket sammen til halv bredde, og da det store fartøyet gled unna falt den bare sammen idet den
ble fyllt med vann. En masse rusk og rask fløt på overflaten, og en mengde store, store
kakerlakker kravlet rundt på det som fløt. En av de yngste mennene var som en apekatt nedover
pinneleideren da det andre fartøyet gled fra, og stupte i vannet og dykket ned der hvor hytten akter
på lekteren hadde vært. Han var vel borte et minutt eller mer og kom opp igjen med et treskrin til
stor jubel fra lekterbesetningen, og gamlingen var synlig svært fornøyd. Viktige ting var berget.
Kanskje kontantbeholdningen eller noe sånt, og i tillegg ville han vel nu kunne skaffe seg en ny
lekter som erstatning fra skadevolderen. Det som var igjen av lekteren var bare fyringsved.
Fra Fort Williams ble vi forhalt inn i Kitterpore Docks via slusen. Her inne var det trangt, og
jeg hadde inntrykk av at det var på centimeteren når skibet ble dreiet rundt 180 grader for å ligge
med baugen utover ved avgang. Sluseporten ble naturligvis åpnet kun på høyvanne, og det var
begrenset med tid til rådighet med å få skib ut og inn. Posisjonering ble gjort efterpå. Dette
minnet om hva de gjorde i Liverpool Docks. Her var det dock-masters i hvite uniformer med
ropert som dirigerte fortøyningsgjengene som hadde båter til rådighet, og som rodde de tynne
wirene over til skibet, og så ble hele vinshingen foretatt med capstans på kaien. Kidderpore
Docks består av to havnebassenger, og rummer et stort antall 10.000 tonnere langs kaiene og i
dolfiner. Vannet er til de grader møkkete, men lekterfolket vasker seg i dette hver morgen, og
muligens koker de sin mat og vasker opp også i dette vannet, og all avføring fra mennesker også
det som kommer fra alle skibene går direkte i docken. Stanken og varmen er voldsom. Folk bor
på gater og fortau. De heldigste med en bølgeblikkplate eller to for beskyttelse mot
monsoonregnet. All koking foregår med ved, så en lyspære i mørket synes kanskje på 50 meters
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avstand, men ikke mer. Det finnes en såkalt “Seamen’s Club” i området utenfor dokkene. Vi var
bortom en kveld, og det var nok - vi hadde det 1000 ganger bedre ombord. Heldigvis feier
monsoonregnet innover Den Bengalske Bukt en gang hvert år i noen måneder, slik at det blir gjort
en slags storrengjøring, og godt er det. Jeg må tenke på en engelsk flyver som fløy over Gangesdeltaet, kikket ned og erklærte: “This is the asshole of sivilisation”, og for oss fremmede fortoner
det seg slik. Men her lever og bor millioner og atter millioner av mennesker.
Lasten herfra besto i det alt vesentlige av juteprodukter, og jeg var fasinert av hvordan de store
ballene med “gunnie” (sekkestrie) de største mer enn 1000kilo stykket, ble skrudd på plass ved
bruk av svette menneskerygger som skjøv hver enkelt på plass, slik at hver tier var absolutt
kompakt. En formann ga ordrene og målte ut og bestemte hvor hver enkelt balle skulle plasseres.
De kunne sin jobb. Og så sang de i takt og arbeidet i takt - selsagt en arbeidsmetode de hadde til
felles med sjøfolkene i gamle dagers seilskuter. Ingen forskjell på det. Et lite parti med antimoney
ore hadde vi også hjemover. Denne malmen var i pudderform og var svinetung, og kom i små
lerretssekker, så den var sikkert også meget verdifull. Dessverre var det to partier som ble lastet
det ene oppå det andre med en trådseparasjon mellom. Denne trådseparasjonen ble fort ødelagt
under lossingen, og det ble min jobb å finne ut av de to partiene. Med finkost måtte hver sekk
børstes for å finne merkene på sekkene. Dette var en grisejobb uten like i det tunge støvet, men
efter et par timer var jobben over. En skikkelig møkkajobb var det, men det var en gang i blandt
at vi fikk slik utenom last. Vi hadde også et annet lite parti fra India en av turene, men så vidt jeg
husker var det fra Bombay eller Karachi på en tidligere tur, som ikke var behagelig, og vi måtte
finne en helt adskilt plass for dette partiet og bygge en binge av sterkt tre. Det var klover og ben
“crushed bones”- hugget av ved ankelleddet og ikke gjort noe mer med. Denne ufyselige dritten
skulle til limindustrien eller noe lignende, og jeg begriper ikke at ikke dette kunne sendes i tette
dunker eller lignende, men da hadde det vel ikke vært regningssvarende. En fryktelig stank på
varmen fra denne elendigheten med mark og fluer som krydde over det hele. Jeg begriper ikke
den dag i dag at man kunne transportere dette svineriet i skib med åpen stuasje. Heldigvis kom vi
opp til Europa på vinterstid og da var det ikke så ille. Noe lignende kjente vi til fra Gøteborg,
hvor Johnson-linjens skib lå øverst oppe i havnen i frihamnen. Om det var østlig vind på
sommeren, og en av disse skibene lå inne kunne man kjenne stanken helt ut til Vinga fyr ble det
sagt, når de losset våtsaltede huder fra Argentina. Saltet gjorde i alle fall at det ikke fantes
utøy/mark i denne lasten, men lukten var ganske sterk.
Fra Calcutta gikk turen over til Akyab i Burma, en liten naturlig havn, hvor vi lastet ris fra
lektere. Rent og fint måtte det være i mellemdekkene hvor dette ble stuet, og man brukte
bambusmatter over det hele for å beskytte sekkene, og i bunnen tredobbelt lag med dunnage for å
beskytte mot eventuell svetting fra lasten, særlig var dette viktig når man kom fra tropene og opp
til Europa på vinteren. Kondens i lasterummene kunne være ganske svær, og det var viktig å
utnytte alle ventilasjonsmuligheter når man gikk fra varmt og fuktig klima til vinterkulde. Fra
Akyab seilte vi over til Madras hvor vi skulle laste 1000 tons med Manganmalm i underrummet i
luke 3. Overstyrmannen og jeg så på hver-andre, og lurte på hvor lenge vi ville bli liggende her
for denne innlastingen. Malmhaugen i seg selv var ikke avskrekkende stor,men den lå 50 meter
fra skutesiden, og det var wire-nett med en foring som skulle benyttes ved ombordhivingen, og
lasten tippes ut efter at den hadde nådd bunnen. To bompar hadde vi til rådighet i luke 3, men dog
allikevel. Vi hadde ikke behøvd å bekymre oss. Det var vår kapasitet som var begrensningen. De
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4 vinsjene gikk i et kjør så motstandskassene (likestrømsanlegg) var bortimot rødglødende
(overdrivelse naturligvis), og efter å ha begynt lastingen sent på kvelden, var det hele over tidlig
på morgenen - lasten trimmet flat i underrummet og kaien spotless. Hvordan var det mulig? Et
menneskelig conveyor-belte var svaret. En uavbrutt rekke med menn som gikk fra malmhaugen
til skutesiden med fat på hodet med malm i som ble tippet opp i det ventende nettet - fasinerende
å se på egentlig. Siste havn på hjemturen før overfarten til Aden for bunkring, var Colombo, og
her var det naturligvis te det gikk på. Mange forskjellige partier til mange lossehavner, ga oss to
underordnede styrmennene en interessant oppgave som gikk på det å være nøyaktige så ikke noen
sammenblanding av forskjellige partier ville skje. Det er jo en renslig og fin last i finerkasser på
50X50X50 cm sånn omtrentlig, beslått med blikkbånd i kantene og pakket i lufttett blikkboks
innvendig.
Ikke noe spesielt ved vår hjemtur så vidt jeg husker annet enn at det gikk adskillig mer tid i
Porsgrunn hvor manganmalmen ble losset, enn hva gjengen i Madras hadde brukt på innlastingen.
Jeg hadde bestemt meg for å være med ennu en tur i alle fall, og nu ventet en overraskelse ved at
“Taurus” ble sendt ut til Australia. For meg var det en hyggelig sak for jeg hadde bare en gang
tidligere vært der da jeg var lettmatros på “Tarn”, og hadde ikke regnet med dette da det var de
noe større og hurtigere skibene som vanligvis ble benyttet i Australiafarten.
Turen startet i Oslo med kapteinsbytte, og det viste seg snart at det var en stor overgang fra en
skipper som overhodet ikke nød alkohol til en som slett ikke spyttet i glasset, og jeg antar det var
grunnen til at han rett som det var hadde mye rart for seg, og i tillegg var svært ubehersket av seg.
Han var en stor og røslig kar med høyt stemmevolum og ville gjerne dominere sine omgivelser.
Overstyrmannen og jeg ble forskånet for alvorlige hendelser, men han var en av disse kapteinene
som alltid lå efter 3.styrmannen. I denne mannens tilfelle antar jeg grunnen var at han vel var en
feig mann, og derfor lot alt gå utover den svakest posisjonerte i sin nærhet. På maskinsiden i den
forre lugaren på babord side hadde han sin svirebror, også en kar av store dimensjoner som tålte
like mye. Gjennom de to som stelte disse lugarene ble vi andre snart klar over at det var store
mengder brennevin og øl som disse to konsumerte hvert eneste døgn, tilsammen to flasker
brennevin pluss øl, og tilsynelatende oppførte de seg vanligvis som folk flest, d.v.s. man kunne
ikke se noe på gangen eller høre noe på stemmen. Det merkeligste var at de ikke sørget for å få
hevet tomgodset overbord før de køyet, slik at det i alle fall ikke lå opp i dagen hva som foregikk.
Dem om det, men trivelig var det ikke for normale folk.
Den første eller andre dagen han var ombord oppsøkte jeg ham med en anmodning om at vi fikk
sendt alle kartene for Australia og Indonesia i land for korrigering siden skibet ikke hadde vært i
de farvannene på nærmere 10 år, og det ville være en håbløs oppgave for meg på utturen å rette
disse selv. Om det var for å kjekke seg for stuerten og salongpiken som var tilstede, vet ikke jeg,
men hans svar var kontant at han hadde vært så mange ganger i Australia at bare han fikk
sjøbøyen i sikte var han lommekjent for resten og trengte ingen kart, men at han skulle se over
kartene selv ved leilighet. Vel, noe mer var det vel ikke å si om det for meg - han hadde ansvaret,
var kjepphøy og hadde fått et tips om at ikke alt var som det skulle være.
Senere på turen, da vi var på vei fra Melbourne til Sidney, sto han foran meg som en tord-ensky
og spurte meg hvor havnekartene for Sydney var. Jeg svarte som sant var at det visste jeg ikke,
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men minte ham omgående på hva jeg hadde gjort ham oppmerksom på i Oslo, og hans svar da.
Han snudde på helen og det ble ikke mer snakk, men jeg hørte han fortelle sin versjon til losen
efter at han kom ombord ute ved sjøbøyen og vi var på vei inn i havnen. Efter noen minutter kom
losen over til meg og sa: “How could you do this?” Jeg fortalte ham da kort min versjon, og han
sukket: “Oh, my God”, og mente nok at her ombord var det “hyggelig”. Senere fikk jeg vite
gjennom maskinsjefen at han var med “Taurus” da skibet var nytt, og at de hadde hatt en liten
kollisjon eller berøring med et annet fartøy, og her lå nok forklaringen. Kartene over Sidney var
naturligvis tatt i land i forbindelse med et rettsoppgjør og senere ikke erstattet. Mangelen ville jo
vært oppdaget av kapteinen om han hadde gått igjennom kartene på forhånd slik han hadde sagt
han ville. Jeg visste naturligvis at disse kartene manglet og i eftertid skjønner jeg jo at jeg burde
ha varskudd kapteinen om forholdet, men han var så forbannet arrogant i Oslo at jeg ikke tenkte
fornuftig her. Dessuten var det jo riktig som han sa at fikk du først tak i sjøbøyen i området hvor
losbåten krysset var det ikke store vanskeligheter. Anderledes var det nord for Brisbane hvor
“The Great Barrier Reef” begynte. Hadde vi imidlertid kommet bort i noe ville vi ligget tynt an
om vi hadde måttet innrømme overfor en rett at vi ingen kart hadde for Sydney-området. Huff!
Huff!
Ellers er det ikke så meget å si om lasten for utgående fra Europa. Mesteparten besto av
skogsprodukter fra Skandinavia, maskinprodukter fra Hamburg, Rotterdam og Antwer-pen.
Langjern og glass fra Antwerpen og dessuten en del biler. Dette glasset fra Antwerpen var
spesielt, da det efter hva jeg vet stort sett var finere glass - speilglassruter etc. Størrelsen var
forskjellig, fra mindre kasser til store butikkvinduer? etc. De var merket for stående stuasje og
kassene var vanligvis ca. 1 fot tykke, og inneholdt flere lag glass pakket med halm eller lignende
mellem. Dette var som man forstår meget tung last, og fristelsen var stor med tanke på å laste
dette i underrummet. Det var blitt gjort på et av de store, hurtiggående skibene som kom efter oss,
og vi kom samtidig inn til en av havnene, og ryktet gikk fort om at det var store skader på denne
typen last i dette skibet. Grunnen til skaden var at overstyrmannen var svært bekymret for
stabiliteten og hadde lastet glasset i underrummet, og enda verre var at kassene hadde blitt lagt
flatt, og tålte ikke trykket av den ovenliggende lasten. Det lønner seg å følge instrukser og så
bruke sunn fornuft i til-legg. At denne overstyrmannen i sitt senere liv ble kalt Ola Trim viser vel
hvilket problem han hadde.
På denne tiden var det stor politisk uro mellem Stor-Brittania og den selvstendige repu-blikken
Indonesia efter at kolonimakten Nederland tidligere hadde blitt hevet ut. Nu skjedde det samme
med engelskmennene, og nu kom andre inn og overtok deres linjefart. I denne forbindelse
opprettet Wilhelmsen og andre Scandinavia Line, og vi ble det første skib som lastet hjemgående
i denne linjen, og det var flott siden jeg ikke hadde vært i Indonesia før - nytt land og nye havner.
Som jeg har fortalt før hadde Wilhelmsen blitt tvunget til å gå ut til Australia via Suez på grunn
av konkurransen med blandt annet tyske rederier, og ikke via Syd-Afrika som tidligere. Dette ga
en ubalanse i traden slik at av, jeg tror det var 24 seilinger i året, var det kun ull og skinn til å fylle
18 skib hjemgående. De andre 6 seilingene måtte derfor ta malm eller annen bulklast. Så dette her
var bra. Vi fikk lasterotasjonen som ga oss lasting i Makassar på Celebes, så Sourabaia, Tegal,
Tjirebon, Semarang og Djakarta (Tanjong Priok) på Java og Belawan på Sumatra. Jeg tror også vi
var innom Singapore, Penang, men er ikke helt sikker på det. I alle fall kom vi opp Riuw Straat
(Rhio Strait) og ut i Singapore Strait, og det var litt spesielt for vi måtte krysse trafikken i
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Singapore Strait, og medstrømmen ut av Riuw Straat satte oss over til nord-siden med stor fart, så
her nede skal man være oppmerksom ellers kan det fort gå galt. Jeg mener vi gikk bort til Eastern
Anchorage og ankret der. Tidligere hadde vi gått fra Brisbane og nordover på innsiden av Great
Barrier, hele veien med los ombord, og han gikk i land ved Christmas Island på utsiden av
Torres-stredet. På veien opp til Makassar fikk vi beskjed om at vi skulle laste og bunkre i Balik
Papan på Borneo også, og klok av skade hadde jeg sjekket nøye at vi hadde kart for de tidligere
nevnte havnene, men siden kapteinen hadde bekreftet at vi ikke skulle til noen andre havner, følte
jeg meg trygg. Balik Papan kom derfor som en stor overraskelse.
Så en formiddag like efter frokost fikk jeg beskjed om å komme opp på broen fort. Jeg lå og sov
på dette tidspunkt, da jeg hadde frivakt. Oppe på broen møtte jeg en kaptein som ikke var høy i
hatten, og han fortalte at vi skulle til Balik Papan, og vi hadde ikke kart. Han ble ikke mer
lykkelig da jeg fortalte at Balik Papan var et av flere områder i Indonesia som ble minelagt under
2.verdenskrig. Han visste om minefelt, for jeg hadde lagt inn (skravert) i kartene forøvrig de i
Indonesia eksisterende minefelt i henhold til NEMEDRI-publikasjonen for asiatiske farvann.
Siden vi hadde kartene for både søndre og nordlige del av Makassar-stredet fortalte jeg ham at det
ikke var noe problem å lage et kart for innseil-ingen til Balik Papan basert på opplysningene i
NEMEDRI. Da jeg var ferdig med kartet, var han meget fornøyd, og viste losen på vei inn til
havnen produktet og var synlig imponert av sin bedrift. Nu var det ikke så meget å skryte av, for
publikasjonen oppga lengde og bredde for fyret på odden nord for innløpet, og posisjonen for
hver eneste bøye på hver side av den minesveipede og trygge leden inn til havnen. Da Balik
Papan ligger nesten på ekvator er det heller ikke noe problem med distanser da avviket er helt
ubetyde-lig, så man kan benytte et blankt rutearkark eller lignende (bredde og lengde er samme
distanse).
Lasten her i Balik Papan var litt spesiell og besto av parafinvoks fra det lokale raffineriet, og kom
i flate jutesekker, og måtte ha en så kjølig stuasje som mulig, og måtte dessuten ikke stues høyere
enn 5 sekkehøyder tror jeg det var. Vi fikk dessuten et parti med “Gum copal”, som er tynne
småflak av lim fyllt i jutesekker med en tett innerlining for å unngå forurensing. Disse sekkene
måtte også stues kjølig og ikke mer enn 1 i høyden. Mellem-dekket i luke 2 til 3 var
gjennomgående og passet fint til disse to lastene, og var nesten helt perfekt på høyden også. Det
ble sagt at “Gum copal” var det limet man brukte på baksiden av frimerker og til konvolutter.
I Makassar lastet vi kun 37 tons, men det ble ganske stort volum da alt besto av krydder-urter,
nellik, pepper etc.,etc., og det luktet veldig godt nede i mellemdekket i luke 3 hvor lasten ble stuet
inne i en lomme i mellemdekket, og derefter bokset inne med plank for å unngå tyveri.
Menneskene her har jeg intet inntrykk av, da oppholdet var ganske kort, men det kom da en
spesiell episode ut av det. 2.maskinisten hadde blitt kallt inn til maskin-sjefen ved at han banket i
skottet. Han hadde kommet direkte fra badet, og sto med håndkleet rundt seg. Ventilene til
midtskibsgangen sto åpne p.g.a. varmen. Han påsto at han hadde bare vært borte fra lugaren sin i
2 minutter, og da han kom tilbake så han med en gang hva som hadde hendt. En kulepenn og
armbåndsuret var borte, men verst av alt var at begge tann-gardene, som hadde ligget på
skrivebordet, også var borte. Det var jo synd på ham, men det ble mye latter av dette på
hjemturen. Han hadde vært veldig snakkesalig, men nu var han blitt nesten stum, og spiste kun

94

grøt og oppbløtt brød. Så for meg står folket på Celebes som noen forferdelige tyver, men jeg har
jo ikke belegg for å si det.
Fra Makassar gikk vi ned til Sourabaia, og lå til ankers der på reden noen timer før de tok oss inn
til kaien. Mens vi lå der kom et japansk fullastet tankskib på 10.000 tons sigende ut fra et
melasseanlegg. Det er en ekkel følelse å se et skib komme mot seg tilsynelatende uten å kunne
stoppe, men heldigvis var farten svært beskjeden. Vi fikk slått forover i vår egen maskin, og det
resulterte i at øvre kanten på svineryggen hans traff vår skansekled-ning midtskibs, og klippet opp
denne i 15 meters lengde. Dessuten ble waterbordsvinkelen vår bøyet innover i omtrent samme
lengde, men det hele holdt i den forstand at det ikke ble hull inn til lasterummet på babord side.
Det var lange lommer her inn fra luke 4’s øvre mellemdekk på siden av maskincasingen. Det hele
sto på i 10 sekunder kanskje, og så var skibene fra hverandre. At det hadde blitt slått forover hos
oss gjorde nok at kollisjons-kreftene ble fordelt over en 15 meters lengde. Hadde vi ligget stille
hadde nok tankeren punktert oss ganske kraftig. Nu kom Lloyds ombord og besiktiget skaden, og
godkjendte skibet for reisen hjem til Europa hvor reparasjonen ble gjort. Den tok bare et par dager
mens vi losset og lastet, så vidt jeg husker i Hamburg. Lasten fra Sourabaia besto i det alt
vesentlige av formel, og det samme var det i Tegal og Tjirebon og Semarang. På disse tre
plassene lå vi utpå og lastet fra lektere. De fleste stedene på Østen og Persiske Gulf bor sjauerne
ombord på dekk når vi ligger til ankers ute på reden og losser/laster i lektere. De har med sin
egen kokk med kjeler og det hele og tenner opp i primitive ovner som står på dekk. Brannfaren er
noe man må ha for øyet, og vaktholdet må skjerpes, men det har aldri vært noen vanskeligheter
heller.
Tandjong Priok, som er Djakartas havneby, var en moderne havn, og lignet på en havn i NordEuropa med elektriske kraner etc, men efter at hollenderne var kastet ut av Indo-nesia, var tydelig
alt tenisk utstyr i sterkt forfall. Hva vi lastet husker jeg ikke, men det var nok en del tekasser. Vi
gikk så opp til Singapore, og så videre til Belawan på Sumatra. Her opplevde vi en forferdelig
behandling av mennesker. Det militære tok tak i sivile menn som trakk i havneområdet, antagelig
folk som forsøkte seg på cigarettkjøp fra skibene eller annen lignende ulovlig virksomhet. Til
slutt sto det vel 8-10 mann der, og de ble snudd efter som solen vandret over himmelen mot vest
slik at de sto og så rett inn i solskiven eller i alle fall i solens retning. De lukket vel øynene så
meget de kunne, men fikk ofte slag med neven eller geværkolben av de soldatene som satt på
noen tømmerstokker like i nærheten, og som tilsynelatende moret seg over dette. Spesielt la jeg
merke til en mann som kom syklende, og som fikk et spark i bakhjulet så han gikk huestupes av
sykkelen, og derefter rett opp på linje med de andre. Efter hvert gikk den ene efter den andre
overende, solstikk, væskemangel eller ren utmattelse, ikke vet jeg. Og vi var bare stumme vitner
til dette forferdelige. Ved solnedgang var de alle borte, og vi hadde ikke fått noen forklaring på
hva som skjedde rett for våre øyne. Hva kunne vi gjøre mot bevepnede menn, som behandlet
mennesker på denne måten? Ingenting! Mennesket er seg selv likt over hele kloden. Sivilisasjon,
kultur og religeon har gitt oss et tynt, tynt lag av politur som slittes vekk på et øyeblikk i en gitt
situasjon. Vi gikk innom Colombo på hjemturen og lastet ganske meget te også denne gangen, og
det var så mange partier av forskjellig størrelse, og mange av disse var igjen bestemt for flere
lossehavner med option på hvor det egentlig ble, at vårt eneste mulige valg var å benytte
mellemdekket i luke 2 og 4, og laste de forskjellige partiene inn som bøker i en bokhylle. Partiene
ble i fronten markert med tape av forskjellige farver, men det var litt av en oppgave for

95

tømmermannen med hjelpere å få sikret denne lasten som ikke hadde en jevn front. Heldigvis for
oss hadde vi ikke full last denne turen, slik at disse mellemdekkene var fri. Både 3.styrmannen og
jeg var ute og fulgte med nede i lasterummet under denne lastingen, ellers hadde det ikke blitt
noen lett oppgave under lossingen i Europa. Sammenblanding hadde resultert i at vi måtte ha
kontrollert merkene på hver eneste tekiste. Det hele gikk veldig godt.
Hva som ikke gikk godt var at vi ble liggende så lenge å vente på lastetørn i Colombo - nu er jeg
ikke helt sikker på om det var denne turen eller en av de andre, det er jo så lenge siden - godt over
40 år. Denne ventingen i det varme vannet i Colombo ga skikkelig gode forhold for begroing, og
det skjedde. De aller fleste skib har et “ristepunkt” hvor maskin og skrog kommer i et
svingningsforhold til hverandre, som ikke er bra i det hele tatt for maskineriet som blir utsatt for
store påkjenninger. Man forsøkte uttallige ganger på hjemturen å gi det som var mulig av pådrag i
maskinen for å komme over dette “riste-punktet”, men det var ikke mulig. Vi var derfor tvunget
til å gå med ca. 10,5 knops fart hele veien hjem. Rederiet hadde derfor ikke noe annet valg enn å
dokksette skibet ved ankomst Norge, enda vi hadde dokket ved Kaldnes Mek. Verksted i
Tønsberg 5 måneder i forveien. Sånn sett var det merkelig at skibet skulle ha blitt begrodd på så
kort tid. Dokk-ingen ble gjort på Nyland øst så vidt jeg husker, og straks skibet var tørt slik at vi
kunne komme ned i dokken var det klart hva som hadde skjedd, og jeg i alle fall lærte en lekse.
“Taurus” var klinket på spant, og sveiset i støtene, d.v.s. de vertikale forbindelsene mellem
platene i skroget. Langskibs derimot var platene i natene “joglet”, d.v.s. at den ene platen lå
ovenpå den andre. Dette var muliggjort ved at den platen som lå oppe på den undre hadde en
bøyd utforming på 5-10 cm slik at den undre platen ble stukket innunder, og det hele naglet
sammen. Ved påføring av antifouling på skibsbunnen med høytrykksprøyter og ved at man
vanligvis arbeidet tverrskibs fra kjølplaten og utover, var det veldig lett at “joglingen” dannet en
skygge og kun en tynn hinne ble påført i denne skyggen, og det var helt tydelig i vårt tilfelle.
Mens skibsbunnen ellers var så og si fri for groe, lå det fra fore til akter på begge sider i denne
skyggen et tykt lag, ja nesten som en fortøyningstrosse, med groe. 3 slike “trosser” på hver side
under flatbunnen var naturligvis nok til at skibet ikke kom opp i fart. Det som skulle vært gjort
under forrige dokking var at man skulle ha gått hele lengden av disse skyggen og gitt dem et
ekstra strøk med antifouling. Denne lære-pengen kom senere i mitt sjømannsliv ikke til nytte da
alle senere dokkinger som jeg var med på, var av helsveisede skib hvor dette problemet ikke var
fremtredende, men jeg så alltid efter om det var gjort skikkelig malerarbeide i sveisesømmene.
Jeg var ennu en tur med “Taurus”, og denne gikk ned til Syd-Afrika igjen, og det var ikke så
meget å si om denne. På utturen hadde vi den vanlige stykkgodslasten, og var litt spent på hva vi
ville få som returlast. Denne gangen var det jernmalm fra Durban, og vi ble efter utlossing forhalt
lengst inn i havneområdet. Der fikk vi ca. 8000 tons med malm i under-rummet, og så vidt jeg
husker ikke noe i mellemdekkene. Under lastingen, som gikk veldig fort, snakket jeg med
formannen som fortalte en forferdelig historie om et gresk skib som ikke hadde hatt
skjærstokkene i mellemdekket på plass under lastingen. Da de skulle gjøre sjøklart og legge i
skjærstokkene, viste det seg, og det er innlysende at alle skjærstokkene var for lange. Jeg mener
han sa at full opplossing av skibet var resultatet. Jeg antar at skipperen fikk øyeblikkelig
hjemreise eller frabeordring. Kommet utenfor havnen ble vi liggende og vente på losbåten, og vi
ble liggende tvers på havdønningen. Overstyrmannen og jeg sto nede på dekket ved luke 3, og vi
måtte se på hverandre. Skibet rullet noe aldeles forferdelig, det var vel ikke langt unna at dekket
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hadde kommet i sjøen ved hver rulling. Her var det tydligvis store krefter på gang med den tunge
malmen i underrummet. Skulle vi ha det slik på hele hjemturen? Men nei, straks vi fikk litt fart på
skuta gikk det svært bra, selv om bevegelsene var noe krappe.
På hjemturen hadde jeg en ekkel opplevelse i Den Engelske Kanal. De fleste kapteinene skrev
som regel at de ville purres om sikten ble kun 1 nautisk mil, og det var for så vidt o.k. Det ga med
utgangspunkt en fart på 15 n.m.t. på to møtende fartøyer ca. 3 minutter til å foreta vikemanøvrer. I
kanalen hvor det var stor trafikk, og en god del tverrsgående ferger, måtte man følge skikkelig
godt med på radaren for å ha full kontroll. Vi hadde denne turen fått en polsk 4.styrmann som
hadde hoppet av til vesten, og han ble satt på overstyrmannens vakt, men så på hjemturen fikk vi
beskjed at han ikke kunne gå vakt på et norsk skib da hans polske fiskeskippersertifikat ikke
tilfredstillte de norske kravene. Han ble tatt av vakttjeneste og satt som dagmann og utførte annet
styrmannsarbeide slik som eftersyn og kontroll av livbåter, flåter, brannslukkningsutstyr etc.
Dette var nok en stor skuffelse for ham og vi så at dette resulterte i noe overforbruk av alkohol
sammen med en villig messepike. Så plutselig midt på natten like i nærheten av Basseruillebanken, lå “Taurus” badet i flomlys fra fore til akter med massevis av trafikk rundt og ca. 1 n.m.
siktbarhet. Dette var langt fra en ønskesituasjon, for nu så man ikke stort lenger enn skutesiden.
Det var som å se inn i et hvitt laken. Jeg kalte på utkikken som gikk på bakken, og ropte ned til
ham at bryterne var der og der i skapet utenfor overstyrmannens lugar, men det varte og rakk og
lyset var fortsatt på. Jeg sto i radaren hele tiden og hadde en god forståelse av trafikkbildet, og
straks jeg torde, sprang jeg ned leiderne over dekket, inn i gangen, fikk lyset av og opp igjen på
broen. Ingen ting skjedde, men det var en ekkel følelse. Jeg har min mistanke om hva som hadde
skjedd, og at den festende 4.styrmannen av en eller annen grunn i en omtåket tilstand hadde vært
borte i bryterskapet. Jeg gad ikke en gang å spørre, for svaret ville vært negativt uansett.
Jernmalmen ble losset ved Overslagbedrijf i Amsterdam, og det var interessant, da jeg aldri før
hadde gått kanalen opp til Amsterdam fra Ijmuiden. Lossingen gikk svært sent av en eller annen
grunn, og det ble tid til å gå iland. Amsterdam er en svært interessant by, og jeg husker jeg ble
veldig imponert av Rijksmuseum med alle de gamle hollandske mestermalernes verker. Disse
gamle linjeskibene var ikke egnet for malmlaster. Det gikk sent med det store, tunge
grabbutstyret, som nesten måtte styres ned i de trange lukeåpningene for bedriften var redd for å
gjøre skade, og vår oppgave var hele tiden å være på vakt slik at vi kunne dokumentere eventuelle
skader slik at disse ble reparert/erstattet.
Jeg har vel nevnt tidligere at denne radaren vi hadde på “Taurus” slett ikke var noe å skryte av, og
vi var litt redde for å røre på de forskjellige knappene dersom vi hadde et godt bilde. Vi gikk ut
fra Gøteborg og kvittet losen ved Vinga eller rettere sagt ved Trubaduren. En times tid efter løste
jeg av på broen. Kapteinen var også der sammen med 3.styrmannen. Kapteinen fortalte at det nu
var god sikt, minst 3 n.m., og at radaren fungerte helt utmerket, og at han ville gå ned å legge seg.
Vi var på vei nordover langs Bohuslenkysten. Jeg spurte 3.styrmannen om sikten var så bra som
kapteinen sa, og han svarte vel noe i den retning at det var så. Senere var jeg sammen med denne
karen på “Tai Yin”, og fikk da vite at hadde det ikke vært for meg, hadde det gått galt for ham
ombord i “Taurus”, da denne kapteinen var efter ham ved hver giv anledning. Vi hadde et aldeles
udmerket forhold til hverandre, han var en særdeles pliktoppfyllende, flink og likendes kar på alle
måter. Jeg visste at kapteinen ikke behandlet ham helt bra, men at det var så ille hadde jeg ikke
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peiling på. Ved en anledning uttalte kapteinen så andre hørte det at denne 3. styrmannen var
fullstendig ubrukelig og han kunne ikke forstå at han hadde kommet seg gjennom
styrmannsskolen. Jeg husket godt at jeg svarte at karen hadde gått ut fra skipper-skolen i Oslo
som beste elev og hadde fått Rederforbundets klokke i den anledning og tenkte ikke mer på det,
men regnet med at det var det vanlige ubeherskede snakket fra den kanten. Vel vi seilte nordover
den natten, og efter en times tid tenkte jeg at det var da merkelig at jeg ikke så tegn til trafikk eller
lys på denne traffikerte kysten, og heller ikke noe på radaren annet enn kystkonturen langt ute til
styrbord side. Jeg begynte derfor å justere litt forsiktig på radarbildet som efter kapteinens utsagn
skulle være førsteklasses. Skrekk og gru! rett akterut på en avstand av 3-4 n.m. lå 3 små ekko på
den ene siden og 4 ekko på den andre, uten at vi hadde sett et skimt av lys. Utrolig flaks at vi
hadde gått igjennom dette uten at noe hadde skjedd - det var uten tvil små fiskeskøyter. Nu regner
jeg med at om vi hadde vært nærmere enn 1 n.m. hadde vi vel sett dem, men det gir en svært
ubehagelig følelse. Lærdommen av dette var at man ikke skal stole på andres utsagn, men forvisse
seg om situasjonen selv. Denne skipperen var rar på den måten at jeg hadde inntrykk av at han
stolte mer enn 100% på meg, men var mistenksom overfor andre. Tid-ligere på turen hadde vi
plutselig fått forinn-merket på radaren 15 grader på styrbord side. Dette var helt uforklarlig, og
jeg forsøkte å finne ut av det, men kunne ikke lese meg til noe som kunne forklare det i
instrukssjonsbøkene. Så opp i signalmasten hvor radaranten-nen sto. Da jeg fikk av lokket til
antennedrivmotoren, var det med en gang klart hva som hadde skjedd. Forinnmerket på
bildeskjermen legges inn helt mekanisk ved at en liten arm men rullehjul løftes opp ved hjelp av
en kam på dreieskiven. Denne armen var bøyd 180 grader, og dette ga en 15 graders forskyvning.
av forinnmerket. Antagelig hadde det skjedd da signalmasten ble malt, ved at en av mannskapet
hadde dreiet antennen den gale veien. Jeg forklarte dette til kapteinen, som avviste dette som
vrøvel, enda han kunne se det hele med kikkert nedenfra. Så vi slo bare av forinnmerket og brukte
0 merket som peilelinje - ingen problem med det, men saken ble ikke reparert så lenge jeg var der
ombord. En merkelig fyr!
Jeg hadde ved ankomst Oslo 7 turer med “Taurus” og 32,5 måneder, og det var vel på tide med en
ferie, så jeg gikk fra borde i Oslo. Det var like før påske, og jeg hadde en invitasjon fra en
barndomsvenn om å være med på fjellet, da han og familien hadde hytte, og jeg slo til.
Ikke mer enn kommet ned fra fjellet fikk jeg oppringning fra Wilhelmsens kontor, og tilbud om
overstyrmanns-stilling på “Tai Yin”, og så var det bare å pakke sekken og dra avgårde til Malmø
hvor den gamle, ærverdige, men akk så slitne damen lå. Det ble 6 ukers ferie av det, men å si nei
takk til en forfremmelse kom ikke på tale engang. På’n igjen og det med friskt mot for nye
utfordringer - sjømannslivet var herlig.
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Husvik, 22.september
2009.

Hans Christian Bangsmoen!
For en tid tilbake fikk jeg tak i et gammelt brev som var tildels svært utydelig, men har lykkes
nesten 100% i å få det tydet (det mangler bare et par ord). I WWWorld nr.1-2 2009 side 11
etterlyses bl.a. gode/dramatiske historier. Den vedlagte historien er 100 år gammel, og viser til
fulle at sjømannslivet virkelig kunne by på overraskelser og” nære på”-opplevelser. Jeg
oversender historien i tilfelle du skulle kunne bruke den i en eller annen sammenheng.
Skipet” Taurus” (ll) ble den gang ført av kaptein Gustav Nilsen Kamfjord, og brevet er gjort tilgjengelig gjennom sønnesønnen. Familien har ennu mange medlemmer bosatt i Tønsbergdistriktet. Den nevnte styrmann Harbitz, er antagelig han som senere ble statsråd og dess-uten
formann i Tønsberg Sjømannsforening, men her er jeg litt usikker og vil gjerne ha det bekreftet
før det blir brukt.
Med vennlig hilsen

Finn-Aage.
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En gammel dame med tydelige alderdomstegn.
“TAI YIN”.
Jeg hadde kommet hjem fra “Taurus” like før påske i 1961, og tilbragte påsken på fjellet i Uvdal
med en skole/barndomskamerat som hadde hytte der. D.v.s. det var foreldre hans som eide hytten.
En flott ferie var det med veldig fint vær og strålende skiturer. Dette gjorde godt efter en
forholdsvis lang periode ute. Jeg hadde vært sammenhengende ombord siden jeg var ferdig med
skipperskolen sommeren 1958 og til like før påske i 1961, og det blir, jo, ca. 32 måneder; først
som 3. styrmann i 14 måneder, og derefter 2.styrmann. Ikke hadde jeg vært lenge hjemme heller
før Wilhelmsens mannskapssjef Kåre Børke var på telefonen, og tilbød meg forfremmelse til
overstyrmann på “Tai Yin”. Jeg var som de fleste karrierebevisst, og en slik forfremmelse var det
naturligvis umulig å si nei til, så i slutten av april, den 21. nærmere bestemt, var det NSB-bussen
til Horten, og derfra over fjorden til Moss og videre med jernbanen til Malmø. Her lå skibet for
dokksetting og småreparasjoner ved Kockums mekaniska Verkstad.
Den første jeg møtte da jeg kom ombord i kveldingen var kapteinen og hans kone, som skulle ha
en liten spasertur på land. Dette var en meget hyggelig kar fra Våle, og var vel den gangen en kar
mellem 50 og 55 år vil jeg anta. Det nærmet seg sommertid og mange avmønstringer, så vi ble
nesten en helt ny besetning. Jeg meldte meg derfor for den karen jeg skulle løse av, han var fra
Kristiansunds-kanten, og sikkert en dyktig sjømann, men av det uortodokse slaget, både i klesvei
og ellers. De som skulle mønstre av, blandt andre også denne overstyrmannen, skulle hentes om
1, 5 timer da jeg traff ham. Mitt inntrykk av ham og skibet, inkludert kapteinen, var derfor slett
ikke positivt i utgangspunktet. Den uortodokse overstyrmannen skulle nu begi sjøen, da han
hadde fått jobb som kaptein på skoleskibet “Gann”, et gammelt hurtigruteskib som drev skole i
Trøndelag. Som sagt det var ikke noe galt med denne karen, men jeg setter spørsmålstegn ved om
en slik kar har de rette kvalifikasjoner for å introdusere unge gutter til en sjømannskarriere. Vi har
alltid fått frem gode sjøfolk i Norge, men dessverre har vi aldri lagt vekt på å utdanne gode
offiserer. Denne “rough and ready”-holdningen som har preget en god del av handels-flåtens
menn, har ikke alltid falt heldig ut efter min mening.
“Tai Yin” var 32 år gammelt, og som konstruksjon var det ikke noe spesielt i veien, men det
skulle ikke meget forstand på skib til, for å forstå at her var det mange ting som gikk på
stumpene. Og her kom jeg, ikke seilt som overstyrmann før, og så forsvinner den som kjendte
skibet best før jeg nesten hadde fått hilst på ham. Både 2.styrmannen, 3.styr-mannen og
båtsmannen var nye ombord, og om jeg ikke husker feil var det 2 mann av hele dekksgjengen
som gikk ut på ny tur. En skikkelig utfordring var det, men jeg var ung og full av pågangsmot. Nu
skulle skibet gå i ballast til Syd-Amerika før vi skulle begyne å laste, så jeg hadde egentlig god tid
til å sette meg inn i skibet, og det var bra.
Efter å ha hilst på overstyrmannen bar det rundt dekket i rasende fart - og han pekte og forklarte i
vilden sky - og det var ikke så lett å få med seg alt. Så bar det inn i dusjen med han, og jeg ble
bedt om å stå i døren så skulle han fortsette å forklare. Av med klærne, og så til å skrubbe å vaske
noen legger og ben som nok ikke hadde sett vann på det de kunne huske, i alle fall de mest
møkkete jeg har sett, mens han fortalte og fortalte; så om det ene og så om det andre i en eneste
usammenhengende ordstrøm. Hvor meget jeg oppfattet av det hele kan jeg ikke si nu. Det var
egentlig det siste jeg så til ham. Han forsvant inn på lugaren sin for å kle på seg, og kort tid efter
kom han pesende ut igjen med kofferter og pikk-pakk, og forsvant ned fallrepet med resten av den
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store avmønstringsgjengen med ønske om god tur. 2 hektiske timer efter at jeg hadde kommet
ombord, sto jeg der alene med mine tanker om fremtiden. Men jeg hadde vel mine tanker mer
vendt mot de nærmeste dagene og det å gjøre seg kjent med den gamle damen som på dette
tidspunkt allerede hadde rukket å bli 32 år og dessuten med en slitsom verdenskrig på nakken.
Det dukket straks opp et lyspunkt idet det viste seg at 2. styrmannen og jeg hadde mønstret av
“Taurus” 6 uker i forveien. Han hadde vært 3.styrmann der, og vi hadde vært sammen i mer enn 2
år. Dette var en ualminnelig bra kar fra Krogstadelva som jeg alltid hadde kommet godt ut av det
med - så dette tegnet bra. Men mannskapet var nok en noe sammenrasket gjeng nu det nærmet
seg sommer, som nok skulle kjøres med litt stramme tøyler, efter hva jeg forsto på ham, han
hadde kommet ombord noen dager før meg, men den tid den sorg. De burde vel i anstendighetens
navn få en sjanse.
Neste morgen var det bare å gå på med krum hals; bli kjendt med skibet og ikke minst folkene,
som efter hvert viste seg å bli meget bedre enn jeg trodde. Jeg var litt skeptisk til en aldrende
maskinsjef, som slett ikke lovet godt, og det skulle dessverre vise seg at min tidlige bedømmelse
var korrekt. Efter et par dager til på verksted, var vi klare for å seile, og første anløp var
Rotterdam hvor vi skulle bunkre for befrakters regning, samt ta ombord en del dunnage og annet
befrakterutstyr - stropper, losse/lastenett og lignende. Dette var naturligvis uproblematisk, bortsett
fra bunkringen. Hollenderne er dyktige forretningsfolk, noe norske sjøfolk slett ikke er vanligvis,
og de hadde fått oppgitt ombord -værende bunkers ved ankomst Rotterdam. Her hadde de sikkert
en meget gunstig prisav-tale med leverandøren, og ville bunkre for hele turen frem til
tilbakelevering i Japan, d.v.s. fulle tanker, uten å ta i bruk de tre tunneltankene som lå mellem de
to propellakslene i luke 4 og 5. Da det var fullt viste det seg at vi ikke hadde fått ombord det fulle
kvantum, noe befrakterens representant forlangte, han var, jo, en erfaren gammel sjømann, og
visste naturligvis hvor hunden lå begravet. Det manglet nær innpå 80 tons, som maskinsjefen
hadde i baklommen, ikke for å dra noen personlig fordel av det, men det var en praksis som de
drev på med for å ha noe å gå på. Så lenge vi seilte i Wilhelmsenregi, var dette ok, men straks en
befrakter kom inn i bildet, ble bildet et helt annet. Derfor forlangte de ikke peiling av tankene før
bunkring antar jeg, det husker jeg ikke nu. Men resultatet ble at, efter meget att og frem, fikk man
byttet om noen rør og blindinger i maskinrummet slik at man fikk inn resten på en av de nevnte
tunneltankene. Nu var også denne maskinsjefen ny, så det var ikke hans skyld alene, men han
visste sikkert om det, og burde gjort oppmerk-som på det.
Kommet i sjøen på vei til Vitoria i Brazil, gikk jeg til maskinsjefen og gjorde ham oppmerksom
på hvilken “genistrek” han hadde fått til. Jeg forklarte ham at dersom vi skulle laste til dypeste
tillatte nedlasting, hvilket vi hadde beskjed om, ville hans 80 tons bunkers i baklommen være
brukt allerede av befrakterens lasteinntak. På spørsmål om hvordan jeg skulle forklare det, fikk
jeg beskjed om at det ikke var hans problem, så det ga han f... i. Jeg kunne da ikke dy meg for
ganske sarkastisk, antar jeg - jeg var ung den gangen, man blir, jo, litt mildere med årene, at disse
80 tonnene hans hadde han på Wilhelmsens vegne gitt til hollenderne, og ved tilbakelevering av
skibet måtte vårt rederi igjen betale for de 80 tonnene muligens til en høyere dagspris. Han
betraktet meg sikkert som en ung jypling, og likte nok ikke å høre dette. Han levde nok litt for seg
selv hele turen, men det var vel hans egen skyld, for han hadde en god del ufordragelige trekk,
som ga seg utslag i flere uheldige episoder.
Rederiets plan med “Tai Yin” var nok å få skibet ut til en østlig destinasjon slik at hun var i et
gunstig marked for å bli solgt som skrap, og ble derfor bortfraktet til “Royal Inter-ocean Line”
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eller som det riktige hollandske navnet er: “Kina, Java Paketvaartlinjen Maat-chapiij”. Den
gangen var det et meget stort foretak med flotte linjeskib, de fleste med bekvemmeligheter for
opptil 120 passasjerer efter hva som ble fortalt. Denne linjen gikk mellem Fjerne Østen, SydAfrika og Brazil etc. Grunnen til det store passasjertallet var at det efter den 2. verdenskrig var en
stor emigrasjon av japanske jordbruksarbeidere ut til Brazil. Straks de hadde blitt mange nok
forsøkte den japanske minoriteten å starte sin egen japansk språklige avis og radiostasjon. Dette
ble straks stoppet av de brasilianske myndig-hetene. Skulle de bo i Brazil fikk de værsågod lære
seg å snakke portugisisk og bli integrert i sitt nye hjemland. Denne politikken ser ut til å virke
godt, vi hører aldri om noen form for raseuroligheter der, så verden burde lære av Brazil, så blir
det kanskje mindre djevelskap i verden. Morsmålsundervisning for alle de forskjellige
innvandrergrupper i Norge de siste årene, må være et gedigent feilgrep av våre styrende
myndigheter.
Kommet ut fra Rotterdam fikk jeg beskjed av kapteinen at han gjerne ville ha vannballast i begge
dyptankene i luke 3. Dette for å få et mer behagelig skib over Atlanteren. Bortsett fra full bunkers,
var vi helt i ballast og risikerte bunnslag om vi fikk litt sjø imot, og da måtte vi naturligvis
redusere farten. Tanklokkene til disse to tankene lå bortstuet i akter-kant av øvre mellemdekk og
de var rektangulære og veide flere tons. De hadde sannsynligvis ikke vært i bruk på mange år. De
hadde bare tverrskibs avstivninger, og hang derfor i en stor bue når vi løftet dem opp. Her skulle
da en stor firkantpakkning av gummi inn mellem lokket og tankkarmen. Det var ingen styring for
dette, så vi måtte til med treplugger for å få lokkene ned i riktig posisjon. Alt dette måtte gjøres
med kjetting-taljer, da vi ikke kunne bruke winchene gjennom den engelske kanal, da man var
redd for å få en “black out” på det elektriske anlegget, og at skibet ville miste styringen som følge
av det. Dette ville ikke være en drømmesituasjon i den sterkt traffikerte kanalen. Sånn cirka på
denne tiden leste jeg en artikkel i et fagtidsskrift om trafikken her. Man hadde beregnet at man
hadde ca. 1.000 nord/sydgående skib i døgnet der hvor kanalen var smalest. Man hadde da ikke
tatt hensyn til at i tillegg kom den trafikken som krysset kanalen mellem England og Kontinentet.
Størstedelen av skibene gikk dessuten på den engelske siden av kanalen. Om jeg ikke husker feil,
hevdet den kjente sjørettsjuristen Wikborg i en artikkel at man burde forby radar ombord, da
feilaktig bruk av denne var årsaken til veldig mange av de uttallige kollisjonene i dette farvannet.
Dette ville være å skru tiden tilbake naturligvis, men man fikk et nytt begrep efterhvert kollisjonsknappen - som var “rain and seaclutter”- knappen. For sterk bruk av denne ga et klarere
bilde på skjermen, men samtidig med å redusere ekko fra regn og sjø, mistet man naturligvis også
viktige ekko fra fartøyer, og bang der smalt det. Advokaten hadde rett, men det var dårlig
utdannelse og trening i radarens begrensninger som var årsaken til de mange kollisjoner - ikke
selve apparatet. Dette var i tiden før man fikk separasjonssystemet innført som delte trafikken og
sørget for en helt annen sikkerhetssituasjon. Nervepirrende situasjoner var dagligdags kost i dette
området. Vel, tilbake til dyptankene, vi ble ferdig efter en ekstra lang arbeidsdag en gang på
kvelden, og pustet lettet ut. Vi kunne selv med winchene i bruk, ikke gjort dette i rum sjø med
rulling og eller stamp. Det hadde gått på helsen løs tror jeg. Dette var første erfaring med at “den
gamle damen” var temmelig aldersstegen og sliten. Det skulle bli mer. Nu hadde vi en fin
overfart, og det hadde sikkert ikke vært nødvendig med ballast i disse to tankene, men det er noe
man ikke vet på forhånd, så det var fornuftig å være så godt forberedt som mulig.
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“Tai Yin” var bygget i 1929 i Tyskland, servicefart 14,5 n.m.t., 12340 tons d.w. som lukket
shelterdekker. I 1951 ble de gamle motorene revet ut og erstattet med to nye motorer, og fra nu av
var farten 15 n.m.t. Denne farten skulle skaffe oss meget bekymring, da det var klart at som
lukket shelterdekker var den altfor høy. Det var innlysende at man ikke skulle ha stipulert en så
høy fart for dette eldgamle skibet. Man hadde vel tatt en sjanse på at ikke hollenderne skulle laste
henne til merket som lukket skib, men det var det de gjorde. Ned til Brazil gikk det nok bra, da vi
var tomme, men siden ble det verre.
I forbindelse med utskiftingen av de gamle motorene ble lite gjort ellers for å forbedre skibet,
kanskje bortsett fra at skorstenen ble skiftet, ble litt lavere, og så litt mer moderne ut. Ellers var
det de samme winchene, det elektriske ledningsnettet var helt morkent, og skaffet oss stadig
bekymring, og rørledninger i hele skibet var like morkent og elendig som det elektriske. Lapper
og klammer fantes overalt, men det gikk da bra på et vis, men det var klart at snart ville det hele
stoppe av seg selv. Imidlertid viste det seg efterhvert at vi fikk et veldig fint team blandt
offiserene, og jeg måtte innrømme at selv om skibet var, om ikke håbløst, så er det besetningen
som skaper skibet, og vi hadde det virkelig bra ombord, bortsett fra maskinsjefen, som stadig
overrasket i negativ rettning, men det var en viss sjarm med denne røveren, som gjorde at vi
aksepterte ham også.
Vi gikk først til Victoria i Brazil, hvor vi efter kort ventetid kom inn til kai ved malm-anlegget,
og på kort tid fikk vi inn de 5.400 tons med jernmalm som skulle utgjøre vår basislast på turen ut
til Fjerne Østen. En velsignelse med dette, var at vi ikke ville få noen stabilitetsproblemer i alle
fall. Denne ville bli losset ut helt til slutt i vest-Japan. Efter ordre fra befrakter ble jernmalmen
lastet i luke 2,3 og 4, en helt naturlig plassering. Malmen ble grovtrimmet til flatt nivå, for å lette
stuasjen av stykkgods, som besto i det alt vesentlige av bomull. Denne bomullen ville bli et stort
problem for oss p.g.a. gnistringen fra skorstenen. Til sine tider fosset det med gnistrer og
glødende sotbiter fra skorstenen, og med vanlige luftrør for lasterumsventilasjon og treluker med
3 lag lukepresenninger i værdekket, var vi svært opptatt av mulighetene for at det kunne begyne å
brenne i bomulls-lasten om en gnist skulle finne veien ned i lasterummet. Jeg ble enig med
kapteinen om at vi kjøpte inn fluenetting, og alle luftrørene fikk 3 lag med slik netting over
åpningen, da de vanlige gnistfangerne var altfor grovmasket. I sjøen bygget vi dessuten med 3 lag
dunnage under presenningene rundt hele lukekarmen og tverrs over på to steder slik at det ble et
slags bassenger som vi fyllte med sjøvann. På de lukene som var mest utsatt, avhengig av
vindrettningen, lot vi sjøvann renne hele tiden ved hjelp av fast tilriggende spyleslanger. Dette var
naturligvis nødvendig på grunn av bevegelsen av skibet. På dagen var det verrst, da man ikke så
om det gnistret. Jeg husker spesielt en gang hvor tømmermannen satt på puller i akterkant av den
aktre midtskibsbyggningen med en kopp kaffe. Han satt og så utover havet, og idet han snur seg,
ser han en tynn røyksøyle stige opp midt på luke 4. I et sprang var han der med kaffekoppen som
ble tømt opp i hullet. En 5 cm stor glødende sotklump hadde laget et hull i de tre
presenningslagene og halvveis ned gjennom lukelemmen. Av en eller annen grunn hadde
sjøvannspumpen i maskinen stoppet, så nu ble kontrollrutinene innskjerpet. Dette var et skib uten
selvstyring, så vi hadde både rormann og utkikk på hver vakt. Om natten gikk utkikken den gang,
om været tillot det, alltid forut på bakken. På hele utturen antar jeg vi gikk mer streifvakt på dekk
enn utkikk. All fiberlast, inkludert bomull, er farlig. Det er bevist at en sigarettglo har gått
gjennom to bomullsballer, og efterlatt seg en tynn kanal på sin vei nedover, og så kommet ut i et
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rum med god tilførsel av luft; og så full fyr. Slike branner er kolossalt vanskelige å slukke ved det
at fiber har en så stor overflate - det blir som en gressbrann.
I Vitoria fikk vi også den første preliminære lastelisten og jeg begynte å legge ut lasten. Vi skulle
kun laste i Santos, og mesteparten av lasten var for 7 til 8 havner i Fjerne Østen. Dessuten skulle
vi komplettere med last fra Cape Town og Durban. Siden mesteparten av lasten var bomull, var
det egentlig en grei jobb - jeg måtte bare passe på å ha mellem-dekksplass til Syd-Afrikalastingen. Her i Santos fikk vi også en ung hollender ombord som supercargo. Han var nylig
rykket opp fra 3.styrmann, og følte vel ansvaret vel så tungt som meg, men han var en grei kar, så
vi fikk til et godt samarbeide. Med tanke på utlegg av last for de forskjellige havner, hadde han
lite muligheter til å gjøre noen for-andringer, for lastingen var allerede godt i gang da han kom
ombord. Men han passet godt på, og hadde god forstand på hva som var i hans rederis interesse
de gangene vi hadde disputt om saker og ting. Han var veldig skuffet over “Tai Yin”, da han
hadde forestillt seg å komme ombord i et av de moderne flotte Wilhelmsen-skib han hadde sett
rundt om i verden. Hans eget rederi hadde også en meget moderne flåte. Gamle “Tai Yin” med
rett baug og gammeldags ekliptisk hekk (seilskuteakterende), rettvinklede hus og overbyg-gning,
og en rett og gammelmodig skorsten - og naturligvis ingen luftkondisjonert inn-redning, var ingen
luksusyacht. Men skibet så bra ut vedlikeholdsmessig, så i Santos kom folk fra land ombord og
malte om skorstenen med Royal Interocean Lines kompliserte merke med den hollandske
kongekronen og det hele. Alltid litt rart å se de lyseblå ringene forsvinne, det er merkelig hvordan
sjøfolk identifiserer seg med et rederi man har vært lenge i.
Syd-Amerika var nytt for meg, men det var lite tid til å bli noe kjendt med forholdene da jobben
var ny og tok nesten all tid. Jeg tror vi lastet i en god uke i Santos, og så bar det avsted over SydAtlanteren som er et fullstendig tomt hav. Vi møtte ikke et eneste skib på overfarten før vi
nærmet oss Cape Town. Det eneste vi så var en kjempestor jernbøye som tydelig hadde drevet
rundt lenge. Vi sendte melding om posisjonen til rette myndighet og lot det være med det.
Overfarten gikk greit uten noen viderverdigheter. Vi fortøyde i den store Duncan Dock, og ble
rådet av losen til å fortøye godt da et uvær var på vei mot Syd-Afrika fra nordwest, og da var det
veldig åpent der hvor vi lå, og det skulle vi få merke. Ingen lasting neste dag på grunn av tungt
regn og tiltagende vind. “Tai Yin” lå allerede tungt i vannet og begynte å slenge ganske mye langs
kai. Et ypperlig fenderverk var det der, og man fortøyde i kjempestore kokostausabber - de må ha
vært en fot i diameter. Vi hadde ute alt vi hadde av fortøyninger, og på et tidspunkt talte jeg 25
fortøyninger fra skibet og til land. Vanskeligheten var å få en fornuftig fordeling av trosser og
wire, slik at ikke bare den ene typen tok belastningen, men her gjorde de store sabbene fra land en
ypperlig utjevningsjobb, men både de og våre egne røyker stadig hen, og man jobbet natt og dag i
havnevesenet for å spleise nye sabber efterhvert som de røk, efter hva vi forsto på en av
fortøyningsformennene. Våre egne trosser og wirer røk også i eningen, så til slutt var det bare å
slå pålestikk på trossene når de røk. Vi var i regntøyet mer og mindre i to døgn da det var på det
verrste. Noe lignende har jeg ikke opplevd hverken før eller siden. Det var en meget stri tørn Jeg
har aldri sett slike bevegelser på et skib langs kai. Alt har en ende, og 4 dager efter ankomst
kunne vi begyne å laste. Ingen problemer med det heller, bortsett fra at vi fikk et lite parti, 50 tons
tror jeg det var, med “white fish meal”, og dette er lett selvantennelig, og måtte holdes adskilt fra
bomull naturligvis. Vi fant en løsning på det også. Ved avgang begynte jeg å bli litt bekymret for
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dødvekten, skibet var allerede temmelig dypt i vannet, og dypgående ble lest av så nøyaktig som
mulig, men det var fortsatt meget svell langs kaien, så det var ikke så lett.Vi viste hva vi ville få i
Durban, og et lite regnestykke avslørte at vi lå i grenseland for om vi kunne få med oss all lasten.
Dette var hollenderen ikke meget glad for, og vi hadde visse vanskeligheter p.g.a. dette. En av
årsakene var at vi hadde et unormalt forbruk av kjelevann, da kjelerørene var lekk som en sil, og
skulle vi nå Singapore fra Durban, var det ingen vei utenom enn å fylle det maskinsjefen trengte.
Jeg begynte å forberede meg på bråk med befrakteren, hvilket også kom i brevs form i Singapore.
I Durban lastet vi til merket, men måtte dessverre gå fra 128 tons last. Å overlaste skibet med
disse tonnene var for oss utenkelig - ikke bare for det at vi ikke driver, meg bekjendt, med slikt i
Wilhelmsens rederi, men vi lå også i en Syd-Afrikansk havn, hvor de er kjendt for å virkelig
kontrollere at skib ikke er overlastet ved avgang eller har vært overlastet på reisen før anløp. Vi
foretok flere kontrollmålinger dagen før avgang, og regnet med at vi hadde god kontroll ved
arbeidstidens slutt kveld før avgang. Den gang var Skandinavia og Syd-Afrika en drøm for oss
sjøfolk, da det sjelden og aldri var lossing/lasting på kveldstid eller om natten. Men 2.styrmannen
og jeg ble enig om å tørne ut litt tidlig neste morgen, når det var rolig på havnen og ikke noe
skvalp, og kontrollere dypgangen midtskibs helt nøyaktig. Vi var ferdig på babord side, og var
ved å avslutte på kaisiden, da en uniformert havnebetjent kom ruslende bortover kaien mot oss.
Han hilste høflig, og konstanterte at vi var meget dype i vannet. Vi hadde litt styrbord slagside, og
sommermer-ket var strøkent i vannet. Jeg forklarte at vi hadde målt meget nøyaktig, og at vi ville
laste litt til om formiddagen, og dessuten fylle 50 tons ferskvann før avgang, og at vi da ville
ligge nøyaktig på merket. “Thank you Mr.Mate - have a good voyage”; han hilste til luen og gikk
videre på sin runde. Det han så var to unge styrmenn, jeg var den gang 28 år og 2.styrmannen 25
år, og hadde ingen problemer med å akseptere at dette var skikkelige og ansvarsfulle mennesker,
og dessuten hadde vi den gang i alle fall et meget godt omdømme i utlandet. Vi var ved avgang
fullastet på dødvekt og så godt som fulle på kubikk også, og hadde dessuten en del dekkslast, så
og si hele dekket forenom brobyggningen - på sidene av luke 1 og 2 - hadde vi mer enn 500 helfat
med 96% alkohol. På grunn av denne elendige gnistringen fra skorstenen torde vi ikke å ha det på
akterdekket hvor fatene ikke ville være så utsatt for overvann. Fatene ble surret og stemplet med
folk fra land efter alle kunstens regler, men fatlast er alltid vanskelig, da det blir litt slakk her og
der, særlig på styrbord side hvor brannledningen går i borde, og hvor brannslukkningsventilene
må være tilgjengelig til enhver tid.
Alt gikk godt efter Durban, men kommet syd av Madagascar, begynte været å se litt mis-tenkelig
ut, og værmeldingen bekreftet at vi ville få en tropisk depression å hanskes med de nærmeste
dagene. Vinden frisknet efter hvert til sterk kuling og sjøen bygget seg gradvis opp, og vi måtte
redusere farten. Det er alltid vanskelig å vite hvor meget man skal redusere, man ønsker, jo, å
komme fremover også. Den gamle damen stampet og vred seg, og selv om disse gamle skibene
var ypperlige sjøbåter, blir det bevegelser av det, og ut på formiddagsvakten kom plutselig
“Rasmus” over bakken og fyllte fordekket. Efterpå var det ikke noe lystig syn som møtte oss. På
med oljetøyet, hele dekksgjengen ut, og så i gang med å stue om og surre med alt vi hadde . På
gamle skib er det ofte haugevis med gammel, utrangert wire som ble tatt vare på for slike tilfeller
at man må surre last. Vi gikk nu bare med styrefart, allikevel kom en og annen sjø over dekk, men
det gikk bra. Et blodslit var det, ingen fordervet seg, og lasten berget vi. Det som irriterte var at
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denne unge hollandske supercargo’en ikke var å se. Det var han som hadde ansvaret for at lasten
var skikkelig surret ved avgang - og selv om han ikke hadde noen skyld for at vi fikk overvann,
hadde det efter min mening vært naturlig for ham å vise litt interesse, i det minste et takkens ord
for den innsats vi gjorde. Efterjusteringer måtte vi stadig gjøre de neste to døgn, men så ble været
godt igjen, og alt var glemt - sjøfolk er evige optimister, og slik skal det være.
I området syd for Diego Garcia/Chagos-arkipelaget, en morgen jeg satt på kontoret og jobbet med
et eller annet, kom båsen og fortalte at guttene akterut klaget over lyden av kraftige slag i
akterskibet som hadde oppstått i løpet av natten. Jeg tenkte først på at noe last kanskje hadde slitt
seg i luke 5 eller i Poopluken. Mannskapet bodde helt akter på disse gamle skibene. Kommet helt
akterut var det klart at disse drønnene, for det var nærmest drønn, kom i takt med skutas
slingring, og jeg fikk straks mistanke til roret. Jeg gikk da til kapteinen og ba ham være med
sammen med maskinsjefen som hadde nøkklene til styremaskinen. Kommet inn i
styremaskinrummet var det ikke lenger noen tvil om at det var roret det var noe galt med. Under
styremaskinrummet gikk rorstammen ned i et lavt rorkisterum og gjennom en pakkboks i
skutesiden. Her oppdaget vi at ved siden av denne pakkboksen, i en halv meters avstand var 3
huller i skroget ca.10 cm i diameter. Her nede hadde det vel i hele skibets levealder stått litt
sjøvann, og nu var gjennomrustning et faktum. Her kunne vi se ned i sjøen under, men kunne
ikke se noe galt med roret, men det var tydelig at det var sideveis bevegelse i det. Spesielt var vi
redde for at det skulle oppstå skader på snekkedrevet og rorkvadrantens tenner, da hadde hundre
og ett vært ute. Jeg foreslo å gå over siden i en leider med livline for å komme litt nærmere når
skuta hev seg litt, men jeg kunne ikke se noe, for det var bare av og til at den øverste rorløkken
med pintal (rorbolt) var over vannet. Vi kunne tydelig se at roret slo i sine hengsler, men det var
lite vi kunne gjøre med dette, og vi besluttet å fortsette med full fart så lenge været ikke ble
dårligere, og det gikk fint helt frem til Singapore.
Efter inspeksjonen fant maskinsjefen frem tegninger, slik at vi kunne danne oss et bilde av
hvordan rorarrangementet så ut. Dette var et gammeldags plateror naturligvis med fire
hengsler/rorløkker med tilhørende ører på roret, og store, kraftige bolter som forbandt det hele
sammen til akterstevnen/rorstevnen. Ikke noe hokus pokus med det, men hva oppdaget vi? Jo, sist
skibet var dokksatt på Kaldnes ble roret klasset, og da hadde vår inspektør, som bare gikk under
navnet “Skrika”, fått Lloyds godkjenning for et spesialarrangement for å kompensere for
rorboltslitasje ved at man hadde presset opp undenfra, bussinger som hadde huller som var “offcenter”. Disse bussingene ble som en følge av dette veldig tykke på den ene siden, og tilsvarende
tynne på den motsatte. Størst var skjevheten på den undre hengslen, og her var det hele 28
millimeter “off center”. Det vi nu fryktet var at det var disse bussingene eller foringene som ikke
hadde tålt påkjenningen i uværet, slik at boltene sto og slang i hengslene - ikke akkurat noen
ønskesituasjon - men det gikk bra, vi hadde godt vær helt frem til Singapore, som var første
lossehavn.
Vi nærmet oss nordspissen av Sumatra, hvor vi skulle runde den lille øya med fyr på som heter
Pulo Weh. Vi hadde det siste døgnet hatt litt gråvær, så våre astronomiske observasjoner var litt
upålitelig. Jeg pleide alltid morgen og kveld å ta stjerneobservasjoner - veldig mange
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overstyrmenn brydde seg ikke om det, men den eldre kapteinen var svært fornøyd med dette.
Denne kvelden var jeg svært heldig idet det klarnet opp utover efter-middagen/kvelden, og jeg
fikk tak i tre stjerner med god vinkel mellem hver av dem. Kapteinen var tidlig på broen i
kveldingen, og spurte om jeg hadde fått tak noen stjerner, hvilket jeg svarte bekreftende på, men
at jeg måtte ha gjort noe galt, for vi sto hele 48 nautiske mil østenfor bestikkplassen, men det
hadde vært gode forhold, og feiltrianglet var på under 1 nautisk mil. Han satte derefter kursen ut
fra den observerte plass uten betenkelighet. Her syd for den bengalske bukt kan det være meget
sterke strømforhold sa han, og ingenting er som en god stjerneobservasjon. Da vi kom oppunder
Sumatrakysten og fikk en god stedsbestemmelse ved hjelp av radaren om natten, viste det seg at
stjerneobservasjonen var bortimot blinkskudd. I min senere erfaring har jeg sett at dette er helt
riktig. Men efterhvert har det kommet så mange fine elektroniske systemer, at våre foreldede
metoder er helt avlegs, og ingen praktiserer dem lenger.
I Singapore ble vi liggende på Eastern Anchorage til ankers for lossing. En surveyor fra Lloyds
Register kom ombord ved ankomst, og det ble diskutert hva vi skulle gjøre med roret. Vår
tekniske inspektør som på det tidspunkt var stasjonert i Hong Kong kom også hit med fly, og
løsningen ble at vi fikk forarbeidet en ny bolt som fylte rorløkken - riktig en snodig bolt var det,
og det var bare snakk om den øvre hengslen ut av de 4. Dette var første gang jeg hadde sett at
man kunne brenne/sveise under vann, så denne teknikken var, tror jeg, ganske ny i 1961. Med
denne provisoriske reparasjonen ville vi få lov å gå til Hong Kong på betingelse av at vi hadde en
havgående slepebåt som ekskorte på denne strekningen. Heldigvis hadde A.P.Møller/Mærsk en
slik liggende i Hong Kong, og den var ledig for oppdrag. Dette betydde at vi ble liggende i
Singapore å vente et par dager efter at reparasjonen var fullført for å vente på slepebåten, da den
ikke kunne være nede hos oss før efter 7 døgn. Dagen kom da vi skulle avgå, og vi begynte å
kjøre østover i Singapore-stredet, og møtte denne slepebåten som het “Ajax” like øst for
Horsburgh Reef lighthouse, og herfra bar det ut i Sydkinahavet. Taubåtskipperen syntes sikkert
“Tai Yin” så litt alder-dommelig ut, og var kanskje litt arrogant i stemmen på telefonen da han
spurte hvilken fart han skulle redusere til, hvorpå vår kaptein svarte at vi kunne begyne litt
forsiktig med 14 knop. Det kom da svar at farten nok måtte settes til ca. 10,5 knop, og slik ble
det. Vi hadde en komfortabel reise nordover, men slepebåten fikk seg en god husketur i motsjøen
efterhvert. 12 timer før ankomst sa vi takk for hjelpen, og la ham raskt bak oss, men holdt kontakt
over telefonen til vi var fremme.
Her kom vår inspektør og Lloyds igjen ombord, og man hadde blitt enige om at vi måtte ta
hengsle nr. 2 og 3 også for å kunne seile opp til Japan uten eskorte, og et firma var engasjert for å
utføre også denne midlertidige reparasjonen. Skibet var, jo, ennu for tungt lastet til å kunne
dokksettes, og lossing for å kunne det ville bli en større affære; All bom-ullen, fiskemelet og noe
annet stykkgods måtte i lagerskur, og allikevel sto vi igjen med 5.400 tons jernmalm. En annen
løsning måtte finnes. Jack Bailly het dykkeren som ledet arbeidet, som jeg traff noen uker senere i
Hong Kong efter at jeg var kommet ombord i “Troubadour”, og jeg hjalp ham i tømmermannssjappa med å lage lange, smale trekiler som de kunne stikke opp i rorløkkene, og på denne måten
få tatt mål av klaringene. Efter disse målene ble det forarbeidet nye “off center” foringer som ble
trukket opp i rorløkkene, og så sikret i denne posisjonen. Perfekt ble det sikkert ikke, men så
lenge vi fikk lov å seile av Lloyds, var vi fornøyde på rederiets vegne, og for vår egen del visste vi
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at vi kunne styre på et vis da vi hadde to propellere på de gamle Wilhelmsen-båtene. Vi var klare
efter noen dager, jeg husker ikke om vi ble liggende noen tid efter utlossing, men her i Hong
Kong var det godt med verkstedhjelp så jeg tror vi var klar omtrent samtidig med lossingen.
Her i Hong Kong fikk vi endelig bekreftet at skibet var solgt som skrap med levering i Japan. Vi
hadde, jo, egentlig visst det helt fra vi gikk fra Europa, og jeg hadde foretatt en skikkelig
opptelling av hva vi hadde ombord av ubrukt stores, og her lærte jeg en lekse jeg aldri har glemt.
Gjennom mange, mange år må tidligere overstyrmenn mer eller mindre ha kopiert sist innsendte
bestillingsliste for maling og annen stores til rederiet for hver tur. Resultatet var at det var enorme
mengder av maling og ubrukt wire og tauverk av forskjellige dimensjoner. Eksempelvis over
1600 favner med 3 1/4 galvanisert toppløft-wire alene. Som man forstår var det helt forferdelig å
tenke på at alt dette skulle gå til kjøperne uten vederlag. Da jeg hadde gjort kapteinen
oppmerksom på saken, sendte han telegram til rederiet hvori vi foreslo å overføre mesteparten av
dette til de 9 skibene i “Tai-farten” gjennom vår inspektør i Hong Kong. Svaret tilbake fra
rederiet var kort og godt: “Tai Yin” sold as is, consequently nothing to be landed”. Det er fint å ha
vært ansatt i et rederi som har hatt renhårighet som et varemerke, men jeg lærte en lekse, og i hele
mitt liv derefter, som sjømann og inspektør, har jeg hatt min oppmerksomhet henledet på disse
tingene, og dette har spart rederiet for store penger får vi håbe. At vi på “Tai Yin” den gangen
tapte NOK 100.000 (1961) er jeg sikker på, og det var mange penger.
Turen opp Taiwan-stredet bød ikke på noen overraskelser, og vi ankom Kobe efter 4 døgn. Vi
losset hele stykkgodslasten i Kobe, Nagoya, Yokkaichi og Yokohama, og dette bød ikke på noen
problemer heller. Det problemet vi hadde oppsto mellom Nagoya og Yokohama. Vi slingret noe
aldeles forferdelig p.g.a. all malmen i bunnen av skibet, da vi fikk en ganske stor dønning fra en
taifun som passerte syd av Japan, men vi hadde fint vær. Om morgenen kom båsen opp på broen
og fortalte at det nu var ganske håbløst med nattesøvnen for mannskapet akterut igjen. Sammen
med kapteinen var vi borte og hørte på drønnene, og det var tydelig at vi var i samme situasjon
som vi hadde vært syd av Madagascar. Hans korte kommentar var at dette sier vi ingenting om,
og ingen av oss var uenig i det. Vi visste at skibet var solgt for opphugging til Hanwa Breakers i
Japan med levering “as is” i Osaka efter utlossing, og det var hans ansvar om noe gikk galt. Han
kunne og skulle ha rapportert til Lloyds og rederiet, men da hadde gode penger begynt å renne
fort ut. Vi bedømte det slik at hadde vi gått så lenge som vi hadde gjort, var sjansen for at noe
skulle gå galt nu meget, meget liten. Og det viste seg at dette var en riktig beslutning, men
naturligvis ikke efter boken.
Jeg hadde på dette tidspunkt også fått tilbud fra rederiet om å gå ombord i “Troubadour” som
overstyrmann, og skulle fly tilbake til Hong Kong og vente der på at skibet kom opp fra
Philippinene. Jeg takket naturligvis der og da for tilbudet, og gledet meg til å komme over i “Taifarten” en trade jeg ikke tidligere hadde vært på, og “Troubadour” var et skib som ikke ennu
hadde rukket å få alderdomssvakheter, trodde jeg.
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Fra Yokohama seilte vi vestover til Shikoku via Bungo Suido og den japanske innlands-sjøen til
Yawata. Her skulle malmlasten losses til et kjempemessig stålverk. Noe lignende finnes visst
også i Tobata. Disse to småbyene samt Moji har et felles handels- og under-holdningssenter i
byen Kokura som ligger litt lenger inne i landet. Sammen med kapteinen tok jeg bussen til
Kokura en kveld efter endt lossing for dagen, og gikk litt rundt, men for utlendinger er det lite å
gjøre i disse småbyene, og egentlig er alle japanske byer kjedelige. Arkitektur av noen betydning
er fullstendig mangelvare, så vi gikk innom et par barer, og hadde et glass øl på hver, men selv
her var det ikke mulig å snakke med noen, da ingen forsto et ord engelsk. Vi returnerte derfor
ganske snart til skibet, men det var en avveksling allikevel. På den ene baren fikk jeg se noe av
det gamle Japan idet en middel-aldrende mann, pent dresset opp med dress og kappe og det hele
plutselig begyner å kaste opp nedover hele fronten av seg selv. Vi hadde sett at han var temmelig
påseilet da vi kom inn. Med en gang dette hendte var en av de kimonokledde serveringsdamene
på pletten, fikk flyttet mannen over på en liten benk som sto langs veggen, og begynte å tørke av
ham og stelle ham så godt det lot seg gjøre - viste i det hele en rørende omsorg for mannen. Nu er
det mulig han var godt kjent på dette stedet som virkelig var en fin bar utseendemessig, men vi
kunne ikke la være å forundre oss over opptrinnet. Siden har jeg naturligvis sett at japanerne har
en helt annen holdning til det å vise seg fulle enn vi i Norge har. Dessuten er det japanske
samfunn helt annerledes patriarkalsk enn vårt. Det ser ut som fyll betraktes som et arbeidsuhell. I
Norge hadde mannen antagelig blitt kjørt ut på gaten, eller havnet i fyllearresten. Da vi gikk
fortsatte kvinnemennesket å pusle om fyren, vasket ansiktet hans og forsøkte å få litt skikk på
klærne igjen.
I Singapore hadde vi som ventet fått et lite hyggelig brev fra de hollandske befrakterne med kopi
til Wilh.Wilhelmsen, hvor de ba om en forklaring på hvorfor vi ikke hadde kunnet ta med all
lasten fra Durban. Det var tydelig at de var ute efter en kompensasjon. En morgen jeg satt på det
lille styrmannskontoret, hvor det stort sett ikke var plass til mer enn et skrivebord og en liten
skinntrukken benk i bredden, så med to mann inne, var det ganske fullt, kom kapteinen med et
brev som han ba meg lese. Jeg så gjorde, og da kom det enkelt og greit fra ham: “Helvetes
hollendere, forbannet pakk”. Som de fleste norske offiserer var han ikke noe glad i å skrive, og
slett ikke på engelsk. Jeg spurte ham om jeg kunne få lov å skrive et utkast til svar for ham, så
kunne han omformulere dette efter som han syntes. Det var tydelig at han følte at en byrde var tatt
fra ham med dette forslaget. Jeg brukte et par dager på å formulere et svar, hyggelig og korrekt
var det, og hovedargumentet var at vi lite kunne gjøre, da de selv hadde bestemt hvor malmen fra
Brazil skulle innlastes, og at den naturligvis måtte lastes før noe annet. Dette hadde gitt som
resultat at skibet hadde fått en konsentrasjon av vekt i midtskibsseksjonen, og var helt tomt i
begge endene, noe som igjen hadde gitt skibet et ikke uvesentlig “sagging moment”, som det
senere ikke var mulig å få ut av skibet. Jeg ba dem også forstå at når et så gammelt, helklinket
skib som “Tai Yin” ble utsatt for dette, var det helt normalt at hver en enkelt klink ga seg lite
grann som så igjen økte “saggingen” kanskje ikke ubetydelig. Vi holdt som sagt en høflig tone, og
fremholdt at ingen av de involverte partene kunne klandres, men at problemet skyldtes skibets
alder, og at fenomenet burde være kjent for alle sjømenn. Da jeg kom opp til kapteinen med
forslaget til svar, leste han det igjennom, tok frem pennen satte signaturen sin på det, la det ned i
konvolutten, lente seg godt tilbake i stolen, og sa med et lite smil:” Dette får vi f... brænne meg
ikke noe svar på.” Så gikk han rundt og trakk gardinen for alle lysventilene i lugaren så ingen
kunne se at kapteinen hadde en drink før lunch, man kunne gå rundt på utsiden her. Derefter
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sjenkte han opp en liten whisky til hver av oss, og så satt vi der i halvmørket, gode venner var vi,
en gammel og en ung sjømann, og vi var såre fornøyd med oss selv og tilværelsen. En av mange
gode stunder til sjøs, som jeg husker tilbake på med stor glede, suset fra sjøen som skibet pløyde
seg gjennom, den monotone dunkingen fra motorene i det aktre midtskibet, en fjern stemme og
lyd fra mennesker i arbeide med et eller annet. Et levende skib på et stort og endeløst og evig hav.
Lossingen foregikk på dagtid, og på spørsmål til losseformannen om hvor mange losse-gjeng vi
ville få, var svaret alltid det samme: “Many, many sisters come”. Vi losset med egne bommer og
vinsjer og disse ble kjørt av menn, men i rummene var det kun kvinner som fylte med håndmakt
wirenett som hadde innvendig seil av tungt og tykkt materiale. Det gikk fort unna, og våre gamle
vinsjer hadde ikke ork til å klare denne behandlingen. De var nærmest rødglødende, og stadig var
det “break down”. Det var kun en gjeng i arbeide i hver av lukene 2, 3 og 4. I luke 2 gikk det greit
egentlig, men i luke 3 måtte vi til med kasteblokker og skifte til et annet vinsjepar når noe
skjedde. Her hadde vi tre forskjellige typer vinsjer. Igjen en av inspektør “Skrika” s genistreker.
Det ble fortalt at et år eller noe sånt i forveien, også mens skibet lå ved Kaldnes Mek. i Tønsberg,
hadde det blitt klaget over et vinsjepar. Da hadde han ropt ut at dere skal få nye vinsjer, hvilket
resultert i at en gjeng fra verkstedet hadde vært oppe ved Jarlsberg Landbane og gravet frem to
vinsjer fra snøen. Det var to vinsjer som tidligere hadde vært kassert ombord i “Tomar”. Nu
stønnet de og dro det de kunne ombord hos oss, men måtte gi opp til slutt, ingen mulighet til å få
dem til å gå noe mer. Det store problemet var imidlertid luke 4. Det var også her vi hadde mest
jernmalm. Her gikk det virkelig på stumpene. Det var kaste-blokker og wire overalt. De 4
vinsjene ved luke 4 var til slutt helt knekkt, samt en av vinsjene ved luke 5. Den siste jernmalmen
ble losset med den gjenværende vinsjen ved luke 5, samt forhalingsvinsjen i forkant av luke 6 på
poopen - for et sirkus og for et slit. Et be-slektet problem var at vi på slutten fikk store problemer
med overledning i elektriske kabler i midtskibet. Vi fikk stikkflammer ut av ledninger både her
og der. Like før vi var ferdig med lossingen ut på eftermiddagen en gang, kom kapteinen ned til
meg og fortalte at nu var det også slutt på lyset i brobyggningen. Han hadde sittet og lest i stolen
sin, og plutselig freste det ut av en ledning i lugaren. Av en eller annen grunn gikk det bra i poophuset hos mannskapet. Jeg må få nevne en mann i denne sammenhengen, og det er elektrikkeren.
Han hadde aldri vært til sjøs før og var fra en eller annen innlandsplass, men full av godt humør
og pågangsmot. De siste dagene satt han knappt ned og spiste. Han var på farten hele tiden.
Tjuvkoblet vinsjer, justerte og reparerte og fikk sakene til å gå. Som sagt hadde vi ikke lys i
lugarene hverken midtskibs eller i brobyggningen den siste natten - alt var koblet ut for ikke å
risikere brann. Han var en utrolig fin ungdom, men fikk virkelig sin ilddåp - han forsto nok at
dette ikke var standarden i handelsflåten. Maskinsjefen, elektrikkeren, kapteinen og jeg hadde en
liten konferanse kvelden før avgang, og vi ble enige om at vi trengte strøm til fremdriften,
lanterner, brosystemene, ankerspillet og gjerne byssa, og det lovte de to tekniske herrer skulle gå
bra, og mer trengte vi ikke. Alt annet ble betraktet som uvesentlig og koblet fra.

Denne siste kvelden da alt var stille og rolig ombord, det var bare å vente på avgangen neste
morgen, ble jeg igjen invitert opp til kapteinen på en whiskypjolter. Det ble med den ene - han var
en meget forsiktig herre når det gjaldt drikkevarer, og vi hadde en hyggelig prat om denne reisens
mange viderverdigheter og overraskelser. Selv om jeg alltid har hatt tro på at jeg ville kunne
mestre det meste av det som sjømannsyrket kan by på, var det med stor glede jeg mottok hans
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muntlige attest for vår tid sammen, da han sa: “Jeg vil bare si deg gutten min, at når du har klart
dette, så kommer du til å klare alt”. Det har vært gode ord å ha med på veien, men jeg tror nok at
grunnen til at det har gått bra stort sett alltid, skyldes nok kanskje at ballasten fra
barndomshjemmet også besto i å ha en litt ydmyk holdning til det meste, være seg både til
mennesker og utfordringer.
Det var en lettelse å få avsluttet lossingen, og tidlig en morgen manøvrerte vi oss ut av den trange
havnen i Yawata, og med kystlos ombord satte vi kursen østover gjennom innlandssjøen mot
Osaka, og den gamle, ærværdige damen sprintet lett og lystig gjennom vannet med sine gode 14
mils fart. Losen var helt forbløffet da han ble fortalt at hun skulle leveres som skrap. Vi hadde,
som seg hør og bør, pusset og flikket på skibet helt til det siste, så hun så ut som en skikkelig
Wilhelmsen-båt. Mannskapet hadde til og med spurt om de kunne få lov å male de to blå ringene
på skorstenen igjen, og det var ikke meg imot, det var bra å holde denne gjengen, som i
utgangspunktet ikke var av de beste, i aktivitet. Så losen var sikker på at noen kom til å fikse litt
på skibet og så sette det i fart igjen, men det ble bekreftet senere at hun ble hugget opp like
efterpå. Det var også en av betingelsene i salgskontrakten.
Neste dag ved middagstider ankom vi Osakas yttre red og ankret opp. Ikke visste vi hva som
skulle skje før folk fra Hanwa Breakers kom ombord, 20 var det nok. Ingen kunne eller ville
snakke engelsk, men vi fikk beskjed om at kapteinen måtte i land for å under-tegne papirer. Vi
andre gikk der i den størrste uvitenhet. Vi forsøkte å forklare japanerne at det var en god del
frossen proviant ombord, og om de ville ha noen instruks om hvor-dan de skulle holde
kjølemaskineriet igang, men ingen syntes å forstå et ord. Så kom det beskjed fra land at kapteinen
ikke ville kunne komme ombord igjen, og at vi alle skulle gå fra borde kl. 1700. Dette ble
formidlet til alle, og jeg ga ordre til maskinsjefen om at han skulle legge skibet fullstendig dødt
fra kl. 1630. Det var en ganske rar følelse da alt ble stille. Ikke et eneste lys, ikke et eneste lite
surr fra en elektrisk motor - det var som gamle “Tai Yin” la seg tilbake i vannet, pustet skikkelig
ut med minnet om alle de tusen menn og noen kvinner som hun hadde båret på sin rygg gjennom
alle de 32 års tro tjeneste. Kun en herre hadde hun tjent i fart over hele den vidstrakte kloden.
På kaien ble vi møtt av kapteinen som fikk overlatt sin bagasje. Det ble kun tid til et hastigt
gjensidig ønske om god tur videre med håb om at vi skulle treffes igjen. Så ble 2.kokken,
tømmermannen og jeg kjørt avsted til hotell. De to kineserne til et sted, og jeg på Dai Ichi Hotel i
Osaka - et helt typisk japansk hotell, og det skulle for meg være en helt ny og rar opplevelse.
Først avlevering av skoene ved inngangen og på med innetøfler - den kimonokledde gamle damen
bukket og bukket, snakket ikke et ord engelsk så vidt jeg kunne forstå. Agenten trakk seg tilbake,
og der sto jeg ene og forlatt, men med håndbevegelser og annet universellt tegnspråk kom jeg opp
på et værelse med japanske skammler, sengen var tepper på dørken og en smal rispose til
hodepute. Straks ble det servert grønn te, som jeg for så vidt ikke har noe imot. Jeg stelte lit med
tingene mine, vasking var sikkert ute på gangen et sted - felles for etasjen kan jeg tenke meg. Så
det var ikke akkurat noe for meg, og så var jeg begynt å bli skrubbsulten. Vi hadde ikke fått noe
siden lunch, så jeg kom meg ned en etasje og begynte å lete efter en restaurant, og fant den straks,
og gløttet på døren, men trakk meg skyndsomt tilbake. Her var det kun japansk, alle kledd i
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kimono voksne som barn, og her kom jeg som en rar fremmed i dress, skjorte og slips med
filttøffler på bena. Jeg følte meg helt utenfor naturligvis, og satte kursen mot utgangen, fikk mine
sko og flyktet mot gaten. Jeg hadde aldri vært i Osaka før, som er en kjempeby, og visste egentlig
ikke hvor jeg var i forhold til sentrum eller forlystelsesdistriktet, hvor i alle fall man kunne bli
forstått og forholdene var litt mer kjent. Her hvor jeg var, var alt japansk. Ikke ville jeg bevege
meg langt vekk fra hotellet heller av frykt for å gå meg vill, men fant ganske snart noe som lignet
på en bar, og gikk inn. Samme leksen her - ingen snakket engelsk. Stedet var stort og bra på alle
måter, og det var kun nødvendig å si Kirin, så fikk jeg øl på bordet. Jeg tenkte at det er mat i godt
drikke også. Jeg oppdaget at det var massevis av barpiker rundt, og hun som kom med min øl var
ung og veldig vakker - rene åpenbaringen. Hun slo seg ned som skikken er og passet på at glasset
alltid var fullt, men hun kunne ikke engang si god dag på engelsk tror jeg. Efter en kort stund
kom en middelaldrende av dem og spurte høflig om hun kunne slå seg ned. Det virket som hun
snakket litt engelsk, og hun fortalte at hun hadde jobbet på kontor for de amerikanske
okkupasjonsstyrkene. Hvor sant det var vet ikke jeg, men hennes engelsk gjorde det mulig å holde
igang en slags samtale, og hun var også tolk med den vakkre. Mat hadde de ikke på dette stedet,
men en eller annen var ute på gaten og fikk tak i en haug med hardkokte egg og noe annet som
jeg ikke husker hva var, men ned gikk det. Jeg spanderte naturligvis Kirin øl på disse to, noe
annet ville de ikke ha, og maken til øldriking som den unge, vakre presterte, har jeg ikke sett.
Men det så ut som hun tålte det aldeles utmerket, hadde jeg inntatt det samme kvantum tror jeg
ikke jeg hadde vært meg selv på flere dager. Det ble egentlig en svært så hyggelig kveld. Dette
var tydligvis en bar for lokalbefolkningen, og disse jentene var ikke innpåslitne i det hele tatt, og
ennu var ikke den økonomiske oppgangen merkbar i Japan, og massevis av ungjenter livnærte seg
på slike steder. Det ble sagt at de som i tillegg til det å være barvertinne også tilbød seksuelle
tjenester, og kunne tjene 3 ganger så mye som en velutdannet kontordame. Det er klart at dette
var fristende for mange, selv de med god utdannelse. Utover i -70-årene forandret dette bildet seg,
og det ble vel den gamle garde som holdt ut med dette livet. Ved midnatt sa jeg takk for meg, det
var en ny dag dagen efter - vi skulle, jo, videre til Hong Kong, helst så fort som mulig. Jeg hadde
en ukomfortabel natt på hotellet med litt for mange Kirin øl innabords, og en hard og uvennelig
rissekk til hodepute.

Neste morgen ble jeg hentet av agenten til avtalt tid, og sammen med de to kineserne kjørte vi til
Det britiske Konsulat i Osaka. Her fikk jeg oppleve på nært hold hvordan engelskmenn behandler
folk fra sine kolonier. Vi ble ekspedert av en middelaldrende engelsk dame. Hun var overmåte
høflig og hyggelig mot meg, og jeg ble anvist plass ved hennes skrivebord, ble servert te og kjeks,
og vi hadde det veldig jovialt og gemyttelig sammen - ingen vanskeligheter overhodet.
Dronningens stempel med 3 måneders visa/oppholdstillatelse ble gitt uten et eneste spørsmål - i
det hele tatt problemfritt. De to kineserne derimot ble knapt nok verdiget et blikk, og satt litt
forkomne borte i en krok, så her var det tydeligvis forskjell på folk. For kokkens vedkommende
var det ingen problem, for han hadde permanent oppholdstillatelse i Hong Kong, men
tømmermannen var født i Calcutta, og manglet et eller annet papir enda han hadde bodd i Hong
Kong i mange år, så han måtte vente i over en uke på å få tilbake papirene fra Hong Kong. Derfor
hadde agenten bestemt at vi måtte være igjen i Osaka alle 3. Det er sjelden sinnet løper av med
meg, men jeg husker jeg slo i disken på konsulatet, og forlangte å komme med første fly neste dag
til Hong Kong sammen med kokken, hvis ikke ville jeg rapportere saken til hans sjef samt til
Oslo. Det var tydelig at min noe uortodokse oppførsel ble bifalt av den strenge “konsulinnen”, og
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denne agentspiren forsto helt tydelig “Samuraispråket”. Vi fikk første fly neste morgen, efter å ha
blitt innkvartert på et annet hotell natten over. Der hadde kokken og jeg tomannsrum, da
enkeltværelser ikke var ledig. Dette gjorde ikke meg noe for en natt, men det var tydelig at
kineseren hadde store problemer med dette, men jeg fikk da roet ham ned ved å fortelle ham at
jeg var helt ufarlig for mannfolk. Så det ble litt latter av det hele, men den gang var det ennu stor
forskjell mellom offiserer og mannskap, og dessuten følte vel kineserne forskjellen ennu større
ved den behandling kolonimakten ga sine undersåtter.
Det var blitt august 1961, jeg var på min første flytur. DC6 maskinen svevde høyt over et
fantastisk syn av hav og øyer som lå der nede i strålende farver. “Tai Yin var fort glemt - et
avsluttet kapitel, nå skulle jeg møte nye utfordringer ombord i “Troubadour”, en ny forelskelse.
At jeg skulle være der i de neste 4 år, ville jeg aldri trodd om noen hadde sagt det der og da, men
slik ble det. Det var en herlig tid - fri som fuglen, og et utfordrende arbeide.
F.Christoffersen
Nov.2001.
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Et langt kjærlighetsforhold.
“TROUBADOUR”.
Jeg ble forfremmet til overstyrmann på “Tai Yin” i april 1961, efter å ha mønstret av “Taurus”
noen uker tidligere, så det ble ingen lang ferie denne gangen heller, men å si nei takk til en
forfremmelse kom ikke en gang på tale. Her ble sjøsekken pakket i en fart og ombord i den 32 år
gamle “lady’en” bar det. Der ombord ble jeg kun i 3,5 måneder da båten var mer eller mindre helt
utslitt, og ble solgt som skrap, og levert til Hanwa breakers i Osaka/Japan. Litt av en læretid, men
mer om det senere.
Fra rederiet hadde jeg fått forespørsel om å gå ombord i “Troubadour”, hvilket jeg naturligvis sa
ja takk til, og fløy ned til Hong Kong fra Osaka for å ta skibet der. Dette var første gang jeg var
oppe i en flymaskin - forøvrig en DC6 - og husker spesiellt hvor imponert jeg var over å se de
forskjellige småøyene ligge under oss på turen nedover med de flotte fargene i sjøen rundt dem.
Et vakkert skue var det, og flott vær hadde vi hele veien. Jeg ble møtt av agenten på flyplassen
Kai Tak i Kowloon, og han fortalte at “Trou-badour” først ville ankomme Hong Kong om ca. 14
dager, da den nu lastet rundt omkring på de forskjellige øyene i Philippinene. Jeg ble innkvartert
på Grand Hotel i downtown Kowloon, på den nye delen av hotellet som hadde luftkondisjonering,
og hadde ingenting å klage over. Dette var rene ferien - betalt med fri kost og losji. Beskjeden var
at rederiet dekket oppholdet, og de måltidene som ble inntatt på hotellet. Øvrige utgifter måtte
man bestride selv. Jeg hadde gjerne en pils til middagen om kvelden mens jeg bodde her, og
kelnerne syntes vel jeg var en raring som ba om å få betale denne pilsen kontant, men slik var det.
Ingen, i alle fall ikke jeg, ville ha det på regningen at man nød alkohol til maten. Man ville ikke
risikere å få en forespørsel fra kontoret om hva dette skulle bety. Vi var strengt oppdradd, men
hadde det godt. Idag må man nesten smile over hvor fort forholdene forandret seg de nærmeste
årene efter dette. En ny generasjon kom inn i bildet efterhvert, og konkurransen om de gode
folkene ble skarpere. Et mer liberalt syn på forskjellige ting gjorde seg efterhvert gjeldende. Det
patriarkalske samfunn lå på sotteseng, og var i ferd med å dø, men min generasjon måtte nok dra
med oss en del gammelt tankegods - vi får håbe det beste av det gamle.
Det var ennu august da jeg kom til Hong Kong, og fortsatt varmt, og vannrasjonering var det hver
eneste dag. Hva årsaken var har jeg ikke helt klart for meg, om det var den hurtige
befolkningsveksten med massevis av flyktninger fra Kina, eller vanskeligheter med
vanntilførselen fra det vi den gangen kalte KommunistKina, vet jeg ikke. Myndighetene hadde i
alle fall chartret inn mange tankbåter, også norske, som gikk rett opp i Pearl River, fylte tankene
med ferskt elvevann, og så ned til Hong Kong for lossing. En drepende kjedelig fart må det ha
vært, men det gikk rykter om at noen fikk, i en slags rotasjon, lov til å være igjen i Hong Kong,
slik at man ikke ville miste hele besetningen med jevne mellemrum. Det ble også sagt at tilfeller
av at det hadde gått rundt for folk ikke var ukjent. Et par dager efter at jeg ankom ble det sendt ut
varsel fra myndighetene om generell vaksinasjon av befolkningen mot cholera, på grunn av
utbrudd av denne fryktede sykdommen, og det var daglig rapporter i avisene om forløpet. Hvor
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mange som til slutt døde husker jeg ikke, men tror det var like i underkant av 30 mennesker.
Vaksinasjons-stasjoner ble opprettet på mange steder i kronkolonien, og vaksine ble fløyet inn fra
hele verden, så her var engelskmennene svært effektive, likeledes med informasjon og
opplysninger i avisene og ellers. For oss sjøfolk og andre utlendinger var ikke dette noe problem,
gjennomvaksinerte som vi var, og dessuten bodde vi alle bra, og hadde tilgang på rent vann og
førsteklasses mat. Anderledes var det for den kinesiske befolkningen, og da særlig de som bodde i
de mange “Shanty-towns” som kledde alle de åssider som fantes. I dag finnes ikke noe slikt, men
den gangen bodde nok hundretusenvis av mennesker under meget kummerlige forhold på alle
måter. Hytter av kassebord, sekkefiller og bølgeblikk, og under kraftig regnvær fløt hele
herligheten nedover åssidene i en eneste mølje. Hvor mange mennesker som døde under slike
ulykker vet ingen, men det var sikkert et betyde-lig antall. I hovedgaten Nathan Road på
Kowloon-siden, i nærheten av hotellet jeg bodde på, var det en slik vaksinasjonsstasjon, og her
sto det en nesten endeløs kø av kinesere for å bli vaksinert, og slik var det overalt i byen. I slike
tilfeller var vestlige metoder bra selv for kineserne som vel stoler mer på sine egne metoder, men
cholera vet de hva er av bitter erfaring gjennom Kinas historie, og nu var det alvor.
Ellers gikk dagene langsomt syntes jeg, ung og ivrig som jeg var, ville jeg aller helst komme i
arbeide - forsøkte å drive litt friidrett nede på banen i nærheten, men det var egentlig altfor varmt
til den slags aktiviteter, derfor var jeg også mutters alene der. Denne banen ble så vidt jeg husker
drevet av den engelske velferdsorganisasjonen “The Flying Angel”, en motsvarighet til Den
norske Sjømannskirken. Engelskmennene hadde også en annen som gikk under navnet “The
Chatolic Club”, og disse to hadde i likhet med vår sjømannskirke mange stasjoner rundt om i
verdens havnebyer. De var adskillig mer frilynnte enn den norske, da dans ble arrangert ofte, og
alkoholservering var heller ikke et ukjent begrep. Om dette var et bedre system enn det norske
skal være usagt - men det er hevet over tvil at Den norske Sjømannskirken gjorde en veldig god
jobb, og det må ha vært uhyre sjelden at en av sjømannskirkens representanter ikke følte seg
velkommen ombord i et norsk skib.
Jeg hadde blitt kjent med assistenten på Sjømannskirken i Cox Road, og var med ham på turer
rundt om på havnen når han besøkte båter som lå i bøyene. Jeg satt ombord i “Måken” som
kirkebåten het, mens han var ombord på besøk. Havnen i Hong Kong den gang var ennu mer
fasinerende enn idag, da all last kom løs, og det krydde av sampaner, små og store, som brakte
lasten ut til de store båtene. Disse så ut som en andemor med kanskje så meget som 20/30
andunger (sampaner, kranprammer, taubåter etc.) langs siden. Liv og røre og folk overalt. Idag er
store områder hvor vi lå og lastet og losset tørrt land på grunn av de store utfyllingsarbeidene som
fant sted i -90årene. Spesielt husker jeg en gang som assistenten hadde gått ombord i en danske
som losset levende dyr av forskjellige slag (Jebsen-rederiet). “Måken” lå og drev like ved siden,
og jeg ble vitne til et forferdelig syn, som gjorde at kreaturfarten for meg siden i livet, fortonet seg
som det verrste som fantes på havet. Her var det snakk om store dyr som vannbøffler, okser og
kuer;- og kineserne som losset disse, slo bare en enkel stropp rundt maven på dyrene i
lasterummet på skibet, og derefter ble de vinsjet ut for full fart, og låret ned i de ventende
lekterne. Ikke kunne jeg se at de forsøkte å dempe farten når dyrene skulle lande i lekterne, så her
måtte det skje en masse skade som benbrudd etc. Selve renneløkken om magen måtte også
forårsake en masse lidelse og skade på dyrene. Det var, jo, snakk om dyr på flere hundre kilo,
som sparket og kastet seg vilt mens de var i luften, opp av lasterummet, tvers over dekk og så den
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ville ferden ned i lekteren, alt mens dyret rautet helt villt av en fryktelig smerte og skrekk, og urin
og avføring fosset av dyret. Alt dette til stor jubel fra de kinesiske lossearbeiderne. At dyrene
skulle rett til slakteriet er ingen formildende omstendighet. At menneskene seg i mellom er
grusomme får så være, og ikke er vi et hår bedre i Europa med våre kriger, men å være grusom
mot forsvarsløse og hjelpeløse dyr kan ikke tolereres.
Vel, tiden gikk allikevel fort i Hong Kong, gikk mye tur så jeg ble godt kjendt, og leste også en
god del - ingen store opplevelser - bortsett fra en beleven aften. Det hadde seg slik at jeg en kveld
hadde bestemt meg for å gå en tur på Sjømannskirken, hvor det alltid er hyggelig å gå, og ingen
tar skade av å stikke innom der. Kommet et lite stykke opp i Nathan Road møtte jeg plutselig
Jack Bailly, som jeg kjendte fra et besøk i Hong Kong med “Tai Yin” 4 uker tidligere. Han hadde
assistert oss den gangen, da vi hadde store vanskeligheter med roret (mer om det under “Tai
Yin”), og han var Storbritanias eneste "deep sea diver” utenfor England, fortalte han. Denne
saken med roret på “Tai Yin” var svært interessant, og han spurte hvordan det hadde gått inviterte på et glass øl i baren på Mandarin Hotel, og vi ble sittende der en times tid, og utvekslet
meninger og erfaringer om denne hendelsen. Han skulle treffe et par kompiser, som begge var så
vidt jeg husker ingeniører i Hong Kong Telephone and Telegraph Company, og jeg ble bedt om å
være med. Ikke hadde jeg noe annet fore heller, så jeg droppet Sjømanskirken og ble med på en
skikkelig barrunde i Kowloon, og hyggelige karer var det - bare ungkarer.
Første stopp var pianobaren på et hotell litt lenger nede i gaten, og det var tydelig at her var det et
møtested for fastboende. Jeg tror ikke det var en eneste kineser der bortsett fra pianisten, og han
var en helt spesiell kar. For hvert menneske som kom inn spillte han og introduserte
vedkommende med navn og et lite rim som han sang mens han spillte, og minst 20 mennesker
gjorde han dette til, så han måtte være et unikum om ikke det var slik at folk var der mer eller
mindre hver eneste dag. Efter en stund kom jeg i prat med en kar som sto ved siden av meg
sammen med en veldig vakker dame. De var svært hyggelige begge to. Om de var gift eller
sammen vet ikke jeg, kanskje var hun en av disse europeiske unge damer som reiser rundt jorden
og forsørger seg selv i verdens eldste yrke, kanskje, men i tilfelle var dette toppen av pyramiden
ville jeg tro. Efter en stund kom det frem at denne karen var norsk av opprinnelse, og farte på
kinakysten for et kineserrederi som kaptein, og hadde drevet på med dette i mange år allerede.
Han kunne nok være i slutten av 40-årene ville jeg tro. Han fortalte at han kom fra
Arendalskanten, og hadde ikke vært i Norge på det han visste, og nu snakket han ikke gjerne
norsk for han hadde vært sammen med kun kinesere og engelskmenn i haugevis av år. Så det er
helt flaut å si det sa han, men jeg har nesten glemt å snakke skikkelig norsk, og det han presterte
var ikke noe å rope hurra for. Kanskje var det tull og tøys det han sa, men noen har visstnok
problemer med morsmålet om det ikke blir brukt på en tid, med andre er det motsatt. Et er i alle
fall sikkert og visst - det er mange forunderlige menneskeskjebner rundt omkring. Senere på
kvelden/natten var vi innom flere steder på vår runde - og det hele var en artig og hyggelig
opplevelse, Jeg var ikke på hotellet før ved 4-tiden om morgenen, og var svært glad for at jeg ikke
skulle på jobb neste dag som de andre, men de hadde sikkert mer trening i nattelivet enn meg. Nu
kan det, jo, også være slik at de kunne ta en dag av når det passet - europeerne levde antagelig
herrens glade dager der ute - tjenere den gang kostet sikkert ikke meget i måneden.
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Så kom tiden da jeg skulle gå ombord i “Troubadour”, og en tidlig formiddag satt jeg i en liten
motorisert “walla walla”, skvalpende ut fra Star Ferry Point, og fikk straks øye på mitt fremtidige
hjem. For en skuffelse det var å se denne båten. Jeg hadde ventet meg en vanlig Wilhelmsen
linjebåt, fin å se til stort sett alltid, men dette var en sliten, rusten og i det hele tatt en shabby
utgave. Hadde jeg ikke sett skorstenen hadde jeg helt sikkert nektet å tro at dette var et
Wilhelmsen-skib, men et var i alle fall sikkert, her fikk jeg litt å bryne meg på fremover, og det
skulle ikke bli mangel på oppgaver. Mannskapets omkvede den første tiden var at skibet var
bygget av dårlig stål, og ville ende i skrapovnen om få år. De fikk klar beskjed om at slikt var
bare tullesnakk, og at det var vår oppgave å få snudd den dårlige trenden (Opphuggingen av
skibet ble først påbegynt i august 1980 i Taiwan, og hun hadde da vært i fart i 26 år, de siste 9 år
for forskjellige rederi i utlandet, og egentlig var det sikkert den teknologiske utvikling og
brennstofføkonomi som satte en stopp for videre fart). Forfallet hadde mange årsaker, men
hovedårsaken var en skipper som ikke brydde seg en døyt om vedlikehold, det var bare å male
over rust og skitt før New York, slik at hun var i presentabel skikk da, og så var det å la humla
suse i nye fire måneder; rundturen til Fjerne Østen den gang tok ca. 4 1/2 måned. De
overstyrmenn som hadde vært der de siste årene hadde heller ikke meget å skryte av. Det tok meg
ikke lang tid å finne ut de bakenforliggende forhold, som hadde ført til all elendigheten.
Jeg ble ombord i “Troubadour” i 4 år, fra august 1961 til august 1965, bare avbrutt av en 3
måneders ferie fra oktober -63 til like over nyttår i -64. Å fortelle om opplevelser og hendelser i
kronologisk rekkefølge blir en umulighet, så jeg får ta tingene som det passer best i sin
sammenheng. Så vi får gå tilbake til skibets vedlikehold, eller mangel på noe slikt. Søsterskibet
“Toreador” var bygget på samme verkstedet, Nederlandsche Dok en Sheepsbouw Matschappij
V.O.F. i Amsterdam, og var noen måneder yngre, og gikk i samme farten på Statene/Fjerne
Østen, og hadde ikke de samme problemene. Malingen var et av problemene. Av de 9
Wilhelmsen-skib som gikk i den samme ruten, var det bare “Troubadour” som fikk levert maling
fra The Glidden Company, tidligere hadde alle fått maling fra denne leverandøren. Vi pleide å si
at denne malingen egnet seg kanskje bra for farmhouses ute på prærien i Midtvesten, men var
totalt uegnet til bruk i skibsmiljøet. Når skibet var nymalt gikk det ca. 1 måned så var den alt
begynt å bli merkbart gulere. Vi forsøkte naturligvis å blande inn litt pariserblått i hvitmalingen,
men noe særlig hjalp dette ikke. Resultatet var og ble svært dårlig, og man blir litt mismodig når
man har lagt ned et enormt arbeide i malingsvedlikeholdet, og så er båten blitt nærmest lysegul
efter 4 måneder. Så hovedoppgaven for meg var å mase og mase om bytte av malingsleverandør
hver gang vi var i New York og i kontakt med inspektørene fra Marthinsen & Co., og en og annen
gang var inspektør, Capt. Leif Borge, fra Oslo på besøk, og da ble problemet tatt opp både av meg
og skibets kaptein. Og endelig efter et par år lykkedes vi i å overtale rederiet til å skifte til Devoe
som malingsleverandør, som de øvrige 8 skib i linjen hadde, og hele vedlikeholdet forandret seg.
Dette var skikkelig skibsmaling, og nu kunne vi virkelig se resultater av vårt slit gjennom to år
med å fjerne rust og gammel maling. Båten begynte å skinne igjen, og mannskapet trivdes - ingen
tvil om det - de hadde vel allerede skjønt at jeg hadde rett. Ingen ting kommer gratis og rekende
på ei fjæl til sjøs. Hardt arbeid og fornuft er det eneste som teller. Omtrent på denne tiden forsto
jeg også hvorfor The Glidden Company of America, hadde fått malingskontrakt med rederiet
opprinnelig. Vi lastet alltid store partier på Philippinene med “Desiccated Coconut” i papirsekker,
og dette var meget godt betalt last og derfor svært attraktiv. Det var rett og slett reven kokosmasse, klar for å bli strødd direkte på kaker i Amerika. Det var veldig nøye med stuasjen av
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denne lasten, da det var for menneskekonsum, og derfor gjenstand for hyppig inspeksjon av
inspektører fra mottageren i USA, men også folk fra US Department of Agriculture kom ombord.
Disse sekkene måtte stues ikke mer enn 10 stykker i høyden for å unngå at massen ble
sammenpresset for meget slik at det kunne komme fettflekker på emballasjen. Heller ikke andre
smussflekker ble akseptert, og stuasjestedet måtte naturligvis ha god ventilasjon så det ikke ble
for varmt i lasterummet under reisen i tropiske farvann. Dette var en delikat og ømtålelig last, og
kunne ikke stues sammen med varer som avga noe som helst lukt. Tilbake til malingen, en gang
jeg sto og fulgte innlastingen nede i et av mellemdekkene, fikk jeg øye på et lite ovalt trykt merke
nede i hjørnet på papirsekkene, hvor det sto å lese: The Glidden Company of America. Dette
viste seg å være et stort selskap som drev med meget rart, bl.a. maling; så her hadde sikkert en
eller annen glup “canvaser” fra linjen en gang tilbake i tiden fått en fraktkontrakt med dette
firmaet mot at de fikk levere maling. Om malingen passet ombord i skib var ikke hans problem,
det fikk de ombord slite med - business is business. Dette var bare småtterier i forhold til hva som
har foregått på andre felt innen shipping; ta skibsbyggings-kontrakter f.eks.
Hovedårsaken til den miserable forfattning “Troubadour” var i, er efter min mening at ledelsen
ombord drev med ting de ikke skulle ha involvert seg i. Det var på den tiden svært fristende å
smugle inn til Philippinene forskjellige varer som ga god fortjeneste. Spesielt gjaldt det
amerikanske sigaretter, men også ting som skjorter og solbriller av en bestemt modemerke, også
antibiotica hadde et stort fortjenestepotensialt. Jeg vet ikke hvor mange ganger, særlig i den første
tiden av mine 4 år ombord, at jeg ble invitert til å være med på denne trafikken av folk på land i
Philippinene, men jeg var her helt konse-kvent - jobben var det viktigste - denne smuglingen var
kun egnet til å skape problemer og dårlige nerver for ellers bra folk. Det ble smuglet i stor stil, og
skibsledelsen førte ann - det var store penger å tjene, men de gikk også fort ut efter hva jeg forsto
- til fest og tull og tøys. Hva som foregikk ombord i de øvrige skib i linjen, vet ikke jeg, men en
av sjefene i tallykompaniet (Tony Recto) vi brukte, fortalte en gang i Manila, idet han pekte på et
Wilhelmsen-skib som lå ved kai, at den båten hadde landet 286 bokser cigaretter natten i
forveien. Fortjeneste pr. boks var 50 US dollar, så vi snakker om store penger i begynelsen av
1960-årene. Han kunne ikke forstå at “Troubadour”, som hadde vært det “beste” skibet tidligere,
ikke lenger var med i det hele tatt.
Tallykompaniet, hadde 4 eller 5 brødre ansatt, og disse var nok de sentrale personene i å formidle
kontakter med myndighets-personer. Vi snakker om tollfunksjonærer og politi, og blandt disse
var det få om noen som ikke var gjennom korupte, så risikoen var nok svært liten for at
ubehageligheter skulle oppstå, men man vet aldri. Et par år godt og vel før jeg kom ombord,
hadde det i Manila skjedd en svært tragisk affære, idet et veritabelt revolverslagsmål hadde blitt
utkjempet på en strand i nærheten, hvor en toller og en politimann var skutt og drept. Grunnen
skal efter sigende ha vært at tollerne ikke hadde invitert politiet til å være med på landingen av et
parti smuglercigaretter, som nettopp kom fra “Troubadour”. Saken ble dysset ned efter hva jeg
forsto, men må ha vært svært ubehagelig for flere personer både i land og ombord, og
philippinerne kalte bare “Troubadour” for “two man dead ship” derefter, og syntes det hele var
svært fornøyelig. Slik er bare disse menneskene - macho, revolvere, og amerikanske forbilder er
tingen. Om skibets kaptein hadde vært involvert vet ikke jeg, men da han kom tilbake fra ferie i
Norge, noen måneder senere, avsluttet han sitt liv like før ankomst Manila fra Los Angeles.
Mannen hadde den dagen det skjedde ikke vært til lunch, men det hendte visst-nok en gang i
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blandt. Da han ikke kom ned til vanlig tid til middag heller, gikk salongpiken opp og ropte inn til
ham i sovelugaren, men noe svar kom ikke. Hun gløttet derfor på dørforhenget og der satt han i
sofahjørnet i halvmørket, og hun så da straks hva som hadde skjedd - skudd gjennom hodet.
Kulehullet syntes ennu i min tid, selv om det var sparklet over og malt. Han hadde lagt håndklær
over sofatrekket så det ikke skulle komme blod på det, og på skrivebordet lå instruks til
overstyrmannen med hensyn til innklarering i Manila etc., så det hele tydet på en overveiet
handling. Skibet kunne ta 12 passasjerer, og vanligvis var det fullt belegg. Det må ha vært en
sjokkerende opplevelse for alle, særlig da dette var en helt bevisst handling. Mannen ble begravet
i sjøen så vidt jeg husker. Efter dette ble skibet på Philippinene kaldt “three man dead ship”. For
meg er det helt klart at “Troubadour” hadde lidd under mangelen av fast styring i lang tid, og selv
om en meget kompetent kaptein overtok derefter, fortsatte den ulykksalige smuglingen også i
hans tid. Og det at mannskapet for en stor del var uteseilere, som i det alt vesentlige besto av folk
som mønstret på i amerikanske øst-kysthavner, gjorde ikke tingenes tilstand det grann bedre.
Situasjonen tatt i betraktning var skibsledelsen tvunget til å godta nesten hva som helst av slakk
oppførsel og arbeidsinnsats fra besetningens side.
Stuerten rapporterte en dag om en lekkasje under dekk i røkesalongen som lå rett under
rederlugaren. Jeg gikk da til kapteinen, som var den eneste som hadde nøkkel til denne lugaren,
hvilket jeg syntes var noe merkelig, og sa at vi måtte inn der for å se om vannet kom derfra. Ingen
problem med det, jeg fikk bare beskjed om at det du ser, ser du ikke, og for meg var det ingen
problem. Kommet inn i rederlugaren var det straks klart for meg at kapteinen også var involvert i
cigarettsmugling i stor stil. Lekkasjen stammet fra et vindu i forkant som ikke var blitt ordentlig
lukket, slik at regnet hadde fosset inn, og dermed var det problemet løst. Aldri ble jeg av noen
invitert til å delta i dette tulleballet, og jeg tok det som en god attest, og bevis for at folk forsto
hvor de hadde meg hen.
Det viste seg da jeg kom ombord i Hong Kong at overstyrmannen hadde bedt om og fått innvilget
at han skulle fratre i New York først, så det ble for meg å nyde livet som passasjer i nye 6 uker,
og det var forsåvidt greit. Jeg fikk god tid til å sette meg inn i for-holdene, og jeg ble godt kjendt
med skibet. Fra Hong Kong gikk vi opp til Kobe, som var den første av 4 japanske lastehavner før
kursen ble satt for Los Angeles i California, hvor lossingen begynte. Vedlikeholdet av riggen
hadde blitt påbegynt, og en del av de originale blokkene var skiftet ut med Boston & Lockportblokker, som vel var de beste som kunne skaffes i markedet. Tidligere hadde alle bommer blitt
toppet og låret på den gamle måten over winchenokken via en fotblokk og satt fast på liggende
kryssholt på dekket. Nu hadde man gått over til Awilco-sneller, som var en enorm forbedring
både arbeidsmessig og sikkerhetsmessig. I Hong Kong hadde jeg vært vidne til at det lokale
havnereparasjons-firmaet vi benyttet, A Fai & Co., hadde holdt på i timesvis med varme og
donkraft for å få løftet bomnålen på den ene 3 tons bommen i akterkant av luke 3, før den kom ut
med et smell. Flere bommer hadde tidligere blitt bøyd i bomnålsfestet når man svingte ut bommene i toppet posisjon. Og nu i Kobe var turen kommet til å montere de siste Awilco-snellene, og
jeg fulgte med da båsen og en matros skulle spleise inn et toppløft til trom-melen på en av disse.
Innstikkingen gikk greiet, men da de skulle ta neste innstikk brakk til min store forskrekkelse den
ene efter den andre av wirekordellene. Resultatet av disse to hendelsene, sammen med alt det
andre jeg hadde observert under min første uke ombord, var at jeg neste morgen gikk til kapteinen
og fortalte at jeg hadde store betenkeligheter med tanke på riggen, og aller helst ville forlate
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skibet da jeg syntes det var et altfor stort ansvar å fortsette på denne måten. Jeg hadde, jo,
tidligere sett hvordan amerikanske sjauere behandlet losse- og lasteutstyr. Der var det full fart
med topp belastning, og i alle havner var det skibets eget utstyr som ble benyttet, da det ikke
fantes kraner på noen kaier. Skulle sjauere bli skadet eller ennu verre, bli drept på grunn av vårt
dårlige utstyr, lå både kaptein og styrmann tynt an. Efter min mening kunne de ombord takke
høyere makter for at det hadde gått bra hittil. Jakob Wilhelms, som kapteinen het, var en
skikkelig tøffing, men real og grei, og beskjeden fra ham var kort og godt at båten trengte en
mann som meg som forsto hva som var galt, og det var bare å sette igang med det jeg ville, for
han hadde mast hele den tiden han hadde vært ombord. Kjøp det du trenger var beskjeden, aldri
hadde han hørt så meget som en antydning fra rederiet om å spare penger på losse- og lasteutstyr.
Vi kom godt overens på alle måter egentlig, selv om denne smuglingen fortsatte, og det var ikke
bra. Vi ble enige om at han skulle ha en fin båt å se til ved ankomst New York - brobygningen og
brodekkene skulle utvendig være i førsteklasses stand når vi hadde passasjerer ombord - ellers var
skuta mi, og så var det bare å sette i gang, og det ble gjort.
Som nevnt tidligere var jeg ombord i” Troubadour” fra august 1961 til august 1965, med et
avbrudd for ferie fra beg.oktober -63 til beg.januar -64, d.v.s. mens skibet var på reise fra San
Francisco til Fjerne Østen og tilbake til New York, ca. 3 måneder. På disse 4 årene forandret
skibet seg totalt vedlikeholdsmessig, fra å være temmelig shabby til å bli et skib som enhver
kunne være bekjendt av. Vi fikk meget skryt, men også en del kritikk for at båten ikke til enhver
tid var nymalt fra folk som ikke forsto noen ting av hva som ligger bak av arbeidsinnsats. På
turen fra Østen til New York kom jeg over et apparat som var stuet bort under bakken, og fikk
rede på av overstyrmannen at det var et sandblåser-apparat som var ødelagt. De hadde hatt en
passasjer noen turer tilbake som hadde ment at de små, portable apparatene hans firma produserte
ville passe utmerket ombord i skib. De hadde anskaffet et apparat, og hadde brukt det litt, men det
hadde efter kort tid sviktet, og så hadde det blitt stuet bort. Vi hadde en frysemaskinist ombord,
som forklarte meg hva som var galt, og reservedel ble anskaffet og apparatet fungerte igjen
udmerket. 10 tons Monterey-sand ble anskaffet i San Francisco, hvor apparatet forøvrig ble
produsert av et firma som het Clemco. Nu ble mannskapet virkelig ivrige, og selv på Østen satte
de selv opp vaktlister for sandblåsing på skutesiden efter vanlig arbeidstids slutt, to og to mann,
og dette fortsatte år efter år. Selv deltok jeg også i dette arbeidet av og til, noe uvanlig for en
overstyrmann kanskje, men jeg er hellig overbevist om at dette bidro vesentlig til den lagånd som
utviklet seg raskt ombord i “Troubadour”. Alt ble banket rent av master, poster og bommer - ennu
satt glødeskallet igjen på det meste, så her hadde man forsømt seg alvorlig. Ellers innabords ble
alt sandblåst, og alt ble gitt 3 strøk rød blymønje og to fulle toppstrøk så raskt som overhodet
mulig, og efterhvert ble vedlikeholdet et helt annet enn det hadde vært - enkelt og greit å holde
skuta fin til enhver tid, men det tok nesten 4 år å komme over det hele. Mannskapet var vel som
mannskaper flest i denne farten, men det var nesten rørende å se hvordan en likegyldig besetning
raskt forandret seg til ikke bare å bli interessert i båten, men jeg tror jeg har mine ord i behold når
jeg sier at de var meget stolte av båten og hva de hadde fått til. Når det gjelder den lysegule
Monterey-sanden vi anvendte den første tiden til sandblåsing, ble vi efter en stund klar over at
langvarig eksponering for dette støvet kunne gi silikose i lungene. Straks vi ble klar over dette,
gikk vi over til å bruke kobbergrit som vi fikk i Kobe i Japan. Vi fikk høre at denne griten ikke
hadde de samme helsemessige problemer som sanden. Dette var et slagprodukt man fikk efter
smelting av kobbermalm, var sort på farve, og var skarpere i kantene, og hårdere og slo bedre
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også. Vi kunne til og med anvende denne griten to ganger der hvor malingen ikke var for tykk
eller rusten for hard.
Efterhvert ble det svært populært ombord i mange av Wilhelmsens linjebåter efter at det spurtes
hva vi hadde oppnådd ombord i “Troubadour”, å anskaffe portable sandblåse-apparater, gjerne
Skarpenord-utstyr for båtene i hjemmefarten på Europa, og meget godt vedlikehold ble utført på
denne måten. Efter en rekke år, kanskje 7-8 år, ble det bråstopp på denne praksisen efter at
overstyrmannen på en av bakladerne, tror det var “Toledo”, en morgen ga ordre om å sette igang
sandblåsing av maskinrumscasingen oppe på båtdekket like ved luftinntaket til hovedmotoren.
Dette førte naturligvis til en helt katastrofal slitasje på sylinderforinger, det ble nevnt 3-4
millimeter på et døgn. Om det er sandt vet jeg ikke, men overinspektør Jahr Johannessen, hadde
gitt ordre om at all sandblåsing på samtlige skib skulle opphøre øyeblikkelig. Det var akkurat likt
denne karen - efter min mening noe med det mest firkantede menneske jeg har møtt, og slik ble
det. Jeg kjendte ham fra den tiden jeg var overstyrmann på “Troubadour”, og han var “port
engineer” i New York 1961-62. Slett ingen lett mann å samarbeide med, og desverre av den
gamle skolen, som ikke forsto at tiden krevde samarbeide, og at det gamle skisma mellem dekk
og maskin lå på sotteseng, og at unge mennesker var i ferd med å arrangere begravelsen for dette
gamle tullet. Den eneste riktige løsningen hadde naturligvis vært å sende en advarsel i form av et
rundskriv til flåten med nødvendig beskrivelse av hendelsen - ikke stoppe et så fornuftig
vedlikehold som sandblåsingen var. En overstyrmann med så liten forstand og ansvars-følelse
som den det angikk, skulle naturligvis vært gitt sparken. Det får være måte på uforstand også.
Det viktigste ombord i en tradisjonell cargoliner med bommer og wincher, som i “Troubadours”
tilfelle besto av 18 bommer fra 3 til 10 tons SWL, plus en Storbom på formasten til luke 2 på 25
tons SWL, samt en bom som ble benyttet til å løfte cylinderfor-inger ut og inn av maskinrummet
over skylightet, var at disse tingene var i førsteklasses stand, spesielt med tanke på at de hele
tiden var i bruk i alle havner. I USA fantes et privat firma som het National Cargo Bureau, som
drev med flere slags former for kontroll av skib og last, bl.a. laste- og lossegear, stuasje av “farlig
gods” (kjemikalier etc.), og dette firma benyttet vi bl.a. til å certifisere riggen vår. På bakgrunn av
deres inspeksjoner, som så vidt jeg husker hadde en rotasjonsperiode på 4 år, tilsvarende den 4års besiktigelse av alt losse- og lasteutstyr inkludert wincher etc. som vi var pålagt av
Sjøfartsdirektoratet (quadrennial inspection). Den 4-årlige inspeksjonen måtte utføres av et av
Sjøfartsdir-ektoratet godkjent skibsverksted, mens den årlige inspeksjonen kunne utføres av
skibs-føreren eller en av ham bemyndiget person, i praksis ble dette overstyrmannen og for
dekksmaskineriet naturligvis maskinsjefen. Alle disse vedlikeholsmessige inspeksjonene
samt eventuelle forandringer, utbedringer eller reparasjoner og ikke å forglemme de vektbelastninger av gearet som var spesifisert av samme instans, skulle dokumenteres og underskrives
av de ansvarlige i en spesiell bok man fikk gjennom Fabritius Forlag. De norske reglene var
adoptert direkte fra den Engelske Factory Act av 1934. Det var den årlige inspeksjonen National
Cargo Bureau tok seg av, og egentlig unødvendig i vårt tilfelle, men de utstedte et sertifikat som
ble automatisk godtatt av losse- og lastearbeider-unionen over hele USA. Dette sertifikatet som
hadde et års gyldighet lot jeg ramme inn, og det ble slått opp utenfor dekkskontordøren. Efter at
jeg innførte dette, så jeg knapt en av disse inspektørene, de noterte seg de data de skulle ha og
forsvant.
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Hele den første utturen fra New York til Manila via mellemliggende havner, drev vi med riggen.
Blokker ble utskiftet; wire i toppløft, preventere, gjerdere, mantler(winchewire), løfteskrev, etc,
ble fornyet hvor nødvendig. Alle bommer ble løftet ut av bomnålsfestene og inspisert skibmanet
og smurt, det samme med toppløfts-nålene i toppen av samson-postene og i mastene. Flere steder
måtte man bruke varme (gass og surstoff) for å få løsnet på tingene. Det var en god følelese da vi
noen dag før Manila hadde alt på plass igjen, og visste at om et uhell skulle inntreffe, kunne ingen
påstå at det var på grunn av manglende vedlikehold, slurv og slendrian. Dette var skikkelig
sjømannsarbeide - alle deltok da frivakten ble benyttet på overtid 3 timer hver dag - og jeg tror
alle forsto at nu var det kommet en ny holdning i ledelsen på dekk - og mitt inntrykk har alltid
vært at menneskene liker å ha litt style og ordning ombord - det har noe med selvhevdelse og
respekt å gjøre, for eget arbeide og for sjømannsyrket. All ny galvanisert wire lot vi stå en rundtur
ubeskyttet, og så ble den satt inn med et stoff (Plastilub) vi hadde kommet over, som ble
produsert av et firma langt inne i bondelandet i Ohio. Derefter kunne vi nesten glemme
vedlikehold av wire, det var et superstoff. Tidligere hadde dette med wiresmøring vært et stort
problem. Hver styrmann eller båtsmann hadde sin egen patent eller oppskrift som besto av meget
rart, men felles for alle var at efter en stund begynte wire å ruste med det resultat at rustvannet
føyk over hele skuta og ødela fort inntryket av en fin nymalt båt.
De efterfølgende 12 turene jeg var med “Troubadour”, begynte vi på riggen ved avgang
Charleston på Østkysten. Alt ble tatt ned og eftersett, og ved ankomst Los Angeles for lasting var
alt på plass igjen, avfettet og flekket opp til normal vedlikeholdsstandard. Enkelt og greit, aldri
noen overraskelser mer når det gjaldt riggen. De to neste store oppgavene var luke 1, 4 og 5 som
hadde Von Tell stålluker (luke 2 og 3 hadde stålpon-tonger med presenninger og vanlig skalking
med skalkejern og trekiler), og så var det begge livbåtdavitene - Shatt Davies falldaviter. Disse
Von Tell-lukene var ikke noen god patent, da de var delt kun i tre deler, og derfor ble de alt for
tunge, og slitasjen ble alt for stor. Men efter et studium og derpå påfølgende oppsveising av
føringssko og fornyelse av slitte bolter i de tverrgående forbindelsene, ble slitasjen på
gummipakningene redusert, men forsiktig behandling under opphiving og nedlegging var en
betingelse for ikke å få lekkasjer inn i lasterummene. Slik sett var arrangementet på luke 2 og 3
meget enklere, men mer arbeidskrevende, og dessuten hadde man disse store stålpontongene
liggende på dekk i havn. Livbåtarrangementet var også tungt og vanskelig, og det var så vidt at
den luftdrevne motoren for opphiving klarte det siste stykket opp, da man i tillegg til livbåtens
vekt fikk vekten av begge falldavitene det siste stykket fra livbåten var i høyde med livbåtdekket.
Vi fikk skibmanet alle skiver og ledehjul, og det virket ganske bra, helt til min nest siste tur. Da
hadde vi fått ny kaptein, og han insisterte på å få også livbåtdavitene sandblåst. Det var vel noe
med det siste som sto igjen før skibet hadde blitt totalt ren-banket og sandblåst. Jeg protesterte på
denne sandblåsingen av davitene, da jeg var redd for at sand skulle komme inn i alle bevegelige
deler og forårsake sterkt øket friksjon, men ingen ting nyttet - det var bare å sette igang. Alle var
enige om at dette var “høl i hue”. Senere samme tur hadde vi livbåtmanøver med styrbord båt i
Cebu på Philippinene, og resultatet var at vi mistet livbåten til sjøs ved at den ene fallwiren røk i
det vi manglet 10 cm på opphivingen. Det var da klart at det var store krefter ute å gikk, og jeg
hadde gitt ordre om å sikkre båten noe tid før dette, slik at vi kunne få skillt alt og rengjort og
smurt. Kapteinen grep da inn og beordret båten hivd opp uten mer tull og tøys. Resultatet var vel
egentlig gitt. Stor skade på både forre og aktre davit, den forre hang over siden og holdt på å gå til
sjøs. Naturligvis var det ingen folk i båten under hele opphiving fra taljene var huket inn mens
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båten ennu fløt. Båten var merkelig nok nesten ikke skadet, men en masse løst utstyr gikk tapt. Vi
fikk reparert alt under vårt opphold i Hong Kong et par uker senere. Vi hadde tatt livbåten opp på
dekk, og gjort klart til å sjøsette den ved hjelp av en av bommene. Vi var avhengig av elektrisk
strøm, men følte at vi ikke gjorde så meget galt ved dette arrangementet, men egentlig skulle vi
meldt fra og fått godkjenning fra Konsul-atet/Lloyds til å fortsette reisen. Verre ting enn dette har
nok foregått både før og siden. Efter dette la ikke denne kapteinen seg opp i noe som helst, han
hadde nok fått seg en støkk. Det kunne lett ha blitt skade på personer og det som verre var.
Han var en av disse sjøfolkene som var ganske ung da 2.verdenskrig brøt ut, rundt 17 år vil jeg
tro, og krigen farte hardt frem med mange av disse unge, og nerveproblemer ble deres lodd i livet
- ofte som senskader. Han hadde blitt trenet som skytter i handelsflåten, og tok
navigasjonsskolene efter krigen. At han vel hele tiden skulle leve opp til sin far og onkel - kjendte
skibsførere - gjorde ikke situasjonen bedre. Han hadde mye rart for seg. En gang omtrent hver
14.dag ble jeg kaldt opp til ham på formiddagen for alvorlig samtale, hvor han alltid grep efter en
bok bak seg der han satt ved skrivebordet. Dette var en bok om psykoanalyse efter hva jeg forsto,
og dessuten fortalte han at han hadde i lengre tid vært sammen med en sykepleierske som hadde
spesiell utdannelse i dette fag, så dette hadde han efter egen mening meget god greie på. Han
analyserte min personlighet, påtalte mine sterke og svake sider, og jeg fikk anbefalinger om hva
jeg spesiellt måtte jobbe med for å kunne styrke personligheten. Min deltagelse under disse, som
regel halvtimes lange seanser, besto udelukkende av å si.” Javel kaptein”, der dette passet inn i
hans foredrag. Jeg anså meg selv som en alminnelig behersket og balansert person, og hørte alltid
tål-modig på hans utgydelser, da jeg er sikker på at disse seansene var viktig terapi for ham og
hans tynnslitte nerver. Jeg hadde i hele oppveksten blitt oppdradd av min far til at alle ombord i
en båt var forpliktet til å støtte kapteinen i hans ensomme tilværelse, og legge tilrette for god drift
av skibet, -og det er mye sunn fornuft i det. Denne kapteinen hadde tidligere hatt store problemer
med alkohol også, men på de to turene jeg var sammen med ham hadde han full kontroll idet han
var totalt avholdende, det var en stor innsats i seg selv kanskje. Vel, seansene, om de ikke var
direkte underholdende, så gjorde det ikke noe for meg å sitte der, selv om jeg kunne funnet på noe
mer fornuftig å ta meg til. Vi var egentlig gode venner også, og han var kunnskapsrik på mange
felt, underholdende å snakke med, og meget sosial. Da jeg mønstret av efter to turer med ham - da
hadde jeg tilsammen 4 år ombord i skibet - fikk jeg vel en god attest, da han uttalte at en så god
tid til sjøs hadde han aldri hatt som denne tiden ombord i “Troubadour”.
Det verste med ham var at jeg raskt forsto at han ikke var fri for nerver på broen, og han ba meg
ofte om å bli oppe efter at vakten var over hvis det var litt vanskelig farvann, og noen ganger ved
inn- og utkjøring av havner, når los ikke var ombord. Han sa alltid at “to hoder tenker bedre enn
et, og fire øyner ser mer enn to”. Han kunne finne på helt utrolige ting, og jeg skal gi et eksempel.
Vi var på vei inn til Yokohama en fin og stille kveld med relativt god sikt. Den gang måtte man
gå helt inn til ankerplassen utenfor Yokohama alene uten los. Dette er en av verdens mest
traffikerte områder til sjøs, hvor man for inngående har vikeplikt for den store trafikken som
kommer fra Tokyo-området når man krysser og får den motgående trafikken inn fra styrbord.
Inngående trafikk som gikk samme vei som oss måtte man også holde et våkent øye med, da noen
av disse skulle til Tokyo og kunne finne på å krysse vår baug uten å se akterover om en farlig
situasjon kunne oppstå. Den gang var det som sagt ikke los å få for å gå inn Urago Suido som er
innløpet til Tokyo Bay. Det lå 3 gamle fort på hvert sitt lille skjær eller holme på det smaleste i
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innløpet, og Fort no. 3 måtte man ha på styrbord side, før kursen sattes for Yokohama ca. 15
nautiske mil lenger inne i bukten. Dette var et vanskelig punkt, da trafikken for utgående fra
Tokyo hadde en tendens til å gi alt for liten plass rundt fortet for inngående trafikk til Yokohama
og Tokyo, men det var dypt vann nesten helt inn til fortet. Kapteinen hadde kommet på broen noe
tid før vi begynte på det smale innløpet, og han ba meg om å fortsatt navigere skibet inn. Som
sagt det var en fin og mørk kveld, og radaren, som var en gammel RCA 103 med
forstørrelsesglass på skjermen, virket bra, så vi kunne ha full kontroll til land hele veien. En
kinesisk matros ved navn Ah Wong sto til rors, og han var dyktig. Vi gikk innover med halv fart,
ca. 12-13 knop, som ble redusert da vi nærmet oss Fort no. 3 til ganske sakte, og jeg la kursen
ganske nærme fortet, da 3 skib var for utgående, hvorav det første var stort efter lanternene å
dømme. Jeg gjorde kapteinen oppmerksom på dette, noe han selvfølgelig hadde sett selv, da
kikkertene var i stadig bruk for å danne seg et bilde av trafikken. Jeg forklarte også at vi kom til å
gå ganske nærme fortet, men at det var godt med vann helt inn så og si. For yderligere å redusere
farten slo jeg også stopp i maskinen et lite tak, for derefter igjen å gå ganske sakte. Skibet styrte
godt, så vi hadde ingen problemer der, og kursen ble gjentatte ganger justert litt til styrbord, en
grad eller to, for å ha litt mer avstand til de motgående båtene som dro seg langsomt over mot vår
babord side. Radaren sto på styrbord side i akterkant av styrehuset inne i et trangt avlukke, og jeg
gikk stadig fra frontvinduene og til radaren for å kontrollere spesielt avstanden inn til land. Det er
alltid en litt anspent og fortettet stemning på broen i slike situasjoner. Da vi hadde fortet omtrent
tvers om styrbord, med en avstand inn til land på ca. 300 meter, og vi egentlig kunne begyne en
langsom dreining vekk fra de motgående båtene, den nærmeste ca. 1 n.m. forenom, var jeg i
radaren, og hørte kapteinens stemme, men jeg oppfattet ikke ordene. Plutselig slo en forferdelig
tanke ned i hodet mitt, og jeg bråvendte ut av avluk-ket, og ropte hardt styrbord, samtidig som jeg
oppfattet at skibet hadde begynt å dreie babord over, og rorindikatoren hadde nesten fullt utslag
til babord. Aldri har vel et skibs-ratt blitt dreid så fort som det matros Ah Wong gjorde den
kvelden. En erfaren sjømann var han og hadde ingen problemer med å efterkomme min
kontraordre til hva kapteinen hadde beordret like før. Som sagt tidligere “Troubadour” styrte
godt, og lystret roret raskt, men det var noen lange sekunder før vi så at svingen mot babord
stoppet, og så ble opprinnelig kurs gjenopptatt. Et minutt eller kanskje var det to senere kom det
første av de motgående skib, et indisk linjeskib på 10-12.000 tons for god fart, ned vår babord
side, så nærme at man hadde følelsen av å kunne spytte ombord i det. Stort mer enn 100 meter
kunne det i alle fall ikke være. Vi seg bare gjennom vannet med ganske sakte fart på dette
tidspunkt, og lot de neste to skib, som var mindre skib passere i ro og mak. De hadde også holdt
en større avstand til fortet ved rundingen. Vi fikk nu en luke til neste skib som kom inn fra
styrbord, slo full fart, og satte kursen for Yokohama - jeg må innrømme med et lite lettelsens
sukk. Hva som hadde gått gjennom hodet på kapteinen da han ga ordre om hardt babord ror, er
ubegripelig. Det finnes ikke skygge av tvil om at vi hadde kollidert, og det mest sannsynlige
hadde vært at vi hadde blitt kløvd i to, og da sikkert med tap av mange menneskeliv. Det indiske
fartøy holdt stor fart, og hadde ikke hatt noen mulighet for å komme klar av oss. Efter at
situasjonen var avklaret, og alt var falt til ro, gikk jeg over til kapteinen, som da sto ute på
brovingen, og sa til ham, at dette kunne gått forferdelig galt. Han var enig i det, og takket, men
virket ellers uberørt av det hele. På en diskret måte tok jeg saken opp på tomannshånd med de
øvrige styrmenn, og ba dem være ekstra oppmerk-somme i fremtiden, og ikke slappe av som
enkelte kunne når kapteinen var på broen og hadde overtatt. I dette konkrete tilfelle hadde han
ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for at han ville overta.
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Enkelte steder i verden, og Japan er et slikt sted, bør man være på tå hev med los ombord. I Japan
blir losingen utført på privat basis, og deres egen organisasjon het noe slikt som “All Japan Pilots
Association”. Losene var antagelig alle pensjonerte skibskapteiner, og felles for nesten alle var at
de var overårige, i dårlig fysisk form p.g.a. alderen, snakket dårlig engelsk, og hadde antagelig
både dårlig syn og hørsel. Enkelte kunne bruke en uendelighet av tid for å komme opp
losleideren, måtte hvile flere ganger, og stavret seg opp leiderne til broen. I tillegg brukte de alt
for stor fart, og holdt for liten avstand til andre skib rent generelt, men dette var antagelig et
resultat av deres egen tilstand. Vi skal heller ikke se bort fra at de følte de tilhørte en opphøyet
klasse mennesker. Jeg tipper, uten å vite det med sikkerhet, at jobben også var svært lukurativ.
Nu, i vårt konkrete tilfelle var det antagelig ikke los ombord i det indiske fartøyet, men det kan
også hende at det hadde en kystlos ombord. Uansett hva som var tilfelle, viste dette skibet en total
forakt for godt sjømannskap og fornuftig og sikker manøvrering. Om han hadde oppdaget vår lille
dreining til babord, hvilket er lite sannsynlig, håber jeg han ble så forskrekket at han for eftertiden
ville ha lært en lekse.
“Troubadour” var bygget ved Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij i Amsterdam i
1954, ble solgt ut av Wilhelmsens flåte i 1971, og ble hugget opp i Kaohsiung i 1980. Skibet brøt
med en lang tradisjon i rederiets linjeskibsflåte, idet man her fikk det første skib med et midtskib.
Tidligere hadde man hatt luke 3 som delte midtskibshuset i to. For noen ti-år ble dette det vanlige
med 3 luker på fordekket og to på akterdekket foruten en liten poopluke, intil man fikk
bakladerne med hele byggnings-massen helt akterut. Skibet gjorde noen turer i hjemmefarten til å
begyne med, og ble så satt inn i Barber-linjen mellem US-øst/vestkyst og Fjerne Østen, og gikk i
denne såkaldte Tai-farten til rundt 1970/71. Kanskje passer det her å si noe om dette med Taifarten, og det må bli slik jeg har blitt fortalt og lest.
Barberfamilien var en prominent skibsrederfamilie i New York, og hadde opp til 2. verd-enskrig
visstnok en betydningsfull flåte, men ved krigens slutt fantes bare 2 gamle skib igjen, og familien
besluttet å ikke anskaffe nye skib. Wilhelmsens rederi fikk rundt 1925 forbindelse med Barber
Steamshiplines Inc., først visstnok ved befraktning av skib, og siden ble en god forbindelse
utvidet, og Wilhelmsen bygget fra 1928 en rekke topp mod-erne linjeskib, utstyrt med
vegetabiloljetanker, fryse/kjølerum, passasjerbekvemmeligheter for opptil 12 personer, og
dessuten hadde skibene høy fart efter den tids forhold - rundt 14-15 mils fart. Disse skibene fikk
alle navn som begynte med Tai, som er “stor” på kinesisk, og ble satt inn i Barber-Wilhelmsenlinjen på Fjerne Østen, hvor Kina var en betydningsfull destinasjon. Barber hadde også en linje på
US østkyst og Vest-Afrika. Som sagt hadde Barbers egen flåte blitt mer eller mindre utradert
under krigen, og Wilhelmsen sammen med det engelske rederiet Ellerman City Line, som også
hadde vært en tidligere supplier av tonnasje til Barber, fikk tilbud om å supplere Barber med
nødvendig tonnasje. Ellerman hadde i likhet med Wilhelmsen hatt store tap av skib under krigen,
og takket nei til tilbudet. Wilhelmsen, som hadde tapt 50% av sin flåte fikk derfor tilbudet alene,
men kunne ikke makte dette og A.F.Klavenes og Fearrnley & Eger ble invitert til å være med. De
hadde linjefart selv på Nord- og SydAmerika, så Wilhelmsen sto derfor for 50% og de to andre
rederiene med 25% hver i Barbers linjevirksomhet. At de norske rederiene ikke var tilfreds med
bare å supplere tonnasje, sørget for en utvikling hvor Barber Steamship-lines endte opp mer eller
mindre som general agent for Østkysten og Gulfen. Til slutt endte det hele med at hovedkontoret
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for virksomheten ble liggende i Oslo under navnet Barber Lines A/S, og da de to andre norske
deltagerne ønsket å trekke seg ut av linje-farten sto Wilhelmsen igjen alene, men innså at de
måtte ha inn andre partnere da omleggingen til Ro/Ro-fart ble aktuell i slutten av 1970-årene, og
sammen med Blue Funnel i Liverpool og Brostrøm-konsernet i Gøteborg, ble Barber Blue Sea
dannet. Barber (eller Wilhelmsen) sto her for 54%, Blue (eller Blue Funnel/Ocean Transport
&Trading) for 30%, og Sea (Brostrøm (Swedish East Asia Company)) for 16%. Efter bort imot
15 år opphørte denne konstellasjonen og Wilhelmsen ble stående igjen alene, men klarte å
kombinere sine aktiviteter til en jorden-rundt Service som vi idag kjenner som Wilhelmsen Lines,
og med dette falt Barber pre-fixet som båtene hadde hatt i navnet en stund, bort. Ved rederiets
senere kjøp av Den norske Amerikalinje, falt også Nosac pre-fixet som hadde vært brukt i denne
virksomheten bort, og idag (år 2000) har alle skibene i rederiet navn som begyner på T, og de er
registrert i Tønsberg. Senere har konstellasjonen Wallenius - Wilhelmsen kommet til på 50/50
basis, og teller idag ca. 70 Ro/Ro-skib, og er blitt en gigant i verdenssammenheng på dette
området. For å få et begrep om størrelsen på virksomheten i Barber Lines A/S i begynelsen av
1970-årene, besto flåten på 36 egne og innleide skib, av konvensjonelle cargolinere på rundt 1012.000 tons d.w.
På min tid i Tai-farten var vi 9 skib i Fjerne Østen-linjen nemlig: de to søsterskibene
“Troubadour” og “Toreador”, bygget i Amsterdam i 1954, “Temeraire”, “Turandot” og “Tijuca”,
alle bygget i Scotland 1957-1959 av Charles Connell & Co., og så kanskje de 4 vakreste skib
Wilhelmsen noen gang har hatt:” Tagaytay”, “Tai Ping”,”Traviata” og “Tarantel”, alle bygget i
Hamburg ved Deutsche Werft, Finkenwerder i årene 1958-60. De første to av disse 9 skib hadde
ikke aircondition-anlegg, og slapp derfor i motsettning til de øvrige skib i linjen å ha rundturspassasjerer, og det var en fordel på en måte, for når disse rundturs-passasjerene hadde vært
ombord i mer enn 4 måneder kunne de nok ofte bli litt irritable og kravstore. Hos oss i
“Troubadour” gikk de gjerne i land i Hong Kong, og så var vi foruten de 4 ukene vi hadde i
Sørøst Asia, og nye kom ombord i Manila og Hong Kong. Mange interessante mennesker var det
blandt dem.
I begynelsen av 1960-årene var dette ruteopplegget det vanlige med utgangspunkt i New York:
Man kom inn fra Panama til New York direkte, da denne havnen var den størrste hva
lastemengde angår. Efter lossing i New York gikk man via Cap Cod kanalen til Boston for
lossing og lasting, så tilbake igjen og ned til Norfolk/Newport News, også for lossing/lasting,
derfra opp til Baltimore, vanligvis gjennom Chesapeak/Delaware-kanalen til Philadelphia. I
begge disse havnene var det lossing/lasting, men ingen av disse tre siste havnene hadde store
lastemengder hverken for inngående eller utgående. Det hendte også at vi gikk fra Philadelphia
over elven til Camden hvor det ble lastet “Knock-down cars/trucks”, som gikk til samlefabrikk,
såvidt jeg husker på Philippinene. Vi var også en gang innom Paulus Hook hvor vi lastet en
tunnelsidetank med “Steam cylinder oil”, en ordentlig seig, sort-grønn olje som krevde meget høy
lossetemperatur. Derefter gikk vi tilbake til New York for lasting, og så nedover kysten, noen
ganger til Wilmington N.C. og/eller Moorehead City, men det var ikke hver gang. Begge disse
havnene var små utskibningssteder vesentlig for tobakk, som kom i kjempestore “hogsheads” av
tre, korte, cylinderiske tønner av stor diameter. De kunne veie bortimot et tons om jeg husker rett.
I Moorehead City var alle sjauerne visstnok farmere, og her jobbet sorte og hvite i samme
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gjeng enda vi befandt oss i Sydstatene. Savannah var vi også innom sporadisk, men vi var alltid
innom Charleston som siste havn på Østkysten. Vi gikk så direkte til Los Angeles via Panamakanalen, og derefter til San Francisco, som var siste havn før vi satte kursen for Manila, derefter
til Hong Kong, Bangkok og Singapore. I begynelsen av -60-årene gikk vi også til Djakarta med
efterfølgende bunkring i Balik Papan, før kursen ble satt for Cebu på Philippinene. Vi var også en
gang i Sungei Gerong, som ligger et lite stykke ned for Pladjo på Sumatra.Dette var havner som
lå til Pladjo-river, og var vanskelig tilgjengelig for større skib på grunn av dypgående, hvilket
gjorde at vi måtte ankre to ganger for inngående, men kun en gang for utgående. Under ankring i
elven kom lokalbefolkningen ut i kanoer, og vi byttet til oss for sigaretter - bøttevis med kreps.
Den lignet på kjempestore reker, men det forre benparret var 20 centimeter lange og meget tynne,
og endte i en bitte liten klo. Denne ble brukt til å få ut larver etc. fra elvedynnet efter hva som ble
sagt. Vi hadde på det tidspunkt (slutten av 1964) rundt 20 kinesere blandt mannskapet, og de var
helt ville efter skalldyr, så i stuertens proviantfryserum var det flere baljer med denne delikatessen
efterpå. Vi hadde om kvelden efter at vi kom ut i Malaccastredet en veldig hyggelig fest på disse
delikatessene ute på båtdekket i en flott tropenatt. Mens vi lå i Sungei Gerong fikk jeg besøk om
kvelden av overstyrmannen og kona fra et 17.000 tons tankskib, “Kristina” av Kristiansand, som
lå i Pladjo. De var begge fra Tønsberg, og jeg hadde gått på skipperskolen sammen med ham. De
hadde gått i mer enn et år i kystfart på indonesiske havner, og hadde tatt livbåten ned elven for å
prate med andre norske til en forandring. Der ombord var de visstnok kun 4 norske og resten
Singapore-kinesere. Ellers var det nesten alltid Karlander-skib å se i alle havner i Indonesia, jeg
tror de overtok rundt 20 små kysttankere fra engelskmennene da de ble kastet ut fra landet. Jeg
husker vi fikk besøk av en norsk maskinssjef fra et av disse skib, som var på bomme-tur som han
kaldte det, for det var helt umulig å få noe der nede, så en dunk smøreolje og noen skruer her, og
en pølse og litt hermetikk der, og noe annet fra et tredje skib, holdt dem gående sa han. Skal si
norske sjøfolk har vært med på litt av hvert, men de har fått ting til å gå rundt. Dette var
naturligvis for oss en helt ukjendt verden; vi har alltid seilt i et svært velordnet system uten å
tenke over det, unntatt i tilfeller som dette hvor vi møtte disse havenes virkelige vagabonder improvisasjonskunstens mestere - og generelt har vel det vært norske sjøfolks store styrke i tillegg
til ærlighet og redelighet.
Fra Balik Papan gikk vi som sagt opp til Cebu, og her lå vi gjerne fra en til to uker før lastingen
begynte. Dette var for å komme inn i ruteopplegget. Nu var vi også ofte uheldige med dette, da vi
og “Toreador” kun var 17-mils båter mens de øvrige nok gjorde både en og to mils fart mer.
Mannskapet var de som sterkest beklaget dette, for det var nesten bare ungkarer blandt disse, og
de levde herrens glade dager, eller kanskje skal vi si netter, for de unge “Cebuanas” fra barer og
andre fornøyelsessteder var både pene og blide og drømte nok om å kapre en norsk sjømann som
ikke hadde de store motforestillinger om deres noe brogede amorøse bakgrunn.Vi anløp også en
del Philippinske uthavner for lasting, som: Bugo på Mindanao for å laste hermetisk annanas
(Delmonte), for denne havnen måtte man først innklarere i Cagayan de Oro på¨andre siden av
bukten, IloIlo på Panay for raffinert sukker i papirsekker, Pulupandan på Negros for råsukker i
bulk (partlast), Jimenez Bay på Mindanao for kokosolje i bulk i dyptankene og Nasugbu på
Luzon (like syd for Manila i Cavite provinsen) for råsukker i bulk (partlast). Andre ut-havner på
Philippinene som ble besøkt av andre Wilhelmsen-skib var Davao og Zambo-anga på Mindanao
(copra), Dumaguete på Negros og Masinloc. I Cebu gjorde vi ofte rent de to dyptankene i luke 3.
Disse gikk helt opp til øvre mellemdekk og var hver på over 700 tons kapasitet. Det var et visst
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påtrykk fra våre folk på landsiden (Manila-agenten), at vi skulle gjøre disse tankene rene før
ankomst Cebu, hvilket jeg så på som den rene gal-skap, og gikk sterkt imot da det ville betydd at
hele mannskapet hadde måttet leve på disse tankene minst i tre uker efter at de var tømt for
stykkgods i de første havnene på Østen. Vi hadde virkelig annet mer fornuftige ting å ta oss av.
Jeg benyttet en enkel og svært grei måte for rengjøring av disse tankene. Efter utlosing i USA av
kokosolje, ble det fortsatt holdt god varme på tankene i noen døgn, og restoljen (1-3 fat
kokosolje) ble samlet opp på tomme fat, og dekksgjengen fikk lov å selge dette og dele
fortjenesten. Derefter ble tankene lastet med stykkgods ut til Fjerne Østen med egnet last som ble
beskyttet mot eventuelle oljerester ved hjelp av dunnage-bord. Da stykkgodslasten var utlosset i
en av de første lossehavnene på Østen, ble de spylt ned med sjøvann, og så lot vi de bare stå til
lufting inntil vi var i Cebu. Den gjenværende kokosoljefilmen hadde da på en måte skrumpet inn
til et tynnt belegg, som var lett å fjerne. I Cebu kom da rengjørings-gjenger ombord, satte opp
bambusstillinger, og fjernet det nevnte belegget ved å gni over hele tankene med kopramel
(samme som expeller som gikk til dyrefor her hjemme i Europa). Derefter var det bare å få
stillingene ut av tankene, og få Lloyds surveyor til å trykkteste tankene og varmeslyngene, og om
de da ble godkjent og certifisert, var det bare å laste. Denne trykktestingen var gjerne noe man
gruet for, rengjøringssurveyen også, da noen av surveyorene kunne være noen ordentlig pirkete
mennesker. Mr. Sanderson fra Sanderson & Co.i Manila, var en av disse. Nu tror jeg ikke det var
noe i veien med hans integritet, men andre kunne nok være tvilsomme. Enten det gjaldt flytende
laster eller korn, copra eller formels-expeller, kunne man noen ganger ha mistanke om at lasten
ikke var klar fra avskiber, og så ble tankene underkjent (dette gjaldt nok også lasterummene for
korn eller annet spanmål). En liten konvolutt i all hemmelighet fra avskiber, ordnet nok dette, om
folk var av den typen som lot seg friste. Efterhvert ble det mer og mer akseptert i -60årene å bruke
lufttest av slike tanker, og det var en stor lettelse i arbeidet. Å fylle tankene med vann for
hydraulisk trykking, var mye mer tidkrevende, og i tillegg kom at man måtte holde skottene i
lasterummene fri for last slik at disse kunne besiktiges. Ved slik trykktesting om vinteren i
nordlige farvann, hadde man i tillegg faren for frysing og vanskeligheter med å få tankene tørre
igjen. Trykktestingen med luft gikk enkelt og greit ved at alle avluftnings-rør, peilerør og lenserør
ble blindet. Så koblet man den vanlige arbeidsluften på dekk til en egnet stuss i mannlokket. Her
skrudd man også inn et godt manometer, og så var det bare å pumpe inn luft i tanken til det
foreskrevne manometertrykk, hvorefter man ventet i ca. 30 minutter. Holdt trykket seg på det
samme var tanken akseptert med tanke på tetthet. Selv om vi kunne losse disse tankene ved vårt
eget system og pumpe, ble det alltid lastet og losset over dekk, for avskibers eller mottagers
regning, med pumper og slanger supplert fra land.
Fra Cebu gikk turen videre til Manila, Hong Kong, og derefter opp Taiwan-stredet til Kobe,
Nagoya, Shimizu og Yokohama i Japan. Fra Japan satte vi alle de 13 turene jeg gjorde med
“Troubadour”, kursen direkte for Los Angeles, rettvisende kurs 091 grader, og dette tok oss
direkte inn i Santa Monica kanalen. Vi brydde oss ikke om å gå en avbrutt storsirkel over
Stillehavet. Kom man ut for styggevær var det kanskje lite eller ingenting å tjene på det, også med
fare for skade på lasten, og dessuten skulle vi ha gode værforhold slik at vi kunne få gjort
vedlikehold på dekk. Overfarten tok vanligvis 14 dager. Kun en gang gikk vi til San Francisco
denne veien, og da var det dyptankene med kokosolje som ble losset her. Fra Los Angeles gikk vi
ned kysten av Baja California og Mexico til Panamakanalen. Ingen lossing i Balboa, men ganske
meget i Cristobal, da det herfra gikk en god del transitlast til Syd-Amerika. Fra Panama gikk
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turen direkte til New York, som var den overlegent største havn både hva lossing og lasting
angikk. Og så var rundturen til ende. Den gang tok den ca. 4 måneder og en uke.
Da jeg kom ombord i 1961, var det ikke mulig å fylle skibet med stykkgods. For denne type last
var det noe bedre utgående, d.v.s. til Fjerne Østen, men hjemgående hadde vi alltid en basislast,
gjerne råsukker fra en uthavn på Philippinene. To ganger hadde vi også utgående soyabønner i
bulk til Kaohsiung på Taiwan, visstnok til hæren, den første gangen i underrummet i luke 2 og 4
samt dyptankene, den andre gangen kun begge dyptankene. Så det gikk nok mye på Soyagrøt i
Taiwan-hæren. Til den første lasting av soyabønner knytter det seg en historie som kanskje er
verdt å nevne. “Troubadour” var som tidligere nevne et litt kort skib, og i bredden var hun slank,
hvilket gjorde at båten ble noe høyere i risset enn hva som var vanlig. Dette gjorde at skibet var
vanskelig å laste, og man måtte være ytterst forsiktig ved lastingens begynelse, slik at man ikke
brukte for meget bunn-plass, da dette ville gjøre at man fikk den tunge lasten i efterfølgende
havner høyt i skibet, da ville hundre og ett være ute ved at man kunne risikere å måtte fylle
sjøvann på bunntankene hvor det var bunkersolje, for å få en forsvarlig stabilitet. Dette var
naturligvis siste nødutvei, da sjøvann i bunkersoljen var alle maskinisters mareritt. Selv de små
mengder som nødvendigvis ville bli igjen efter at eventuelt ballastvann var pumpet ut ville kunne
gi store driftsforstyrrelser.
Vi var i alle fall svært fornøyde de gangene vi fikk slike basislaster, det være seg råsukker eller
bulk soyabønner, men det var en hake ved det. Og det var at i USA kom en inspektør fra US
Department of Agriculture ombord, efter at andre surveyors fra samme institusjon hadde
godkjendt renheten av lasterummene, for å kontrollere at stabiliteten var i orden for den
forestående reisen, og at de nødvendige langsskibsskott og fødere var bygget på forsvarlig
måte.(Vi måtte forhold oss til IMO’s regler for føring av korn i bulk). I de tilfellene hvor et skib
hadde partlast korn måtte man i stabilitetsberegningen vise metasenterhøyden ved avgang siste
lastehavn og ved ankomst første lossehavn. Dersom man ikke kunne dokumentere hva man ville
få av stykkgods i lastehavnene, måtte man benytte gjenværende dødvekts og gjenværende
lasterumsvolums felles stuasjefaktor som utgangspunkt for beregningen. På dette tidspunkt hadde
jeg aldri vært med på å regne ut stabiliteten på denne måten. Vi hadde nok kun gått ut fra erfaring,
kunnskap om skibet og følelsen for hvordan skibet oppførte seg under lasting. Dette ble gjort, tror
jeg, uten unntagelse i hele Wilhelmsen-flåten, og jeg tar nok ikke for hardt i når jeg sier at det var
tilfelle for nesten alle skib. Det verste var at jeg ikke kunne finne stabilitetsberegningene fra
skibsbyggeren heller, og uten disse var det ingen mulighet å foreta en beregning. Jeg lette overalt
uten resultat. Så opp til kapteinen, men han hadde heller ikke sett disse. Vi igang med å lete i
skuffer og skap, og endelig kom de for dagen lengst ned i en skuff, hvor de antagelig hadde ligget
siden den dagen skibet ble overlevert. Vi kunne ha leiet inn et firma til å gjøre beregningene for
oss, det kostet USD 75, men det syntes jeg som ung overstyrmann var forsmedelig, så det var bare
å sette seg ned og repetere hva man hadde lært i lastelære på Sjømannsskolen på Møllebakken i
Tønsberg. Nesten hele natten gikk med før jeg hadde resultatet ferdig, det er rart med første
gangen i virkeligheten, og med tanken på at her var det folk fra utsiden som ville kontrollere hva
man hadde gjort - rene eksamen. Problemet var at resultatet var helt nedslående. “Troubadour”
ville rett og slett kantre før ankomst Manila som var første lossehavn. Dette kunne ikke være
tilfelle, jeg måtte ha gjort en feil i beregningen, en begrepsforvirring eller regnefeil. At
beregningene fra verkstedet var feil, regnet jeg som en umulighet, så det var å regne og tenke,
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regne igjen, sluttresultatet alltid det samme, til jeg langt efter midnatt ga opp og fikk noen
velfortjente timer på ryggen. Kapteinen hadde vært innom i løpet av kvelden, men han kunne ikke
bidra, for han hadde glemt nesten alt som hadde med disse begrepene å gjøre, da han aldri hadde
benyttet det i hele sitt lange liv til sjøs, som han sa. Så det ble et oppmuntrende klapp på
skulderen, og “good luck”. Vi viste, jo, begge at situasjonen med en basislast var for oss
himmelsendt, da det gjorde at vi ingen problemer ville ha med stabiliteten utgående reise. Det var
bare denne hersens teorien - gjenværende dødvekt og volum i et åpent shelterdekksskib, som
gjorde situasjonen helt umulig.
Neste morgen ved frokosttid kom surveyoren igjen ombord, og spurte hvordan det gikk, og jeg
måtte fortelle ham at vi ville kantre midt ute i Stillehavet. Til dette svarte han at jeg måtte ha
regnet feil, og at han skulle se på det. Vi gikk så inn på verdens trangeste overstyrmanns-kontor.
Med tre mann innenfor døren, var det absolutt stuvende fullt, men det var en trivelig
oppholdsplass allikevel, syntes jeg. Vi gikk igjenom mine beregninger og konsulterte
stabilitetsboken og fant ingen feil, hvorpå han utbrøt at et slikt skib hadde de inne for lasting i
Newport News en gang, jeg tror han sa, hvert 10. år. Vi gikk sammen opp til kapteinen og
diskuterte saken, og ble enig om at han ville la skibet laste og seile, men at en mann ville komme
ombord i Charleston og foreta en efterkontroll, da vi da ville ha mulighet for å dokumentere den
aktuelle lastetilgang. Dette var “fair deal”. Nu tror jeg nok at han hadde mer enn full tillit til oss,
han var nok fullstendig klar over hva slags folk han hadde med å gjøre - og at han skulle lete
lenge og vel før han fant et bedre skib. Norske skib hadde generelt et utrolig godt omdømme
rundt om i verden på denne tiden, og hadde vel alltid fra de tidligste tider hatt det. Problemet lå
naturligvis i “Troubadour” s tilfelle i at hun, i tillegg til å være bygget som et svært kilent skib lengde/bredde forholdet - var av den vanlige åpne/lukkede shelterdekkstypen, som man vanligvis
brukte i linjefarten. I slike tilfeller, som vi her var utsatt for, ble det helt håpløst med det enorme
rominnholdet i det øvre mellemdekket og den forholdsvis lille gjenværende løfteevne efter
inntaket av bulklasten.
Hvorfor kunne vi ikke dokumentere hva vi ville få av stykkgods på utgående reise til Fjerne
Østen? Det hele berodde på en voldsom konkurranse mellem rederiene som var engasjert i denne
farten fra Statene til Fjerne Østen. En gang ble jeg fortalt at i løpet av en måned lastet 42 linjeskib
i New York for bestemmelsessteder i Fjerne Østen. Dette resul-terte i at det egentlig var svært lite
fortjeneste i denne farten, og har aldri vært noen gull-gruve for noen. Ved ankomst New York for
lasting hadde vi en lasteliste som besto av en 4-5 konkrete småpartier, og en sekkepost “various”
på 100 tons. Dette var, jo, rene latter-ligheten i forhold til den virkelige situasjonen, men de
kunne vel ikke gjøre det noe bedre på agentkontoret antar jeg. Lastingen foregikk derfor på denne
måten: Vi kom vanligvis inn til New York på kvelden eller i løpet av natten. Tidlig neste morgen
kom, som regel var det gamle Butch - lasteformannen, ombord, og begynte å fortelle hva han
trodde ville komme og om hvor mange gjenger som ville begyne på morgenen etc. Avslutningen
på dette korte møte var at han sa: “Mate let’s walk the lane”. Dette betydde at vi to sammen gikk
rundt i lagerskuret på kaien, og området innenfor gjerdet for å se hva som var tilgjengelig av last,
og så oppover gaten hvor lastebiler og trucks sto oppstilt i påvente av å komme innenfor porten til
vårt kaiområde. Vi snakket med sjåførene for å høre hva de hadde med seg. Et av problemene for
“pier superintendent” var naturligvis å ha nok folk og maskiner til å få losset alle disse
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lastebilene, slik at de ikke bare forsvant over til neste pier til en av våre konkurrenter som hadde
skib inne for lasting, f.eks. Mærsk Line som var stor i denne farten. Som sagt det var en enorm
konkurranse her.
Butch var opprinnelig irlender, og en hyggelig kar, og han hadde vært på Brooklyn kaiene helt fra
tidlig ungdom, og kjendte alle, og kunne en masse historier om folkene og miljøet, og det var
utrolig hva som hadde hendt tidligere av vold og annen elendighet. Han var ansatt av Barber
Steamship, og var følgelig vår mann. Ellers var sjefen for Pittston Steve-doring nede på pieren
nordmann. Han hadde gått i land under krigen og giftet seg amerikansk. Han var en svært
hyggelig mann, Pete Hansen, men hadde nok et lite alkohol-problem, med alt det dette innebar i
et miljø gjennomsyret av fanteri. Selv antar jeg han var en hederlig kar, men i lommen på miljøet.
Ellers var lukeformannen i luke 3 hollender av opprinnelse, tror hans navn var van Hagen, ellers
var hele arbeidsstokken helt og holdent fullblods italiensk. Enkelte kunne nesten ikke gjøre seg
forståelig på engelsk. En skikkelig gjeng røvere - alle fanget inn i mafiamiljøet. For dette var
udelukkende mafialand, og mafiaen hersket totalt over fagbevegelsen for sjauerne. Forholdene
forandret seg lite da vi flyttet fra Bush Terminal no 5. litt lenger ute i Brooklyn og opp til pier
9A&B, foot of Kane Streeet, rett inn for Governor’s Island i slutten av 1963.
Anastasia-familien var den herskende Mafiafamilien, efter hva som ble meg fortalt, på
Brooklynsiden. En av brødrene barberte seg hver morgen i samme barbersjappen i Brooklyn,
kanskje satt han i samme stolen også, inntil en vakker dag da døren brått gikk opp og et
maskingevær visstnok delt mannen i to der han satt med såpeskum i ansiktet. Hans bror var i
kontroll av sjauerne i Brooklyn, og Pete Hansen fortalte at han var en bra kar på mange måter
også. Meget galant overfor de damer han møtte, og fortalte at hans kone var så begeistret for
Anastasia på grunn av hans galanteri overfor henne en gang hun hadde vært i en tilstellning
sammen med Pete og blitt presentert for Anastasia. Pete for-talte også at han hadde et bra
samarbeide med karen, og Anastasia hadde bedt ham ringe, uansett tid på døgnet, dersom han
hadde vanskeligheter med sjauerne, så ville han sørge for at problemene ble løst. Så en dag under
krigen, Pete hadde tidligere vært overstyrmann eller 1.styrmann som det het den gangen på
“Fernmoor”, fikk de vanskeligheter under lastingen av en Wilhelmsen-båt på kvelden. Båten
skulle rekke en bestemt konvoi, og måtte avseile i løpet av natten, men ville ikke være
ferdiglastet før klokken 22, som var det lengste sjauerne kunne holdes på overtid. Nu hadde han
holdt igjen innlastingen av fryselasten og jeg tror det var post også. Disse to vareslagene bl.a. var
unntatt fra overens-komsten, og det var kun dette som sto igjen da klokken var ti på kvelden, men
sjauerne nektet å gjøre båten ferdig. Som han sa så gruet han som en hund for å kontakte
Anastasia, men han måtte gjøre det, og tok mot til seg, så han ringte og la frem situasjonen for
mannen, som kort og kontant sa at han kom ned på kaien øyeblikkelig. Straks efterpå svingte den
store, sorte limosinen opp foran lagerskuret, og Anastasia steg ut med sine folk. Sjauerne ble
samlet, Anastasia opp på en kasse eller noe sånt, og sa følgende: “We worke for de arme, we
worke for de asseforce, we worke for de nave. You worke.” Aldri hadde Pete Hansen sett en
gjeng sjauere komme seg så fort ombord i en båt noen gang, og skuta ble ferdig lastet i en fei.
Som Pete sa: “ Har du ditt på det tørre, og ikke farer med tull og tøys, kan man godt arbeide i
dette miljøet, men man må følge spillereglene, og ikke blande seg inn i forhold som ikke angår
arbeidet”. Vi må nok se dette i sammenheng med hva som kunne hende av forferdeligheter i dette
miljøet. Nu vet ikke jeg om den efter-følgende historie hendte før eller efter ovenstående historie
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fra krigen, men det spiller ingen rolle, for det har sikkert vært et utall av lignende hendelser opp
gjennom tiden. Midt på blanke dagen med full aktivitet i lagerskuret med en båt inne for
lossing/lasting, svingte en sort limosin opp inne i lagerskuret, og ut kom “machingun Thomson” om det var en eller flere som ble drept i haglskuren vet ikke jeg. Denne beryktede fyren forsvant
så igjen i bilen, og det var det. Ingen hadde sett noe, ingen hadde hørt noe, ingen sa noe - miljøet
var potte tett. Søte tilstander må man si. Som Pete Hansen sa:” Bare man holdt seg til
spillereglene og ikke farte med tull og tøys, og ikke blandet seg opp i forhold som ikke angikk
arbeidet, gikk det godt an for en utenforstående (ikke italiener) å arbeide i dette miljøet”.
Rundt den tiden jeg var ombord i “Troubadour” hendte det som vel aldri blir oppklart.
Fagforeningsbossen for “teamsters union” het Jimmy Hoffa. Han ble sporløst borte, og er ikke
funnet til dags dato. Saken er vel dokumentert, og gjetningene er mange. En går ut på at han
ligger bevart for eftertiden inne i en kjempemessig betongkonstruksjon et eller annet sted i New
York-området. Han er nok ikke alene om å lide en lignende skjebne.
Det var et røft miljø nede på pierene, men jeg må si at jeg aldri hadde noen problemer. Oppførte
man seg som en gentleman, ble dette respektert. Pittston Stevedoring hadde også kontroll på
tallycompaniet, og her var det en familie som hersket, flere brødre og deres sønner igjen. En av
sønnene skulle trenes opp til formann, og da hadde faren valgt ut “Troubadour” som prøveklut,
og det var tydelig at karen som var rundt 30 år, Sonny Rivaldo, var nervøs for oppgaven, men det
gikk svært så bra, og det var tydelig at både han og faren var takknemmelig for samarbeidet, og
jeg hadde stor glede av dette i årene som kom. Nu var “Troubadour” blitt en veldig stille og rolig
båt. Det hadde kanskje vært litt anderledes før, men jeg vet at vår “port engineer” i New York en
gang svarte i forbindelse med en forespørsel, at han nesten ikke visste at “Troubadour” nylig
hadde vært i havn, for den bare kom og gikk igjen uten at noen la merke til det - aldri noe bråk
eller vanskeligheter. Og slik skal det være. Jeg har alltid avskydd båter hvor det skrikes og skråles
under oppjaget kjas og mas nesten for den enkleste arbeidsoperasjon. Selv under fortøyning i
mørke brukte jeg ikke stemmen. En lommelykt og avtalte signaler var alt som trengtes, og alle var
rolige og trygge, alle var klar over hva jeg ville, ingen misforståelser. Slikt smitter over på hele
dagliglivet ombord, og det viktigste av alt; det forhindrer utvil-somt at ulykker inntreffer.
Lastingen av soyabønner gikk veldig raskt og greit i USA, da man forhalte inn under en shoot, og
lasten ble blåst inn i lasterummet, og selv trimmingen foregikk ved at man ved hjelp av et
vinkelrør fikk fylt opp selv i de vanskeligste kroker av lasterummet. På Taiwan, under lossingen
var det svært mye anderledes, da man losset med båtens egne bommer, og bønnene ble skyflet
manuelt opp i store seil som ble tømt på kaien i en stor haug, og der var det en hær av mennesker
som fylte fra denne haugen og i jutesekker, som så ble veiet, og båret eller kjørt på tralle inn på
lagerskuret. Allikevel gikk det utrolig fort unna. I forbindelse med spisepauser ble kaien tømt på
kort tid, da man ikke tok sjansen på regn. Så har man bare folk nok, er det ikke noe problem å
holde høyt tempo. I og med at det var hæren som var mottager av soyabønnene, og med det halveller helmilitære styresett som var på Taiwan den gangen, var det sikkert ikke noe problem å
fremskaffe det nødvendige antall mennesker. Vel, kornskottene var et annet problem, eller heller
en velsignelse. Vi måtte bare se å bli kvitt all denne grove planken, da den ville være i veien for
operasjonen av skibet, og fra gammelt av hadde det vært hevd på at skipper og styrmann solgte
dette i stedetfor å hive det til sjøs. Så ble gjort også denne gangen, og i vårt tilfelle fikk vi lagt
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nytt belegg senere i flere passagerlugarer, og i gangene utenfor disse. Stillethæler er til å gråte
over. Ut fra et sikkerhetssynspunkt skulle det naturligvis ikke vært lovlig å bruke slike ombord
med tanke på slingring etc, men den kvinnelige forfengelighet er ikke til å styre, og
gummibelegget i de nevnte områder så ut som et opphakket jorde, særlig da foran speilene. Nu
valgte vi en hårdere type belegg, og det ble riktig fint igjen. Dessuten ble vi invitert på 21 retters
kinesisk middag av kjøperen/agenten? og det var en opplevelse i seg selv - og ikke var de stygge å
se på de “damene” de hadde invitert med på selskapet heller. Om ikke damene fristet så veldig,
gjorde i alle fall maten det, og øllet var bedre enn det lokale plommebrennevinet, og det var
sikkert hodet fornøyd for den neste dag. Noen småpenger ble det også på overstyrmannen, og
ingen sier vel nei takk til lommepenger når de egentlig stammer fra gamel hevd. De historier man
hørte om pengegaver og lignende ting i linjefarten, er enten sterkt overdrevet eller hører en annen
tid til. I min tid begrenset det seg til lommepenger, og var gjerne fra 5 til 10 dollar i en havn, i
New York fikk man 20 dollar, men da snakker vi om både losse- og lasteanløpet til sammen, og
det var ment som en takk for godt samarbeide, og det var, jo, en god del som man kunne legge til
rette som sparte stevedoren for uleilighet og rederiet for utgifter, så det hele var vel helt ok. Som
man forstår var det lommepenger, men det gjorde at man slapp å bruke hyren på de få utskeilsene
denne farten tillot. Og forholdet begrenset seg til USA. På Østen gikk det i form av
gavegjenstander, og her snakker man i det vesentlige om Manila og Hong Kong, og jeg har en
god del pene figurer og småting, og en del pene duker og brikker hjemme som vekker gode
minner fra en lykkelig tid hver gang jeg ser min kone tar dem frem.
Ellers var det vesentlig stykkgods vi lastet i USA, og skibet var, når det var ferdiglastet, og det
gjaldt begge veier, nesten å regne som et velassortert varehus, og lasteplanen var nesten som et
surrealistisk kunstverk av firkanter/rektangler av forskjellige størrelser, form og farve. En av disse
henger innrammet og utstilt i Wilh.Wilhelmsens lille historiske utstil-ling i deres kontorer, og en i
Tønsberg Sjømannsforenings billedgalleri, -de øvrige fra mine 13 turer med “Troubadour” er
oppbevart i Tbg.Sjømf. Ikke noe annet sted har jeg sett lasteplaner oppbevart. De ble vel
vanligvis pakket ned med øvrige reisepapirer ombord, og i tidens fylde kastet overbord. Jeg hadde
den gang litt morro av å lage en egen kopi for meg selv med tanke på å lage en full beskrivelse av
en rundreise med fulle trim- og stab-ilitetsberegninger, men det har aldri blitt noe av desverre.
Idag er nok disse lasteplanene av helt spesiell og kuriøs verdi.
Råsukker på Philippinene ble lastet inn på to forskjellige måter. I Pulupandan på Negros ble
lasten styrtet inn med shoots fra elevator akkurat som vanlig for kornlasting, og trimmet på
samme måte. Forskjellen fra kornlasting var at man ikke trengte slingreskott og fødere, da lasten
var veldig stabil, og hadde en helt annen rasvinkel enn korn på grunn av den naturlige
klebrigheten. Imidlertid måtte sidegarneringen og tverrskibsskott dekkes med stråmatter, og
lukehjørnestøtter og annet stål ble dekket med jutestrie. Dette for å beskytte mot eventuell
kondens. Pulupandan var den gang ikke en havn i vanlig forstand, da det var en liten kai med
elevator hvor vi kunne fortøye, og det hel var eiet, og sikkert også hele distriktet rundt om, av
Don Antonio. Han ble omtalt med stor respekt og aktelse - muligens av redsel eller engstelse. Det
philippinske samfunnet var nok på denne tiden sterkt preget av, skal vi våge å kalle det,
feudalisme, med et sterkt islett av kolonialisme, og slik er det antagelig ennu. I alle fall ute i
provinsene. Det er for meg helt opplagt at den sterke nasjonalismen som i dag hersker på
Philippinene, har mye av sitt utspring i den måten de “fremmede” har herset og hersket på i
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øyriket. En særegenhet for Philippinene er at her finnes flere forskjellige språk, og idag forsøker
man på sentralt hold å innføre tagalog som nasjonalspråk, naturligvis da på bekostning av de
mindre språkgrupperinger. Dette skaper nok sterk motvilje ute i provinsene. Tagalog er det språk
som snakkes på Luzon og i hovedstaden Manila, og av den største befolkningsgruppen. Da
spanjolene kom like efter 1520, befestet de seg ikke med en gang, Cebu med Fort San Pedro var i
noen tid senteret, men efter en kort tid overtok Manila, og alt ble styrt fra Intramuros, d.v.s.
“innenfor murene”. Herfra styrtes også Formosa. Desverre ble mesteparten av Intramuros ødelagt
ved japansk bombing under siste verdenskrig, og det er stor synd, men ennu kan man fornemme
noe av hvordan det må ha vært. Underlig er det i alle fall å tenke på at, her langt fra hjemlandet
Spania, levdes et totalt spansk liv blandt en fremmed rase, som man hersket helt og holdent over.
Byen innenfor murene ble stengt hver eneste kveld, og vaktmannskapene bemannet murene i mer
enn 300 år, inntil spanjolene skjøt Dr. Rizal, frihetshelten, på Luneta-plassen nede ved sjøen i
nærheten av Manila Hotel. Det var i 1896, og så hadde man en selvstendig republikk, inntil
amerikanerne med admiral Perry kom i 1900 og Philippinene ble innlemmet i det amerikanske
Commonwealt, og dette varte til efter 2.verdenskrig. Dr.Rizals liv og levnet er verdt et studium,
han må ha vært et universalgeni. Det finnes et lite, fint museum i Fort San Tiago i Manila som er
viet denne mannens liv og er vel verdt et besøk. Så Philippinerne av idag slites mellem sin egen
identitet og den spanske og den amerikanske påvirkning.
Det som er synd med tanke på Philippinene, er at da det spanske presteskap etablerte seg, og det
var, jo, som alt ellers i verden omtrent sammen med koloniseringen, gjorde de her motsatt av hva
de gjorde ellers i verden. De tvang ikke spansk språk på befolkningen, men tok i bruk de
eksisterende sprog eller dialekter, og dette var med tanke på nasjonal enhet stor synd, og fratok
philippinerne sjansen til å bli en del av det store spanske sprogfelles-skap. Jeg tenker her spesielt
på Mellem- og Syd-Amerika. Så spansk ble på Philippinene et overklassens og herskernes sprog,
og bidro sterkt til å skille befolkningen. Vi lå til ankers da vi i IloIlo lastet raffinert sukker i
papirsekker fra lektere, og like efter ankomst kom sjefen for stevedoringen ut til oss ombord i en
liten taubåt. Nede på taubåten satt en tilsynelatende hvit dame med en liten baby på armen. I løpet
av vår samtale kom jeg til å spørre om det var hans kone som satt nede på taubåten, men da skvatt
han til og fortalte at hun der var barnepleierske for hans lille gutt og hun var philippina. Og så
fortalte han med stor spansk stolthet at hans familie, som het Barrios, hadde bodd på Philippinene
i 400 år, men hadde aldri giftet seg med ikke spanske kvinner. Om ikke passende koneemne
fantes lokalt, hadde man gjennem historien tatt turen “hjem”, altså Spania, eller hadde fått
familien/ slekten i Spania til å sende ut en passende brud. Hans holdning til den vanlige
philippiner var ikke av det medmenneskelige slaget, og jeg kan gi et eksempel på det. For neste
dag var han også ombord en tur, og innlastingen hadde pågått siden morgenen, og dette var om
eftermiddagen, og vi diskuterte fremdriften i lastingen litt, da en av lukeformennene kom inn med
en skadet sjauer. Han hadde fått høyrehånden mellem lukekarmen og en 3 tons tung skjærstokk
under ilegging av denne, og to eller kanskje tre av fingerne var helt og fullstendig knust. Merkelig
nok var det lite blod. Store, bedende øyne ba meg liksom om å rette alt til igjen, ganske lite
klynking, ellers ikke en lyd fra karen, han var vel helt nummen tenker jeg. Her var det lite jeg
kunne gjøre annet enn å reive hånden inn i gass-bind, og be formannen om at han måtte ta ham til
lege øyeblikkelig, da amputasjon var høyst sannsynlig påkrevet. I mellemtiden hadde den stakkars
skadede mannen fått huden full av kjeft fra Mr.Barrios på engelsk, for at han hadde vært så dum å
bli skadet etc.,etc. Så her var det ikke det minste tegn på medlidenhet, tverrt om, og ingen av de
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omkringstående sa et eneste ord til protest mot mannens motbydelige oppførsel. Et menneskeliv
teller lite her ute utenom familien, og når rasemotsetninger kommer inn i bildet blir det riktig ille.
Jeg kan gi nok et eksempel fra Cebu. Vi lå og lastet kokosmasse, og disse papirsekkene tålte
naturligvis ikke regn, og regner gjør det rett som det er. Det kom en skur, og vi satte de store
seilduksteltene over de åpne lukene. Det var en rask og grei måte å gjøre det på. Mange av
sjauerne kom ikke opp på dekket, og dette var et stadig problem, da man var redd for at de skulle
røyke der nede i mørket, og at de skulle gjøre brekkasje på lasten for å se om det var noe de kunne
stjele. Idet luketeltet ble tatt av igjen da skuren var over, oppdaget man at en man lå i bunnen av
luke 3. Han hadde tydligvis famlet seg rundt i tussmørket der nede, og kanskje snublet i et eller
annet, og så falt ned i det underliggende rum. Vi rigget straks til for å hive ham ut av rummet og
ned på kaien, og fikk frem skibets båre, samtidig som jeg ba formannen å ringe efter ambulanse.
Jeg klatret selv ned i underrummet hvor mannen lå. Han kunne ikke røre seg, og ikke svarte han
på spørsmål heller, fulgte meg bare med de store, engstelige øynene. Vi løftet ham opp i båren, og
jeg tok selv hodet hans, og da ble jeg klar over hvor skaden satt. Hele bakhodet var bløtt, så han
hadde muligens truffet en skjærstokk med bakhodet i fallet ned til det underliggende rum. Vi
winchet ham i land og bar ham på båren opp til porten inn til kaiområdet, 75 meter fra skibet, og
der ble han liggende nesten 3 kvarter før ambulansen kom. Et ullteppe hadde han over seg, og jeg
hadde regnfrakken med på grunn av det utrygge været, og så begynte det å regne kraftig igjen
efter noen tid, og jeg fikk stillet meg over ham, så han var så noenlunde beskyttet. Den eneste
som kom bort for å høre hvordan det gikk, var Helen - laundrydamen som jeg har skrevet om
under “Theben”, og hun gikk efter et par minutter, ellers var det ingen av hans arbeidskamerater
som så ut til å bry seg det minste om ham. Han døde efter tre dager. Slik er det bare, -den er vel
antagelig sann den historien om at 4-5 mann fra fortøynings-gjengen på kaien akterut falt i
vannet, og lå og plasket rundt roret og propellen på en av Wilhelmsens båter, og losen ga ordre
om halv fart forover, en ordre som kapteinen stoppet, og gjorde losen oppmerksom på hva som
hadde skjedd, hvorpå losen svarte:” Never mind Captain, there are thousands ashore that would
like their job”. Jeg håber historien er usann, men jeg er ikke så sikker. Nu er vel ikke vi nordmenn
heller noe særlig bedre når det kommer til stykket. Et par år efter denne hendelsen, lå vi i Kobe
med samme skib, og vi hadde fått ombord for noen måneder siden en smører. En litt puslete og
snodig svenske, eller svensktalende finne var han vel egentlig. Jeg satt på kontoret en fin morgen,
og plutselig står 1.maskinisten i døren og sier at jeg får ta meg av denne smøreren, Jonasson het
han forresten, og så forsvant bare maskinisten. Der sto da smøreren helt svart så oljen randt av
ham. Han hadde vært inne i en hoved-motorsylinder for rengjøring av denne, og derefter under
løsgjøring av en stempelring, hadde taket glippet, og stempelringen hadde med stor kraft gått
gjennom håndbakken nesten inne ved håndleddet og splittet hånden mellem langfingeren og
ringfingeren. Heller ikke i dette tilfellet var det noe særlig blod. Jeg fikk den japanske
vaktmannen ved fallrepet til å ringe efter ambulanse eller taxi, og han fikk det travelt. Jeg kunne
ikke gjøre noe annet enn å få den verrste oljen av den ødelagte hånden, som så ble pakket inn i
kom-presser og et håndklæ. 2.styrmannen og jeg fikk tørket den verrste oljen av klærne, og så
fyllte vi baksetet på taxien med gamle Tønsbergs Blad fra dagrummet, og stappet Jonasson og
vaktmannen inn her. Og så avsted til hospitalet, samtidig som agenten ble underrettet, og siden
det er norsk sjømannskirke i Kobe, også disse. Da jeg senere på dagen spurte 1.maskinisten hva i
all verdens land han tenkte på ved bare å forsvinne, svarte han bare at det ikke var hans ansvar.
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Det var jeg som sto for syke folk og skader. Vi er antagelig ikke så menneskekjærlige vi heller
når det kommer til stykket.
Ved et anløp av Cebu hadde man booket begge vingtankene våre, det gikk vel ca. 100 tons i hver
tank, med soyaolje. Dette var en prøveskibning, da man ikke før hadde hatt denne typen olje, jeg
tror det var soyaolje, men det høres litt rart ut, for jeg trodde ikke soya ble dyrket på Philippinene.
Her hadde man benyttet seg av en ny type ekstraherings-prosses, og jeg mener det ble nevnt at det
hadde blitt benyttet bensin. Lekteren kom langs siden, og vi begynte å fylle inn i tanken som
hadde mannlokk i underrummet i luke 5. Fått inn noe mer enn 50% av partiet i den ene tanken, sa
det plutselig bang og over hele overflaten av oljen brant en blåaktig flamme som var ca. 1 fot eller
så høy. Pumpingen ble stoppet øyeblikkelig, slangen ut, og mannlokket kastet på i en fart. Det vi
hadde snakket om husker jeg var at denne oljen hadde en merkelig ukjendt lukt, men regnet med
at det var noe som hørte denne spesielle oljen til. Lastingen ble ikke gjenopptatt. Vi sørget for at
det kom luft til under reisen tilbake til US østkyst, hvor oljen ble losset uten mer viderverdigheter. Vi fikk aldri vite hva som var årsaken til at det tok fyr, men det var nok noe med en eller
annen brennbar veske de hadde brukt for å trekke ut oljen fra knuste soyabønner. Da tanken var
tom ble den rengjort, og det var store mengder grå, grøtaktig masse i bunnen. Min antagelse er at
dette var soyamel, og at filtreringen av oljen hadde vært svært mangelfull. Vi hørte siden at dette
eksperimentet hadde blitt avsluttet. Og bra var det, for man skal ikke se bort fra at, om det var
bensin som var benyttet, kunne ha resultert i en skikkelig eksplosjon på et eller annet tidspunkt.
I sammenheng med Cebu må jeg fortelle om en hyggelig ting jeg var med på. Vår agent der var et
firma som eides av to kinesiske brødre, herrene Lu Do og Lu Ym. Lu Do, den eldste av brødrene,
hadde kommet i sin ungdom til Cebu, bare med en skreppe eller knytte over skulderen. Nu var
han en av de virkelig storheter på øya, og eide store områder med kokospalmer, og eksporterte
kokosolje, råcopra og copracakes (formel). De hadde en sveitser som bestyrer for mye av
virksomheten som hadde med skibene å gjøre. Kineserne var i det hele svært aktive over hele
øyriket, og arbeidssomme og sparsommelige som de var, fikk de efterhvert stor innflytelse. Nu
skulle Rosa Lu Do, datter av Gaietano Lu Do, gifte seg med sønnen til en annen kineser som eide
og drev Williams Line (familien eide og drev et større “inter-island”-rederi, - passasjerer og last
mellem alle øyene), og kapteinen, maskinsjefen og jeg ble innbudt til mottagelsen om kvelden i
“The Chinese Commerse Chamber”. Vi ble bedt om å stille i full uniform, hvit da naturligvis,
antagelig for å kaste litt ekstra glans over selskapet. Vi så gjorde, og det var litt en av begivenhet.
Disse menneskene var katolikker, og siden dette antagelig var årets eller 10-årets begivenhet i
Cebu, hadde visstnok gatene rundt kirken vært fyllt til trengsel før selve vielsen, og bare
brøkdelen kom inn. Til selve mottagelsen var 1200 mennesker innbudt, men de regnet med at
1400 mennesker hadde kommet. 54 smågriser (suckling pigs) var stekt, og ellers var det mat og
drikkevarer av alle slags. Vi hilste på vertskap og brudepar ved ankomsten, og ble plassert ved et
bord like i nærheten av familien, og nevnte sveitsiske manager samt brudens bror Antonio, satt
ved vårt bord. Av disse fikk vi vite at brudekjolen kostet den nette sum av 24.000 peso, som den
gang ble omtrent det samme i norske kroner, og det var i 1961 en ganske utrolig sum penger. Det
var flott å se alle disse philippinske ladies i sine vakkre, lange kjoler med puffarmer og herrene i
tagalog barong - som er hvite eller lyse gule tynne gjennomsiktige skjorter med overdådige
broderier, som bæres utenpå benklærne. Efter at mottagelsen var over ble vi invitert av Sipriano
Lu Ym, bror av brudens far, over til Garden Room på Capitol Hotel, hvor de som satt ved vårt
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bord fort-satte vårt hyggelige samvær. Det hele var en meget hyggelig avveksling fra de daglige
plikter og skibets rutiner.
Den samme kaptein som var med på bryllupet var en skikkelig “macho”-type, høy, lyshåret, og i
det hele tatt en flott fyr. De kvinnelige passasjerene særlig var helt betatt av denne karen, men de
var gjerne av den eldre amerikanske årgang med lyseblått hår, og de imponerte ikke denne karen i
samme grad som han dem. Det var gjerne faste selskaper som ble avholdt for passasjerene:
“Welcome ombord party”, “Midway-party” (halvveis over Stillehavet) og “Farewell party”eller
“Captain’s Dinner”. Maskinsjefen spiste daglig med passasjerene og kapteinen, mens jeg på
grunn av vakttjenesten kun deltok på disse selskapene. Kapteinen tok alltid mot passasjerene ved
at han ved første måltid sammen med dem fortalte dem uten omsvøp at han var den eneste som
hadde noen rettigheter ombord, og at de så lenge de var ombord egentlig var null og niks, men
han ville sørge for at de ikke led noen overlast og ellers hadde det bra på alle måter. Han hadde en
utrolig sjarm, og jeg tror han kunne ha sagt hva som helst, og alt ville bli godtatt. Fast rituale var
at han fortalte i forbindelse med et selskap at ingen han visste om, hadde vist frem snurre-bassen
sin til så mange mennesker som ham. Det skjedde under cupfinalen på Ullevold stadion med
32.000 tilskuere tilstede. Han spillte centerforward på Fredrikstad fotball-klubb, og hadde
ingenting under fotballbuksen. Kommet 10 meter inn på banen før av-spark, røk plutselig knytesnoren rundt livet og der lå buksen rundt anklene til vill jubel fra fullsatte tribuner. De to
sekundene det tok å få buksen opp så de skjulte vitale deler føltes som minst to minutter efter hva
han sa. Og så avsluttet han med å si at han visste heller ikke om noen som efterpå hadde fått så
mye kjeft av forloveden sin heller. Nyttårsaften 1961 lå vi i Cebu, og vi ble enige vi tre,
kapteinen, maskinsjefen og jeg, at vi skulle ta en tur på byen og se på feiringen. Philippinerne
bruker, jo, noe helt vanvittig med fyrverkeri denne kvelden, og det smalt overalt helt fra tidlig på
kvelden. Ikke forstår jeg at de hadde råd, men det var kanskje billige, og lokale produkter. Det
første sted vi var, var på en liten bar som lå rett under murene til Fort San Pedro, og ble drevet av
en meget fruktsommelig dame. Vi fikk en øl hver, og denne damen sto og pratet med oss. Vi
hadde en haug med fyrverkeri-saker liggende på bordet, det var mer som de luntene vi hadde i
gamle dager hjemme, og som gikk av i store serier. Det var vesentlig kapteinen som hadde kjøpt
dette fra de lokale småguttene som fløy rundt over alt og solgte. Hva som skjedde vet jeg ikke,
men den høyst velgående sto og fiklet med en sigarett, og plutselig falt gloen eller sigaretten opp i
fyrverkerihaugen, og idet den første lunten smalt var jeg ute på gaten, maskinsjefen borte i en
krok, mens kapteinen med armen feide alt vekk fra bordet, og det hele ramlet ned rundt benene på
den vomfagre. Her ble hun stående å hoppe og danse midt oppe i et fresende, smellende og
gnistrende kruttrøyks inferno. Det hele var straks over, damen var like blid og syntes det var
festelig med nyttårsfeiring, og ennu mer festelig da vi spurte om hun ikke trengte jordmor efter all
hoppingen og dansingen. Vi kjøpte en øl til før vi fortsatte opp i byen, hvor kapteinen ikke kunne
dy seg for å kaste en lunteremse bort i benene på et par søvnige vaktmenn eller kanskje var det
poliser som satt og slumret utenfor en bankbygning. Resultatet var at de to spratt i været med
pistoler og geværer, og det er ikke fritt for at jeg ble litt skvetten, for de her folkene er svært
skyteglade. Kapteinen presenterte seg og inviterte dem ombord neste dag, så skulle de få hver sin
kartong sigaretter som kompensasjon for den ublide oppvåkningen. Vi skiltes i fred og
fordragelighet, og neste dag fikk de sin belønning. En liten gave løste de fleste problemer i de
dager ute i det Fjerne Østen - en herlig tid var det.
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Noe av den fineste restaurant jeg har vært på fantes også i Cebu. Grunnen til at jeg i det hele tatt
kom dit, skyldtes at agenturet i Manila hadde innført den praksis at alle “Water-clerks”, d.v.s. de
fra kontoret som gikk ombord i skibene og ekspederte disse, skulle gjøre seg litt kjendt med
uthavnene og hvordan lossing/lasting foregikk ute i provinsen. Den siste turen jeg var ombord
kom Eddy Chushuan ombord, og fulgte med oss. Som navnet indikerer var han av kinesisk
herkomst, og han kjendte godt eieren av “White Gold Mountain”, en restaurant som lå på toppen
av en 6-7 etasjes byggning i sentrum. Dit gikk vi så en kveld, og fikk en flott mottagelse av
eieren. Vi ble vist rundt, og her var forskjel-lige rum for ulike provinser i China, praktfullt var
det, og en stor uterestaurant i tillegg, og en liten bar-paviljong som fløt ute i en liten sjø, med bro
over. Alt holdt i kinesisk dekor. Vi bestillte kinesisk mat, og alt var førsteklasses. Som takk for en
hyggelig kveld inviterte kapteinen eieren ombord til oss til lunch, og et par dager senere kom han,
kjørt ned til kaien i skinnende sort Mercedes, og det var tydelig at han nøt stor respekt blandt
folkene. Vi hadde en fin lunch, og det ble servert øl og linjeaquavit til maten. Mannen ble fortalt
linjeaquavitens historie, og han satte tydelig stor pris på fludiumet. Ikke det at han tok mer enn
oss andre, men det må være noe psykologisk med denne aquaviten, for jeg har sett det flere
ganger; mange blir rett og slett kanon fulle på kort tid. Og denne karen var ikke noen unntagelse.
Og det skjedde så plutselig - vi kunne rett og slett ikke sende ham i land, så han ble anbrakt i en
passasjerlugar, og efter noen timers søvn, kom han så pass til hektene at han kunne sende bud på
bilen sin. Det hele var svært pinlig syntes vi, og det var tydelig at han ikke likte situasjonen selv
heller. Nu kan det, jo, hende at han hadde noen kole-kvintere innabords før han kom ombord også
- ikke vet jeg.
Vi lastet på de rareste steder rundt om på øyene, og Jimenez Bay var et slikt lite sted nede på
nordkysten av Mindanao. Noen los var det ikke her, men en kjentmann kom ut og fortalte
kapteinen om bunnforholdene etc. Kaien var ganske kort, og fortøyningene fore og akter var det
lokale som dro/padlet iland, hvor de ble gjort fast i palmetrærne. Stedet var bare en liten landsby
av typiske bambushytter mellem trærne, og utenlandsk skib kom det dit kun sporadisk, og det var
stor fest med god mat og øl for alle som kunne delta. Dessverre måtte jeg være ombord på grunn
av innlastingen av kokosoljen i dyptankene om kvelden og natten, men jeg forsto at de som hadde
vært der hadde hatt det veldig fint. Nu var de fleste stedene på Philippinene av noen størrelse full
av lettlivede damer, men her var det “strictly no touch”, så livet er nok helt anderledes ute på
småstedene enn i de større byene. Den lasten vi hadde på disse småtankene var dyre greier, og
godkjenning av tankene ble gjort i Cebu, siden småplassene ikke hadde surveyors. Ved avslutting
ble det tatt prøver av lasten, som ble forseglet, og noen flasker gikk iland til avskiberen, og noen
ble beholdt ombord. Dette med tanke på eventuelle skadekrav/claims for forurensing av lasten
under reisen. Temperaturprøver ble tatt på tre høyder i lasten ved lossing, og “ullage” ble målt på
4 steder i mannlokket. Lasten ble alltid fyllt inn i tankene via mann-lokket, og losset ved hjelp av
pumper og slanger som ble supplert fra land. Vi sørget for å ta prøver av lasten i lossehavnen
også, i tilfelle pumpe og slanger ikke var rene. Mottageren var naturlig nok ikke interessert i
dette. Ved innlastingen fikk vi alltid oppgitt lossetemperaturen, og noen ganger også hvilken
temperatur som skulle holdes under reisen. Noen ganger også maksimum tillatt økning i
temperaturen pr. døgn. Jeg foretrakk å holde jevn temperatur hele overfarten. Da var sjansen for
overraskelser minst mulig. Særlig ved lossing på vinterstid på US Østkyst var det gunstig å holde
så høy temperatur som tillatt hele tiden, for ikke å få stivnet olje på skutesiden, og det gikk bra,
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kun en gang ved særlig lav temperatur i Nordstatene, fikk vi et par milimeters belegg over
vannlinjen.
Den andre lastehavnen for råsukker i bulk på Philippinene var Nasugbu på Luzon, like innenfor
Fortune Island. Store jernlektere ble trukket ut til skibssiden der vi lå til ankers et par hundre
meter fra stranden. Under nordost-monsoonen var det greit her med lite døn-ning. Her var det
også en eller annen Don som eide distriktet, men sjefen for all virksom-het i havnen var Don
Silvestro. Han kontrollerte stevedorcompaniet med taubåter, lektere og det hele,
vaktmannscompaniet, tallycompaniet, landgangsbåten og den lokale bar med jenter og det hele.
En skikkelig Sydhavets røver var det. Sjauerne innkludert trimmerne fikk all maten sin laget
ombord av medbrakt kokk og assistent, og de hadde et vedfyrt felt-kjøkken stående borte ved luke
5. Trykk hadde vi på dekksledningen hele tiden, så det var sikkert nok. De som var i land her
fortalte at det var det samme opplegget som i Jimenez, men nærheten til Manila satte sit preg på
folket. Efter 4 døgns lasting var vi klar for avgang, og neste havn var Manila, og vi brukte ikke
stort mer enn 4 timer, men allerede ved ankomst kai der ropte folkene vi kjendte opp fra kaien og
spurte om vi skulle telle sjauere i Manila også, og det var tydelig at de hadde stor morro av dette.
Bakgrunnen for dette var at Don Silvestro før avgang kom mecd sine forskjellige timesedler og
ekstra service sedler til meg for godkjenning. Det var tydelig med en gang at han hadde tatt godt i,
og jeg gjorde ham oppmerksom på at vi på langt nær hadde hatt landgangsbåt så ofte som oppgitt,
og det og andre tjenester ble redusert til det jeg mente var riktig. Antall sjauere/trimmere husker
jeg godt var oppgitt til 128 mann, og jeg nektet for at dette var mulig, men han holdt på sitt,
hvorpå jeg forlangte mønstring og opptelling, og at den ville foregå på den måte at alle skulle
paradere foran meg. Styrmennene trodde visst jeg hadde gått fra vettet, og 1.styrmannen, en
tremenning av meg, sa rett ut at jeg ville aldri få se Norge igjen, hvilket naturligvis bare var rør.
Jeg sa til dem at disse folkene er greie og gode som gull om de blir behandlet realt og ordentlig.
Så igang, jeg plaserte meg strategisk, slik at jeg kunne se om noen forsøkte å snike seg forover
igjen, og slik kunne telles to ganger, så jeg avviste noen, likeledes de som tilhørte landgangsbåten
og liknende. I alt kom jeg til 86 mann, og det kvitterte jeg for, og Don Silvestro og jeg skiltes som
gode venner. Alle hans folk fikk det de skulle, og fyren hadde nok selv også en god fortjeneste.
Det er lov å prøve seg, men man kan ikke godta hva som helst. Skandinavene har nok vært alt for
slepphendte med rederns penger gjennom tidene efter min mening. Holder man sin sti ren og er
rettferdig og ordentlig, klarer man seg bra i nærmest alle situasjoner.
Disse råsukkerlastene fra Philippinene losset vi på to plasser i New York- området, d.v.s. i våre
begge tilfeller i East River. Den ene gangen ved Pepsi Cola, den andre gangen ved Jack Frost
National Sugar. Sukkeret var i underrummet, og efter endt lossing av stykk-gods i Brooklyn
forhalte vi opp elven til disse mottageranleggene. Vi hadde vært svært nøye med å dekke over
med presenninger på toppen av trelukene i mellemdekkene for at ikke trefliser og annet bøss
skulle komme ned på sukkeret, men det er allikevel ikke til å unngå at noe kommer ned på
sukkeret ved at presenningene blir revet bort eller forskyver seg under lossingen. Jeg hadde derfor
gitt båtsmannen ordre om å sørge for at alt det stygge på toppen av sukkeret ble tatt opp. Det
kunne vel dreie seg om 100 kilo sukker og bøss i hvert av de to rummene, men istedetfor å hive
dette ut og opp på værdekket, hadde han lagt det inn i mellemdekket. Da jeg så kom for å se at alt
var klart for lossing, hadde sjauerne hevet alt ned i rummet igjen, men vi hørte aldri noe fra
mottageren, så jeg regner med at dette var normalt. Det betydde vel heller ikke noe hvis man tar
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mengden i betraktning - tusenvis av tonn, og sjauerne som jobbet i rummet med små bulldozere
og skuffer for å få med seg alt sukkeret som hang igjen her og der, var ikke direkte renslige de
heller. De både spyttet og gjorde det som verre var i lasten, og vi fra skibet kunne lite gjøre for å
unngå eller stoppe dette. Det samme skjedde med kornlaster og annet spannmål over hele verden.
Det er forskjellige standarder overalt og på ulike områder, og jeg kan nevne en paralell til
ovenstående. Med 12 passasjerer stort sett alltid, måtte byssedeparte-mentet være i førsteklasses
stand alltid for å unngå klager, spesielt kunne amerikanske jøder være kravstore og ufyselige.
Byssedepartementet ble jevnlig inspisert av myndig-hetene i Amerika, og særlig da i New York,
som var å betrakte som hjemmehavn for oss i denne farten. En gang husker jeg stuerten var sint
som en tyrk efter en slik inspeksjon, hvor de hadde påpekt at tallerkner etc. sto med bunnen ned i
hyllene, for da kunne støv samle seg oppe i dem. Stuerten hadde da forklart at alt skaffetøy som
ble brukt av passasjerene ble tørket med rene glasshånklær hver eneste gang bordet ble dekket,
men det hjalp ikke - skibet fikk et pålegg her. Stuerten, som var en skikkelig og ordentlig mann,
hadde da tillatt seg å spørre hvorfor de ikke gikk i land og inspiserte barer, restauranter og
spisesteder der, hvorpå de hadde svart at dersom de skulle anvende samme standard der, så hadde
alt som var blitt stengt. Om det kun var utenlandske skib som fikk smake denne standarden vet
jeg ikke.
Skandinaviske skib har stort sett vært blandt de best vedlikeholdte og med gode beset-ninger, og
vi har ofte vært meget strengt behandlet. Når vi har sett hvordan andre skib har sett ut med
sammenraskede besetninger, har det forundret meg at slike skib har kunnet seile i det hele tatt, og
jeg har hatt en mistanke om at de slett ikke blir inspisert, da det ville bety store problemer med
tilbakeholdelse og vanskeligheter.
Alltid er det spesielle hendelser eller forhold som dukker opp. Under lossingen i Bangkok fikk vi
alltid forespørsel om vi kunne ta med “Waycargo” ned til Singapore. Reisen der ned var vel ikke
stort mer enn 36 timer, og meget av denne lasten ble lastet på dekk, og det var fri innlasting og
lossing for denne typen av last. Det var alt mulig, særlig matvarer og frukt, men også annet
smågods. Spesielt husker jeg tusenvis av leirkrukker fylt med kål eller noe lignende. Vi kalte det
bare Rebekka-krukker. De sto der i solsteken, og det var ikke lenge før saker og ting begynte å
skje - den ene efter den andre av korkene spratt opp med et puff, og kålen begynte å ese ut over
åpningen. Lukten minnet ikke akkurat om parfyme, men kanskje var gjæringsprosessen en
naturlig del av det hele - ikke vet jeg. Ved ankomst ankerplassen i Singapore, hvor vi måtte vente
på los før vi gikk til kai, svermet små sampaner rundt oss og lossingen begynte, noe gikk med
skibets bommer og vinsjer, mens andre ting ble losset med hiveliner bare. Det var tydelig at noe
skulle direkte på markedet, og at først fremme betinget den høyeste prisen. Det var et forferdelig
lurveleven og krangling, men det tok ikke lange tiden før all “Waycargo” var borte, og aldri fikk
vi noen klage på lastens tilstand, så dette var en Østens ting.
Fra Manila hadde vi også ofte “Waycaego”, og da til Hong Kong. Her var også transit-tiden kort,
vanligvis 36 timer, og det var mange forskjellige vareslag, men i sesongen for mangofrukt, kunne
det være store mengder av flettverkskurver av bambus. De veide kanskje 20 kilo pr. stykk, og om
vi kom inn til Hong Kong om morgenen, var det et himla liv, med sampaner rundt oss på alle
kanter, og rene slåsskampen i leidersjaktene, for all denne frukten ble ført under dekk. Så var det
ned i en sampan med de første kurvene, og jeg har sett sampaner som bare med noen ganske få
kurver, raste avgårde mot land. Her var det helt tydelig at først på markedet fikk veldig godt

140

betalt. Hvordan de holdt orden på hvem som tok hva og oppgjør, vet ikke jeg, men det må, jo, ha
vært et system i galskapen også, for jeg tror ikke noen klarer å lure en kinesisk handelsmann.
Vi hadde i den første tiden jeg var ombord i skibet en god del “project cargo” til et firma som het
Morrison & Knutsen (amerikansk) i Djakarta, og meget av det var tunge, svære kasser, og sikkert
utstyr for oljeindustrien. Dette var like efter at også engelskmennene i tillegg til fra tidligere
hollenderne var kastet ut fra Indonesia. Det begynte efter hvert å bli så dårlig stellt med alt mulig
at det var en skam. I Tandjong Priok, som var havnen i Djakarta, var det på et tidspunkt kun
mulig å komme ut og inn i havnen på dagslys efter sigende fordi taubåtene manglet parafin til
lanternene. Det skulle ikke forundre meg om det var sandt, for alt var nedkjørt, og de fikk ikke
tilførsel av reservedeler fra noe hold. De pengene som ble bevilget til slike formål gikk sikkert
direkte i lommene på korrupte tjenestemenn. Vi hadde husker jeg en del store, tunge kasser i luke
4 for ovennevnte firma, og vi fikk en spesiell kaiplass hvor de to eneste kranene ut av 47 i havnen
fortsatt var i operasjon. De holdt ikke lenge, og de siste kollo måtte losses med skibets 10-tons
sving-ende bom med høneblokk. Sjauerne hadde visst stor morro av at vi knekte de to siste
kranene. Den samme turen hadde vi også enormt med postsekker fra San Francisco til Østen,
også noen få til Djakarta. Vanligvis var det de amerikanske skib som fikk all posten, da mye av
det var til ambassadene og de amerikanske styrkene, men denne turen var det streik på alle
amerikanske skib på Vestkysten, og dermed fikk vi over tre tusen postsekker. Dette var meget
godt betalt last, 3 dollar sekken ble det sagt, og det var bra i 1961. Alltid ble posten talt ombord,
også av skutas egne tallymen, og jeg hadde plukket ut de som skulle forestå tellingen, og gikk til
formannen for å forberede dette. Mesteparten skulle til Manila og noe til Hong Kong og Bangkok.
Posten til Manila skulle i lukeskvær-ene og sist inn, mens det øvrige hadde blitt låst inn i lockere
eller fullstendig innestuet med egne vaktmenn til stede. Dette med å telle postsekker var visstnok
en ukjendt ting for for-mannen, og egentlig er det forståelig når man tenker på mengden, og
hvilken tid det ville tatt. Her satte de bare pallen på lukekilebenken på dekk, huket av de to
ytterste krokene og sekkene ble styrtet i rummet. Enkelt og greit, men vi hadde ingen kontroll.
Ikke fikk vi noen problemer heller med lossingen av all denne posten - ikke før vi kom til
Djakarta. Der kom formannen med et svært så bedrøvet ansikt til meg om kvelden og fortalte at
vi hadde noe brekkasje på et par postsekker. Ikke hadde vi mange heller, men dette var vel-dig
kjedelig, og Chief Tallyman var like bedrøvet, og han måtte gjøre anmerkning på tally-papirene.
Tynne som fliser var de begge to, og jeg spurte om de ville ha litt mat, og det var ikke nei i deres
munn, så jeg rigget til med kaffe og greier, smurte så fine smørbrød jeg kunne med det vi hadde i
kjøleskapet, serverte og bød på sigaretter og mineralvann. Vi satt og pratet sammen en god stund,
og de syntes vel det var stor stas å få sitte i offisers-messen og bli servert av en overstyrmann i
hvite klær med gull på skuldrene og fine greier. Ved avgang var jeg litt spent, og gikk gjennom
tallysedlene, og da jeg kom til posten, så jeg at det ikke var gjort noen anmerkning, og spurte
tallymannen: “Mail OK”, hvorpå han svarte: “Yes, yes mail OK”. Ikke helt efter boken, men jeg
hadde ikke bedt om noe, og med tanke på alt det tyveri som foregikk der nede, er det for lite å
nevne, og om noe var borte eller det bare var postsekken som var revet, vet ingen.
Mannskapet var et kapitel for seg. Vi var kommet til et tidehverv, efter min mening, vi som nu
begynte å komme opp i gradene, maskinsjefer, overstyrmenn, kunne ikke godta lenger den slappe
holdning som mange hadde til mannskapet. Vi kunne ikke tenke oss å skulle fortsette i 30-35 år
til under de rådende forhold med en god del fyll og avtaking fra arbeidet i havnene, og derfor
begynte man å kjøre hardere på disiplinen. Dette resulterte i at folkene fikk to advarsler, som ble
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ført inn i dekksjournalen eller maskinjournalen og be-kjendtgjort for synderen, og derefter var det
disiplinærnevnd ombord efter forskriftene i Sjømannsloven, og trekk i hyren. I de verste tilfellene
regelrett avskjed. I tilfeller hvor det var snakk om akterutseiling, og mannen var et dårlig papir,
nektet vi å ta ham ombord igjen, selv i de tilfeller hvor det var snakk om å sende mannen den
korte veien med fly fra Manila til Hong Kong. I slike tilfeller ble vedkommende satt inn i fengslet
i Manila, og en slik avkjølingsperiode gjorde nok at han ville ta sine plikter litt mer alvorlig i
fremtiden. Hardt? ja, men det virket, og utover i 60-årene ble forholdene gradvis bedre. Vi kunne
ikke ha det slik som det var. Myndighetene var efter min mening helt håbløse i forhold til
situasjonen, og jeg skal gi et enkelt eksempel. Vi fikk, jo, stort sett ingen mannskaper
hjemmenfra, men måtte ta folk ute, og da særlig på Østkysten - Baltimore/New York. Norge
hadde på denne tiden et norsk sjømannshjem på Hanson Place i Brooklyn, og her var kanskje ikke
miljøet det aller beste, og det gjaldt nok også for de øvrige norske sjømannshjemmene rundt i
verden. Vi fikk i alle fall en matros ombord i Baltimore - jeg kjente ham ikke, men han var fra
Tønsbergkanten et eller annet sted. Uteseiler var han uten tvil, men hadde ikke noe spesielt over
seg som indikerte at han var langt kommet på sin menneskelige nedtur. Han kom ombord før
lunch, og efter at han hadde fått tildelt lugar etc., kom han til meg og spurte om han kunne få gå i
land en times tid for å kjøpe arbeidsklær. Dette var, jo, ikke helt vanlig, men han fikk gå med
beskjed om å være tilbake om en time, da vi skulle forhale fra Locust Point og over til Esso’s
bunkerskai ved 4-tiden på eftermiddagen. Avgangsskilt var hengt ut på fallrepet som vanlig på
avgangsdager. Karen kom ikke ombord før like før vi skulle forhale, og båsen hadde fordelt ham
til bakken under forhalingen. Forover kom han litt efter resten av gjengen, snublet i dunnagehauger som lå på dekk i forbindelse med rengjøring av lasterummene, og da fortøyningene var tatt
inn gikk jeg over til ham for å se litt på ham. Full som en sprøytevogn var han, og jeg ba ham
komme seg til køys, da det var altfor farlig å ha en slik mann ravende rundt. Han fikk beskjed om
at jeg ville trekke ham en halv fridag, og forlangte å se ham edru og i arbeide neste morgen.
Neste morgen var han tilsynelatende edru og i fullt arbeide. Jeg ba båsen om å sende mannen over
til dekkskontoret efter frokost. Han kom, høflig hadde han vært hele tiden de få timene han hadde
vært ombord, så det var ikke noe å utsette på det. Jeg leste opp for ham hva jeg hadde skrevet inn
i dekksjournalen om hans oppførsel dagen i forveien, og ga ham en offisiell advarsel, som også
ble ført inn. Han fikk også beskjed om at gjentagelser ville få alvorlige konsekvenser for ham.
Han forsto dette. Om kvelden var vi inne i Brooklyn - New York, og ved tiltørning neste morgen
var han ikke ombord. Heller ikke neste morgen var han ombord, og jeg gikk til kapteinen og
forlangte at saken ble tatt opp i disiplinærnevnd, og han var enig. Disiplinærnevnd ble satt samme
formiddag, og disiplinærnevnden anså mannen som rømt, og at han på det grunnlag ble å
avskjedige.
Telegrafisten ble så med de nødvendige papirer sendt opp på Det Norske Generalkonsulat i New
York, men var straks tilbake igjen, med beskjed om at de ikke kunne akseptere papirene på grunn
av en skrivefeil i mannens navn. Disiplinærnevnden ble sammenkaldt igjen øyeblikkelig, og den
nødvendige rettelse foretatt. (Mannskapets tillitsmann var også med i disiplinærnevnden). Så bar
det avgårde med telegrafisten igjen. Da han kom tilbake igjen var vi spendte på hva de hadde
funnet på denne gangen på Generalkonsulatet, hvor det var en tidligere kaptein i handelsflåten
som hadde behandlet saken. Og riktig nok - de kunne ikke akseptere avmønstring, da mannen
måtte enten være påmønstret et skib eller ute av USA innen neste kveld da hans 29 dager fra siste
avmønstring løp ut på det tids-punkt. Kaptein Lund og jeg diskuterte hva vi skulle gjøre, og vi ble
enig om at han sammen med telegrafisten neste morgen skulle fremstille seg på
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Generalkonsulatet med beskjed om at hverken han eller jeg ville gå til sjøs med denne karen
ombord, og det basta.
Telegrafisten var på det tidspunkt litt frustrert, og om han ikke sa det direkte, var det tydelig at
han syntes vi to var noen ordentlige tullinger. Dette er hva som foregikk efter at kapteinen hadde
presentert seg på Generalkonsulatet med sitt ultimatum: Politiet ble varskudd, og på mindre enn
to timer var mannen innbrakt til konsulatet, som viser at de hadde ganske god kontroll på hvor de
kunne finne folk. Kapteinen hadde gått ombord igjen, men telegrafisten ble igjen på konsulatet.
Straks mannen var innbrakt, ble han med de nødvendige papirer eskortert av telegrafisten og en
mann fra Generalkonsulatet til fly-plassen, hvor han ble satt på første fly til Norge. I Norge ville
han bli møtt av folk, og anbrakt direkte på et behandlingssted for alkoholskadde, i henhold til
telegrafisten, som også fortalte at mannen hadde akseptert det hele. Han hadde også fortalt at han
hadde ikke vært hjemme på 9 år, hadde reist ut som unggutt, og at det som nu skjedde måtte
komme før eller siden, og at han egentlig ikke var lei seg for det heller. Det som er stor skam, er
at ansvarlige mennesker ombord i hans tidligere skib ikke har forstått og gjort noe for å hjelpe
slike mennesker som hadde kjørt i grøfta. Enda større skam er det at norske myn-digheter ikke
ville hjelpe oss, men lot humla suse, inntil en eller annen sa klart fra at nok er nok.
Det var vel ikke bare oss, som var unge den gangen, som fikk snudd utviklingen. Vi fikk også
utover i 60-årene en effekt av rasjonaliseringtiltakene, og med dette ble den totale
mannskapsstyrken i handelsflåten redusert med bortimot 10.000 mann, og dermed forsvant
naturlig nok de som ikke holdt mål.
Vi fikk efterhvert gode forhold ombord i “Troubadour”, selv om enkelte ikke holdt mål, men
disse ble vi fort kvitt, og vi forsøkte å unngå å ta folk fra Østkysten, og erstatte disse med
Kinesere og/eller Philippinere. Vi fikk en tysk matros husker jeg, han kom på Østkysten, og var
med en halv tur. Jeg forsto meget snart at dette var en skikkelig “sea lawyer”. Høflig, flink og
villig var han - egentlig en topp sjømann - men forholdene forandret seg så merkbart i negativ
retning, at noe måtte gjøres. Mens vi var rundt på Philippinene var han sykemeldt i en ukes tid,
men ble så av legen friskmeldt, men skulle kun ha lettere arbeide. Dette var min sjanse, så han ble
satt til lugarrydding fra 7-8 om morgenen, efter frokost satte jeg ham til en helt og holdent tullete
oppgave på luke 3, slik at alle kunne se hva som foregikk (fylle et stort stykke gråpapir med små
s’er, og et dusin blyanter fikk han med seg). Alle var spente på hva som foregikk, og gjorde seg
ærend for å se hva som sto på. Det tok antagelig mindre enn 10 minutter før han var knekt og
tilbake på kontoret, og ba om å få gå til legen igjen neste dag ved ankomst Hong Kong. Jeg sa det
var OK, og spurte om han forsto hvilket signal jeg hadde gitt ham om morgenen, hvilket han
svarte bekreftende på. Neste dag kom han ombord efter legebesøket, med beskjed fra legen om at
han måtte sykeavmønstres. Efter dette var besetningen igjen den gamle, gode med godt humør og
arbeidsglede, og jeg håber tyskeren hadde lært en lekse og snudde om og ble den fine karen han
hadde potensiale til å bli.
Ellers var det mange typer - vi fikk to chilenere ombord, lettmatroser begge, og jeg tok dem begge
på min vakt, da jeg var svært utrygg på hva det var for slags typer. De var av den skulende,
mistenksomme typen av indianer man ofte finner i Syd Amerika, og jeg må si at jeg slett ikke
likte å ha dem til rors i mørket på 4-8 vakten morgen og kveld. Jeg tror jeg hadde dem i
øyekroken nesten hele tiden. De ble ombord kun en tur, og det er jeg glad for. Kanskje var de
gode som gull, og at jeg bedømte dem feil, men jeg var utrygg, og da er det som regel noe galt. Så
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hadde vi en farvet matros Carlos fra Cuba, fullstendig ansvarsløs, snill, blid og omgjengelig, men
en spesiell type, glad i damene. Han var også bare med en rundtur. Jeg var ganske oppgitt og lei
av hans amorøse tilbøyeligheter. Ikke før var han behandlet for en gonorre, så var han i gang med
en ny. Disse som kom under overfarten måtte jeg behandle, men var vi under land, ble de
konsekvent sendt til lege. Jeg tok denne Carlos for meg, og fortalte ham hva jeg mente, og fortalte
at det slett ikke var ufarlig det han drev på med. Stadig behandling med penicillin og antibiotica,
kunne medføre at han gikk med noe i kroppen som var langt farligere enn gonorre. Jeg tror ikke
dette gjorde det minste inntrykk på ham, men jeg hadde i alle fall gitt ham beskjed, noe jeg gjorde
overfor alle som kom i samme situasjon. Jeg husker jeg sa til ham at jeg ikke forsto hvorfor han
ikke gikk litt lenger opp i byen enn de første, forferdelige sjappene hvor alle ludderne sikkert var
syke. Hans enkle filosofi var, at oppe i byen kostet det Carlos mange flere penger, mens det nede i
havneområdet var billig, og ble han syk så betalte Gobierno de Noruega (sykekassen). Han fløt
rundt i verden fra båt til båt, menneskelig vrakgods, men allikevel såre fornøyd med tilværelsen.
Blandt de unge akterut oppsto plutselig en tullete ide om at de skulle omskjæres - altså fjerne
forhuden på “snurrebassen”, efter sigende skal dette øke mannens velvære under samleie. Jeg
hadde nok hørt ymt om at noe slikt var på gang, men kunne, jo, ikke gripe inn eller mene noe om
det så lenge det ikke var negativt for deres arbeide - det er noe som heter privatlivets fred. Det var
på Philippinene dette foregikk, visstnok en lege i Manila. Nu fikk antagelig det hele en brå slutt,
for efter avgang Japan på vei til USA, sto en ung lettmatros utenfor kontoret mitt en kveld da jeg
kom fra vakt, og spurte om han kunne få snakke med meg. Dette var en litt bleikfeit kar, ikke av
de mest arbeidssomme heller, litt småfrekk og usympatisk. Han kom så frem med sitt ærend, og
det var at han hadde fått utført ovenstående “skjønnhetsoperasjon”, og nu var “redskapen” i dårlig
forfatning, og da han fikk saken frem, var det i sannhet et elendig skue - helt forferdelig,
opphovnet til de grader med voldsom betennelse. Den karen fikk ikke meget medynk av meg i
alle fall. Urenslig var han, og min første beskjed var at han fikk se å komme seg i badet å få gjort
seg ren, og skifte undertøy før han viste seg igjen. Efter en halv time var han tilbake, og nu var
det en mer ydmyk kar som sto foran meg. Han fikk i klartekst med verbalt krydder beskjed om at
jeg ikke kom til å ta i “greiene” hans med tang engang, så han fikk ordne med sakene selv. Jeg ga
ham så instruks efter som vi gikk frem med renselsesprosessen, og sårpulver, bandasje og det
hele, og så fikk han passe behandling med medikamenter (auromycin tror jeg det var), og efter en
ukes tid var tingenes tilstand under kontroll. Jeg regner med at han, før han kom til meg, hadde
konsultert andre blandt mannskapet og vist frem sine “edle” deler. Om andre hadde planer om å
gjennomgå en lignende forskjønnelse, ble det nok en bråslutt på slike tanker i fremtiden.
Det forekom mange episoder på disse 4 årene ombord som man kunne skrive om, men får nøye
meg med noen få. Vi lå i Hong Kong i bøye 4 (paradebøyen), vi kalte den det, for da lå vi rett
utenfor de 5 pirene i Kowloon, og Star-ferjene mellem Kowloon og Victoria som er
hovedbydelen i kolonien, passerte like i nærheten, så i bøye nr. 4 lå man virkelig på utstilling. Her
foregikk lastingen fra sampaner som lå langs siden, 20-30 stykker var normalt. Under lossing
gikk vi alltid til en av Kowloon-pirene, for da kunne lasten tas inn på lagerhusene, de såkalte
“Godowns”. Jeg var på formiddagen på en av mange runder for å følge lastingen. Overalt var det
folk, hvor mange det var ombord av sjauere, folk fra sampanene, handelsfolk, folk fra T.A.Fat,
som drev med rustbanking og maling, verkstedfolk fra A.Fai (som drev med småreparasjoner) på
en gang anslår jeg til 4/500. Det var et mylder overalt. Kommet bort til luke 5 på babord side,
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kikket over siden for å ta en titt ned i sampanene, og så at det var noe oppstyr borte ved fallrepet
hvor en stor stållekter fra A.Fai lå fortøyd forenom. Den hadde sveiseaggregat og strømaggregat
ombord. Jeg stusset ikke mer ved dette, før den kinesiske vaktmannen (han var omfangsrik og ble
bare kalt “tjukken”) kom løpende helt oppkjaset, og ropte: “Mr.Mate, Mr.Mate one man fall - one
man fall fall”. I et glimt forsto jeg, -vi hadde folk fra mannskapet på utsiden av brobyggningen for
nedvasking før maling. Hvordan jeg kom meg ned på denne lekteren aner jeg ikke til dags dato
for den lå flere meter forenom fallrepet, jeg må ha hivd en gjerdertamp over siden og firt meg
ned. Samtidig hadde jeg oppfattet at stillingen hang efter en ende ned langs siden av byggningen,
og at en philippinsk lettmatros ble berget inn gjennom et av de firkantede vinduene i
salongpantryet. Der på dekket av lekteren lå matros Kværnås, tilsynelatende livløs med blod
rennende ut av munnen, nesen og begge ørene. Heldigvis lå den hurtiggående tenderen “Shining
moon” til A.Fai like i nærheten, og den kom bort til oss i en fart. Vi fikk matrosen forsiktig
ombord i denne, og sendte med 3.styrmannen for å forklare tingene på hospitalet, og avgårde gikk
det med 28 mils fart inn til Kowloon-siden. Jeg ble forklart av formannen på lekteren at han
hadde stått ved rekken på lekteren, og plutselig kom en skygge og to ben sto foran ham mellem
lekteren og vår skuteside, så han tok tak i dem og dro mannen inn på dekket.
Ved undersøkelse var det klart hva som hadde skjedd. Denne stillingen hadde blitt brukt i Cebu
av en gjeng fra land som hadde som oppgave å renbanke de to blå ringene på skorstenen da det
hadde begynt å danne seg litt rust her. Den stillingstampen som nu hadde røket, var helt
brunsvidd og brent. De to hadde låret seg nedover selv ved å bruke to blokker oppe på brovingen
som stillingstampen gikk gjennom, og da de kom til det punkt hvor det brent partiet fikk
belastning røk den rett av. Tydeligvis hadde folkene i Cebu gjort tampen fast i et eksosrør fra
hjelpemotorene oppe i skorstenen, og da var det gjort. Tauet ble uttørret og brent. Lettmatrosen
klamret seg fast til stillingen og ble berget inn gjennom vinduet, mens matros Kværnås falt med
hodet først, et fall på over 10 meter. Den eneste forklaring jeg har funnet på hans mirakuløse
overlevelse er at han må ha fulgt skutesiden nedover, og så ha truffet vannet mellem skutesiden
og lekteren uten å treffe lekteren. Dette er helt uttrolig da lekteren var fendret av med en bambus
kulefender for og akter med en diameter på ca. 30 centimeter. Siden vannet i mellemrummet må
ha vanskeligheter med å bli fortrengt kan det ha virket som en brems. Noe annet kan jeg ikke
finne som forklaring. Helt ufattelig - ganske enkelt mirakuløst.
Jeg hadde det i alle fall ikke godt efterpå. Jeg kunne ha klandret båtsmannen som alltid fikk
beskjed om å teste mastejoller og stillingstamper i laveste posisjon før man satte igang arbeide i
høyden, men det tjente ingen hensikt. Gjort var gjort, og den danske båsen var en bra mann ansvaret var i alle tilfeller mitt, og ferdig med det. Kapteinen hadde vært en tur på land, og kom
ombord noe senere, og jeg satt på båtdekket da han kom fra konsulatet/agenten, og berettet for
ham hva som hadde skjedd, og at jeg regnet med at mannen umulig kunne leve efter hva jeg
hadde sett. Riktignok hadde jeg vekslet noen ord med ham før han for, men han var ikke noe fint
syn. 3 timer efter uhellet kom 3. styr-mannen ombord igjen, og fortalte at de på hospitalet ville
beholde mannen i en ukes tid for observasjon. Jeg ble litt forbannet for jeg trodde han drev gjøn
med meg, men forsto da fort at det var skjedd et mirakel. Neste dag fikk vi beskjed fra hospitalet
gjennom agenten om det samme, og arrangement ble gjort slik at mannen skulle eftersendes til
Yokohama med fly. Sjømannskirken ble også informert slik at han skulle få besøk. I Yokohama
ca. 10 dager senere kom matrosen ombord igjen, og han var sykemeldt frem til Los Angeles, og
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besøkte så lege for efterkontroll. Resultatet av dette besøket var at han var OK, men skulle
fortsette med lett arbeide nok en uke. Han ble da satt på vakt denne uken, rortørn og utkikk.
Kværnås var en rolig og sindig kar på ca. 25 år og var i god fysisk form så vidt jeg kunne
bedømme. Men han ga meg enda et sjokk noen dager efter Los Angeles. Da jeg kom på vakt
klokken 4 om eftermiddagen fikk jeg av 2.styrmann beskjed om at han hadde kontrollert
lanternene, og aktre topplanternepære måtte skiftes. Jeg fikk tak i båsen, og ba ham sørge for at
den ble skiftet før utskei. Jeg tenkte ikke mer på det, men ved 5-tiden oppdaget jeg at folk var i
ferd med å skifte pæren. En matros satt i båtsmanns-stol i høyde med lanternen og hadde litt
vanskeligheter med å åpne lokket, antagelig brent fast av røk fra skorstenen etc., men efter noen
hammerslag var det i orden. Vi hadde fint vær på Mexico-kysten, men svak bevegelse er det alltid
i skuta ute på havet, og hva oppdaget jeg, jo, matros Kværnås stående oppe på det smale øvre
lanternebrettet med ryggen mot masten, og uten noen som helst sikkring. Jeg må innrømme at jeg
følte at tiden sto helt stille i lange tider helt til de begge klatret ned efter utført jobb. Man vet ikke
om man skal le eller gråte over slike folk. Idiot er det nærliggende ord å ta til, men mitt inntrykk
var at fyren hadde bra omløp i toppetasjen også, men det får være grense for å være iskald.
Vi hadde efter min mening alt for mange uhell og ulykker ombord i “Troubadour”. Hva det kom
av vet jeg ikke, har heller ikke noen formening om det, kanskje var det slik ombord i de fleste
båter på den tiden. Som jeg har sagt før, så var mannskapet veldig bra, og det var lite å klage
over. De fikk tidlig beskjed om at min dør var alltid åpen om det var noe som plaget noen eller
det var noe som de ønsket å ta opp. Hva de foretok seg på sin fritid var meg uvedkommende, det
jeg forlangte var at de skulle være edru og opplagte på vanlig arbeidstid, og når overtid var
varskudd før arbeidstidens slutt. Dette tror jeg var grei tale, og mitt inntrykk var at de var fornøyd
med det. Vi fikk i New York en tur en kar fra Lista ombord som lettmatros. Han hadde vært i
New York nesten en menneskealder som snekker. Det var mange fra den landsdelen forsto jeg
som drev med det samme der. Han var nok rundt 50 år, og nu skulle han hjem til gamlelandet, og
skulle ta seg en periode til sjøs for å få gratis reise hjem på statens/rederiets bekostning. Onde
eller spøkefulle tunger sa i alle fall det. Han var litt original, men tok sine vakter og jobbet ellers
tilfreds-stillende. Kommet ut på Østen oppførte han seg som de fleste andre akterut blandt mannskapet. Da vi kom opp til Japan, og på vei inn til Shimizu for å ta los, ble jeg brått vekket av en
engelsk matros ved navn Girling, og i det samme satte alarmen i gang for full musikk. Han
fortalte at nevnte lettmatros akkurat hadde hoppet overbord. På med klærne i en fart og opp til
styrbord livbåt som hadde motor. Babord båt var uten motor. Kapteinen var i ferd med å snu
skibet rundt, og da vi var kommet ut til den posisjon mannen hadde forsvunnet satte vi av og
begynte å ro. 1.maskinisten var med som vanlig, men vi fikk ikke start på den bensindrevne
motoren. Vi rodde og rodde, og fikk beskjed fra skibet hvor vi skulle styre hen. Hele besetningen
ble postert langs rekken på begge sider på utkikk fra fore til akter Efterhvert kom losbåten og et
kystvaktfartøy til. Vi holdt alle på til mørkets frembrudd ved 1900 tiden, og hadde da rodd fra kl.
1545. Mannen hoppet ca. 1515. Søket ble oppgitt da vi ikke så noe mer, båten tatt opp, og vi gikk
til kai. Det blir en litt rar stemning ombord i et skib efter en slik hendelse, selv om mannen hadde
forholdsvis kort tid ombord, og hadde holdt seg meget for seg selv, så han hadde egentlig ingen
gode venner blandt mannskapet. Efterpå kom det frem at han ofte lå og drakk fra en
brennevinsflaske og leste i Bibelen, som vi fant under hodeputen. Sjøforklaring ble holdt i Los
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Angelos. Jeg misunner ikke de stakkars prestene som må ut i sognebud, og spesielt med slik
bakgrunn. Det må være en tøff jobb å være prest.
Denne karen ble nok ganske fort glemt. Tre uker godt og vel senere på turen, var vi på vei fra Los
Angelos til Balboa i Panama. Like før klokken halv fire om morgenen, ble jeg brått vekket av den
samme engelske matrosen som tre uker tidligere hadde vekket meg, med beskjed om at en ung
matros hadde falt overbord. Samme rush igjen med båt på vannet og det hele. Denne gangen i
stummende tropemørke. Skibet hadde like før rundet Cabo Mala, og styrte direkte for Balboa. Her
ute er det sterk strøm, og antagelig kryr det av hai. Slik er det i alle fall inne i Balboa, noe jeg
hadde sett under ankerligge der om kvelden, hvor store haier samlet seg under fallrepslyset.
Heller ikke denne gangen fikk vi start på motoren, og mange sarkastiske og bittre bemerkninger
falt fra mannskapet som slet ved årene i tung Stillehavsdønning. Vi ble bedt om å komme langs
siden på “Troubadour” efter et par timers tid, og ble tauet ut til antatt posisjon igjen - en
uhyggelig opplevelse. Livbåten lå klistret til skibssiden med en ubehage-lig slagside. Det var ikke
mulig å styre, da farten opphevet virkningen av roret totalt. Vi ropte og skrek at farten var alt for
stor, men om de oppfattet dette vet jeg ikke. Dette var før de bærbare radioers tid. Efter en tid var
det å begyne å ro igjen, ropte og ropte mannens navn, men naturligvis intet svar. Efter å ha vært
på vannet i 6 timer ga vi opp, og båten ble tatt ombord. Noen runder til ble gjort før søket ble
avblåst og vi fortsatte reisen. Alle ombord var enig om at det var nyttesløst å fortsette. Jeg tror det
var helt naturlig for alle å fortsette arbeidet, hver med sine tanker. Det ligger god terapi i det.
Denne karen hadde kommet ombord i skibet som dekksgutt nesten 5 år i forveien, og var en kjekk
og arbeidssom mann. Aldri noe tull med ham, blid og godt likt. I dette tilfelle hadde
dekksdaggjengen sittet sammen i en lugar, 4-5 mann. De hadde delt en flaske gin i løpet av
kvelden, neste dag var søndag og fri, men ved 0130-tiden var de blitt enig om å gå til køys, men
noen av dem skulle ta seg et stykke brød i messen i mastehuset mellem luke 4 og 5 først. Kommet
ut på dekket hadde denne matrosen svingt seg over skansekledningen, og sto barbent på
skutesideplaten (springplaten). Her var det en 10 cm. spalte opp til skansekledningen. Han sto
med ryggen til sjøen, og de andre sa at nu får du komme, slutt med det tullet der, og gikk inn i
messen. Den svenske smøreren Jonasson fortalte at han hadde kommet til akkurat da, og
matrosen hadde sagt at vil du se en mann, og så hadde han sluppet taket i skansekledningen og
løftet armene i været. Hva som da hendte kunne ikke smøreren forklare, men vi antok at det hele
var et karstreksinnfall, og at han, idet han løftet armene, hadde glidd fordi de nakne duggvåte
føttene hade glidd, eller han hadde rett og slett tapt balansen, for dette var ikke en kar som ville ta
sitt eget liv. Alle var overbevist om det. Det hele var antagelig et utslag av ungdommelig overmot
som fikk katastrofale følger. Forferdelig trist var det hele, særlig da vi fikk vite at moren hadde
mistet sin mann og en annen sønn kort tid i forveien, og satt igjen alene. Guttens eiendeler ble
pakket på vanlig måte og hjemsendt - stakkars den moren.
Det var ikke ferdig med dette. Sjøforklaring ble holdt i New York uten bemerkninger fra
Generalkonsulatet - naturligvis. Vi gikk opp kysten til Boston, og ned igjen til Baltimore og
Philadelphia, og så tilbake til Brooklyn for lasting. Vi ble vanligvis liggende to til tre dager her,
og det viste seg at ved tiltørning en morgen manglet tidligere nevnte matros Girling. Han hadde
blitt observert av lysvakten ved 4-tiden om morgenen, og da var mannen meget påseilet. Jakken
hans fant vi over en stol i mannskapsmessen som lå i mastehuset mellem luke 4 og 5. Vi lette
efter karen overalt, men han var ikke å finne, så vi antok at han hadde gått i land igjen. Vi fikk en
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ekstragjeng som skulle laste i luke 4 fra kl. 1300, så båsen fikk beskjed om å åpne det store
ståldekslet før dekksbesetningen gikk til lunch. Like før kl. 1200 kom han løpende inn på
kontoret og fortalte at en mann lå i bunnen av luke 4 på toppen av 2 fathøyder vi hadde lastet i
Baltimore. Leideren i akter-kant av luke 4 gikk gjennom en trang sjakt med utgang til
mellemdekket, og så som vanlig rumsleider ned gjennom underrummet. Adkomsten fra dekk var
gjennom en terset ståldør i mastehusets forkant. Jeg kom meg i en fart ned til denne personen, og
så med engang i halvmørket før de hadde fått av mellemdekkslukene, at det var den savnede
engelske matrosen. Han var ved bevissthet, og fortalte at han ikke kunne røre seg. Ingen skader
kunne sees, bortsett fra en buet bloduttredelse på ryggen hans som sannsynligvis stammet fra en
fatkant. Vi fikk mannen ut av rummet på båre, og han ble kjørt til The Lutheran Hospital i
Brooklyn, hvor de fastslo at han hadde brudd i bekkenbenet. Jeg var oppe på hospitalet dagen
efter, og han var da ved godt mot. Ingen andre fra mannskapet besøkte ham mens vi lå i
Brooklyn, og det sier vel litt om mannen kanskje. Hvordan han hadde havnet nede i underrummet
kunne han ikke gi noen forklaring på. Det mest sannsynlige er nok at han var så drukken og
omtåket at han ingen ting husket, og ved en hjernerystelse ville han ikke huske hva som hadde
hendt like før ulykken heller. Han har vel ønsket å gå akterut til sin lugar fra mastehuset, og så har
han famlet seg frem langs skottet og kommet til døren inn til leidertrunken, og åpnet denne
jerndøren og gått inn og dermed forsvunnet ned i rummet. Dette var et fall på over 10 meter, så
han må i tilfelle ha hatt englevakt. Det kan, jo, også være beruselsen som har reddet ham ved at
han har falt som en sekk poteter. At han trodde han var kommet akterut da han traff på den
tersede ståldøren, var kanskje ikke så rart, for vi brukte denne ståldøren foran teakdøren inn til
innredningen om vi hadde stort uvær med sprut og overvann så det ikke skulle bli så vått inne i
gangene på hver side. En ting er i alle fall sikkert; nu var jeg passelig lei av dødsfall og ulykker,
men når man er ung takler man det meste, og dessuten hadde jeg lang trening. Arbeidsdagene var
lange, jeg antar 12-14 timer i døgnet året rundt. Det var liten forskjell på hverdag og helg og
høytider, det var alltid noe som skulle gjøres eller sees efter. Vi fikk en gang i blandt 4. styrmann,
og således burde overstyrmannen kunne gå dagmann, men kapteinen var ikke stemt for det, så jeg
måtte opp, men på overfarten kunne jeg sitte nede på kontoret å arbeide, men måtte stadig følge
med hva som foregikk oppe på broen. Egentlig forstår jeg ham også - han kunne da være trygg og
sove godt - for på disse 4 årene hadde vi, i korte perioder, 4 for-skjellige 4. styrmenn. En av dem
ble senere kaptein i rederiet, og var en førsteklasses mann, og ble raskt forfremmet til 3.styrmann.
(Hans navn var Arne Rinnan og kjent idag for sin innsats på flyktningeskibet “Tampa” høsten
2001. Jeg var sammen med ham i 2 år på “Troubadour”). De andre 3 var en merkelig samling av
mennesker. De gjorde nok heller ingen særlig lykke i livet. En av dem var en underlig skrue som
det antagelig kunne skrives en hel bok om. Jeg har siden seilt sammen med folk fra hans
hjemtrakter, og hele familien var visst likedan, originaler alle sammen.
Mange andre forunderlige skjebner kommer man også borti blandt sjøens kvinner og menn. Jeg
husker spesielt en ny dekksgutt vi fikk ombord i New York. Førstereisgutt var han og fra
Vestlandet et eller annet sted - Bergenskanten så vidt jeg husker. Han var en velvoksen kar, og
veldig ordentlig så vidt jeg kunne bedømme, skikkelig i tøyet og velopp-dragen. Han ble satt på
min vakt, efter å ha lært å styre på kort tid på kysten. Denne karen hadde et eneste ønske, og det
var å gjøre karriere til sjøs og bli kaptein i likhet med sin far. Tæl var det i ham til tusen, kom til
rors annenhver time med sinkpøsen mellem bena sto han til rors og kastet opp med jevne
mellemrum til han var tom. Til å begyne med lot jeg som ingenting, men på vei fra Charleston til

148

Panamakanalen snakket jeg med ham om pro-blemet. Han mente og håbet det ville gå over, og vi
ble enig om å se på det frem til Los Angeles. Desverre ble det ikke noe bedre, og han hadde det
sikkert forferdelig vondt, og forsøkte å få i seg mat og væske, men det gikk dårlig. Han og jeg ble
enig om at han skulle snakke med legen i San Francisco om problemet.
I San Fransisco var det en norsk lege, Reidar Vennesland, som hadde praksis der og kom alltid
ombord for å vaksinere hele besetningen mot cholera før vi gikk over til Fjerne Østen. Han hadde
vært ammanuensis ved Universitetet i Oslo, og en grei og forståelses-full mann. Vi hadde mangen
en hyggelig prat hver gang han kom ombord. Denne gangen informerte jeg ham om denne
dekksgutten som hadde et ønske i livet, nemlig det å bli sjømann, men som hadde dette
ulykksalige sjøsykeproblemet som ikke ville gi seg, og at jeg var alvorlig bekymret for guttens
fremtidige helsetilstand. Problemet var blandt annet at på denne tiden hadde de som kom
hjemmenfra fortsatt 18 måneders kontrakt før de kunne få fri hjemreise på Statens og rederiets
bekostning. Hva Vennesland og gutten pratet om vet ikke jeg, men det virket som denne kjekke
gutten hadde hatt en fin samtale med en lege, som følte ansvar for sine medmennesker, og han
virket lettet og glad selv om han fikk sykeavmønstring og hjemsendelse. Han kom og sa pent takk
for seg, og jeg rådet ham til å ta utdannelse og søke seg et arbeide som hadde med skib og sjø å
gjøre. Det var med sorg i hjertet jeg så ham forsvinne, for jeg er overbevist om at han kunne blitt
en pryd for sjømannsstanden, men til sjøs ville han ha hatt for mange plager.
Denne legen i San Francisco var en mann man kunne snakke fornuft med. Vi hadde et annet
problem som ble løst ved hans hjelp. Det er ikke så ofte man kommer over et slikt tilfelle som det
vi fikk en tur. Dette gjalt en messepike - godt voksen, høy og ferm, men slett ikke dum å se til.
Om hun hadde vært ute før husker jeg ikke nå, men hun kom i alle fall hjemmenfra hun også.
Politisk var hun meget radikal, og hun lot vel ingen anledning gå fra seg til å diskutere politikk,
og hun var fra et miljø forsto jeg rundt det som idag er SV, den gangen var det vel Finn
Gustavsen som var frontfigur for denne politiske rettningen.
Slike tanker var nok ikke helt i den vanlige sjømanns ånd, selv om man før og under krigen hadde
sett sterke venstrepolitiske personligheter innen sjømannsstanden. (Jfr.Nordahl Grieg - norske
sjøfolks engasjement i borgerkrigen i Spania). Det var ganske klart tidlig på utturen at hun var litt
isolert. Jeg vil anta at hun slett ikke hadde vært uten oppvartning i sitt tidligere liv, og nu var det
plutselig ingen som viste henne noen oppmerksomhet. Hun ble efterhvert ganske aggresiv, særlig
om det hadde vært servert alkohol i en eller annen forbindelse, og det hele begynte å bli litt pinlig
og ekkelt ved enkelte anledninger. Vi spøkte med at en eller annen burde se å forbarme seg over
mennesket, og gi henne litt mannfolkstell. Da fikk jeg høre at de hadde forsøkt å lure en
motormann bort i henne - en kar som slett ikke var så nøye på det, men ellers så bra ut. Det hadde
vært helt nyttesløst. Selv om han var litt bedugget, ble han visstnok klinkende edru bare det ble
nevnt.
Denne damen hadde også en 18 måneders kontrakt, så da vi kom til San Fransisco efter at hun
hadde vært ombord i ca. 6 måneder, tillot jeg meg å nevne for doktor Vennesland hvilket problem
vi hadde fått på nakken. Hun hadde en yrkesskade idet hun brukte støttebandasje på den ene
hånden. Jeg ba henne derfor å snakke med legen om dette. Efter denne samtalen ble hun
sykeavmønstret og hjemsendt tilsynelatendce i godt humør og vel tilfreds. Da legen informerte
meg om hennes forestående avmønstring, ga han uttrykk for at jeg hadde bedømt situasjonen helt
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korrekt, og at mennesket ikke hadde noe ombord i båten å gjøre - altfor risikabelt. Så det er helt
tydelig at sexproblemer slett ikke er å spøke med.
Som sagt doktor Vennesland var en hyggelig kar - så litt uryddig ut, og de som hadde vært oppe
på hans kontor kom tilbake og fortalte at det kunne umulig være et mer rotete legekontor i hele
Nordamerika, men hva gjør det når mannen både var fornuftig og forståelsesfull, og utvilsomt
dyktig.
Som tidligere nevnt hadde vi stort sett 12 passasjerer med alltid, og her var det mange veldig
interessante mennesker, men vi var heldigvis forskånet fra å ha rundturspassasjerer da vi ikke
hadde aircondition. Nu var det ikke bare blandt mannskapet det hendte uhell og at vi måtte
behandle sykdom. Disse passasjerene var for 75% vedkommende eldre, pensjonerte kvinner,
gjerne enker som tok seg en rundtur med norske/skandinaviske linje-skib. For dem var det sikkert
veldig avslappende og komfortabelt, og de ble liksom en del av skibet og dets besetning ved at de
kunne følge med i alt det som foregikk av vedlike-hold på dekk og lossing og lasting i havn. Kun
en gang på 13 rundturer hadde vi noen riktig ubehagelige personer, og det var 3 mannfolk som
holdt sammen. Den ene var en kjent filmregissør, og de drakk alle 3 de 14 dagene de var ombord,
og de ødela nok meget for de øvrige passasjerene med sin slette oppførsel. Ellers var det jevnt
over bra men-nesker, men det var mange episoder. Vi fikk i Manila, på min nest siste tur , en
mann rundt 80 år ombord. Han var jøde, hadde drevet en lokal radiostasjon et eller annet sted på
Philippinene, og nu skulle han vel hjem til Statene for å gjøre opp bestikket for sitt liv, og han så
slett ikke ut til å være av de sunneste, og det stemte. Vi gikk ut fra Hong Kong på min vakt om
eftermiddagen, og en times tid øst av Wanglan, vi hadde tror jeg akkurat passert Piedra Blancaøyene, da kapteinen kom løpende, og ba meg komme ned for å se til den gamle karen. Han lå i
gangen utenfor sin lugar med oppkast nedover hele fronten, og tilsynelatende livløs, men han
levde da. Vi snudde øyeblikkelig rundt, sendte beskjed til agenten og losstasjonen, pakket det han
hadde av løse gjenstander. Vel inne på karantene-plassen, kom lege og ambulansebåt, og vi fikk
mannen fra borde, og satte straks kursen østover igjen. Alle var naturligvis meget lettet, for hadde
mannen dødd mens han ennu var ombord, hadde det vært en helt annen situasjon med politi og
alle mulige formaliteter inne i bildet. Vi fikk senere høre at mannen hadde kommet seg til USA
med fly.
Den samme turen hadde vi i Hong Kong fått en ny 80-åring, denne gangen en skikkelig stor
matrone. Av utseende hadde hun heller ikke vært av de yndigste vil jeg tro, men det kan nok være
at en flaske gin i døgnet var årsaken til forfallet. Hun hadde fått slått seg kraftig i en bilkollisjon i
Hong Kong, og klaget over smerte i det ene benet under kneet- rødt og hovent var det også, så vi
sendte henne til vår faste lege ved ankomst Kobe. Denne legen var ungarer, og hadde drevet der i
mange, mange år. Hun kom lykkelig og glad tilbake, klarert av legen for reisen over Stillehavet.
Vel, vi gikk videre til Nagoya, Shimizu og Yokohama, men for sikkerhets skyld ønsket vi å få
henne undersøkt ennu en gang av vår lege der, han også var europeer av et eller annet slag. Jeg
har glemt navnene på begge disse legene. Hun ble igjen klarert for reisen.
Under et døgn efter at vi forlot Yokohama, ba kapteinen meg igjen å se på damen, da det visstnok
var noe galt. For et syn - store, tykke ben hadde hun, og der hvor benet hadde vært mest blåsvart
hadde det antagelig kun vært et tynnt skinnlag over en enorm syste helt inn til benet. Denne hadde
nu åpnet seg, og situasjonen var efter min mening prekær, og jeg kunne vanskelig forestille meg
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at hun kunne klare seg på turen over. Heldigvis hadde vi også en mrs. Pollock ombord som
passasjer. Hun var skotsk, godt oppe i 70-årene, hadde vært gift med en engelsk misjonær, og
hadde praktisert sin sykepleierutdannelse sammen med ham i mer enn tredve år i jungelen i
Afrika. For et sammentreff - hun tilbød seg straks å hjelpe til med pasienten, og jeg er denne
stillferdige, flotte damen evig takknemmelig. Hun var den som fikk renset opp i denne systen,
som var 5 til 6 centimeter i tverrsnitt, og ben, sener og blodårer lå åpne mer eller mindre. Vi
begynte med antibiotika-kur med en gang. Jeg spurte mrs. Pollock hva vi skulle gjøre med
damens alkoholforbruk, og hennes kloke svar var at vi skulle bare la henne fortsette på samme
galeien, da hun ellers kanskje ville bli vanskelig å ha med å gjøre. Min oppgave var stort sett å
prate og holde humøret oppe hos damen, og jeg tror vi lykkedes godt. Vi diskuterte det inntruffne
med kapteinen, og Mrs. Pollock mente vi skulle klare å holde liv i damen til vi var fremme i Los
Angeles. Så vi besluttet å gå for det. Neste dag ba jeg kapteinen og stuerten om å komme med for
å se på pasienten i tilfelle noe skulle skje på reisen, slik at de kunne si at de hadde god kjennskap
til saken, og at jeg ikke hadde holdt noe skjult. Joda, de kom begge to, mens mrs. Pollock hadde
tatt av bandasjen, og drev med å plukke ut dødt vev og rense opp i såret som nu allerede viste
tegn til å bedres. Stuerten ble stor i øynene og bleknet, snudde seg på helen og forsvant som en
vind. Kapteinen var heller ikke lenge inne på lugaren hos damen før han forsvant, og ikke lenge
efter hørte jeg telefonen på kontoret mitt dekket under begynte å ringe, gang efter gang. Vi
fortsatte med vårt arbeide, og da vi var ferdige gikk jeg ned til meg selv, og tok telefonen. Det var
kapteinen som ba meg komme opp til seg øyeblikkelig, som jeg gjorde. Da sto han med et fullt
glass whisky i hånden som han rakte til meg med ordene: “Drikk - det trenger du, det er det
jævligste jeg noen gang hart sett, den kjærringa får vi aldri levende tilbake til Amerika”. Jeg avslo
naturligvis drammen, jeg kunne, jo, ikke drikke klokken 0930 på morgenen, og slett ikke et helt
kjøkkenglass fullt med whisky. Vel, for å gjøre en lang historie kort. Hun kom seg, og da vi kom
til Los Angeles var fortsatt såret stort, men det hadde begynt å fylle seg med fint, nytt lyserødt
vev, og vi hadde naturligvis lege ombord for å se på benet, og han var svært så fornøyd, og syntes
vi hadde gjort en svært så bra jobb. Damen ble møtt av sin mann, og vandret selv ned gangwayen
og bort til bilen hans. Saken var rapportert til rederiet, og Mrs. Pollock fikk et hyggelig
annerkjennende brev fra rederiet, med beskjed om at rederiet dekket halvparten av
bilettkostnaden hennes. Det hadde hun mer enn fortjent efter min mening - en virkelig lady var
hun av den gode, gamle skolen.
For utgående neste tur, hadde vi nok en episode med en syk passasjer. Jeg tror dette ekteparet
kom ombord i Baltimore, og skulle være med helt ut til Hong Kong. Hyggelige mennesker var
det, hun var nok en god del yngre enn ham, og de fortalte at dette hadde vært en tur de hadde
drømt om i mange år, spinket og spart og gledet seg. Alt gikk bra til vi ankom ankerplassen i
Cristobal. Efter noen timer lettet vi anker og gikk inn mot kanalen, og da fikk vi beskjed fra
stuerten at ektemannen var falt om og vi måtte se til ham. Efter å ha sett på ham var kapteinen
helt bestemt på at mannen skulle i land og på hospital. Dette til store protester fra dem begge,
men særlig fra henne. Gråt og spetakkel og trusler om at dette skulle koste oss dyrt etc., etc. Men
her var det ingen bønn, agenten ble kontaktet, og da vi ankret i Gatun Lake, midt inne i kanalen,
var ambulansebåt straks på pletten, og mannen ble sendt i land på båre med kone og all bagasjen.
En lite trivelig episode var det, men det var klart at vi kunne ikke ha en slik passasjer med oss
videre, det ansvaret var det naturligvis ingen av oss som ville ha. Noen tid senere fikk kapteinen
brev fra den opprørte fruen, som fortalte at hennes mann hadde blitt lagt inn på Coco Solo
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Hospital i Canalsonen, og hadde fått utmerket behandling der, men de var nu hjemme igjen i
USA, og mannen hadde det bra. Legene hadde gitt beskjed om at hadde ikke mannen kommet inn
på hospitalet ville det antagelig gått svært dårlig med ham, sannsynligvis ville han ha dødd. Det
var en eller annen form for diabetes, og nu var han under medisinering og rehabilitering, og de
hadde fått beskjed fra legene om at de godt kunne foreta en ny reise efter noen tid. De var begge
evig takknemmelig for at vi hadde handlet så resolutt, og visste egentlig ikke hvordan de skulle få
takket oss, og hun ba så meget om unnskyld-ning for sin dårlige oppførsel.
En uke derefter fikk vi Los Angeles et par ombord, to middelaldrende frøkener, jeg skriver med
vilje et par, for det er mulig de var det, og den gangen var ikke det så alminnelig. I dag har det
nærmest blitt en modesak å være homoseksuell eller lesbisk, slik fortoner det seg i alle fall for
meg. Disse to delte en av de to dobble passasjerlugarene, og nesten halvveis over til Manila, falt
den ene under ping pong spill ute på et av brodekkene, og hun fikk skadet det ene håndleddet, og
gikk til køys. Jeg fikk beskjed av kapteinen om å se inn til damen når jeg gikk av vakt klokken
2000, da hun hadde fått tiltagende smerter i hånd-leddet. Da jeg kom inn på lugaren var det
tydelig at jeg var ventet, og venninnen var også tilstede, og de var begge svært bekymret for hva
som nu ville hende med tanke på deres tur til Fjerne Østen. Litt merkelig var det at damen i køyen
hadde den tynneste negligee på seg som tenkes kunne. Hun hadde imidlertid på seg en bitte liten
truse, ellers hadde også hele “Drøbaksundet” vært synlig. Det var lite jeg kunne gjøre annet enn å
legge på en elastisk støttebandasje. Kapteinen ville forsøke å få damen i land på Midway, men det
var ikke så lett, da denne koralløya er helt og holdent en base for de amerikanske styrkene. Fra
Midway ble vi bedt om å ta kontakt med COMSINCPAC (Commander in Chief Pacific) i San
Francisco, og efter hva jeg forsto hadde saken vært innom Washington (Pentagon) før vi fra San
Francisco fikk beskjed om at vi hadde tillatelse til å gå til Midway med damen, og at vi kunne
kontakte Midway direkte. Fra kommandanten fikk vi beskjed om at vi ikke kunne komme inn,
men at vi skulle gå til en bøye (posisjonen ble oppgitt), og vi ville bli møtt der av en taubåt. Neste
kveld ved åtte-tiden var vi fremme, og ble straks møtt av amerikanerne, og taubåtskipperen og en
lege kom ombord til oss. Førstnevnte snakket med kapteinen på broen, og jeg gikk sammen med
legen til damen som ble undersøkt, og legen fastslo det samme som meg, og at hun måtte
røntgenundersøkes og gipses på hospitalet. De to damene var naturligvis fortvilet over dette, da
den friske ikke kunne være med i land, og den andre måtte avbryte reisen. Plutselig var
taubåtskipperen i døren og kalte på legen, som var borte i mindre enn et minutt. En voldsom
aktivitet utspant seg. Damen ned på dekket, hvor hun ble surret fast på båre, og bært ned fallrepet
av villige marinegaster, og jeg hadde inntrykk av at taubåten var avgårde for full fart før damen
nesten var ombord. Hun fikk beskjed om at de hadde 60 minutter på seg før “Troubadour” seilte
videre, så nå fikk hun oppføre seg pent og være samarbeidsvillig. Da jeg spurte skipperen hva
som hadde skjedd, fortalte han at han hadde lovet legen og taubåtskipperen en flaske Johnny
Walker hver om de var tilbake som avtalt, og 58 minutter efter at hun gikk fra borde var damen
tryggt og godt tilbake ombord, og alle glade og fornøyde, kanskje mest de to amerikanerne, for vi
må huske på at amerikanske militærbaser var, og kanskje ennu er, fullstendig tørrlagte når det
gjelder alkohol.
De to damene var overlykkelige over at de slapp å forholde seg til en avbrutt reise, og de var så
fornøyde at de antagelig ikke kom på tanken om at de kunne kreve erstatning fra rederiet engang.
Amerikanerne var sikkert like glade over å slippe å innkvartere damen og få henne vekk fra øya

152

igjen, og vi hadde mistet kun et par timer på overfarten. Jeg spurte henne om hvordan hun hadde
hatt det i land, og hun fortalte at hun nesten ikke hadde oppfattet noen ting så fort gikk det, og alle
hadde vært “Extremely nice”. Først hadde hun blitt røntgenfotografert - så hadde hun blitt
transportert over øya - til hospitalet - og så tilbake til taubåten, og den biltransporten ville hun
ikke glemme noen gang - det var som å fly. Vel, Johnny Walker kan være en god venn å ha noen
ganger!
De aller fleste passasjerene var amerikanere, kanskje så meget som 90 %, og de var nesten uten
unntak pensjonerte, men en og annen gang kom det et yngre menneske med. Vi snakket rett som
det var om at vi sikkert ville få en tropp kvinnelige balettdansere ombord, men da måtte vi nok ha
ventet lenge tror jeg. Mange av disse menneskene husker jeg godt, andre er naturligvis helt ute av
minne. Bare et år eller så efter at president Kennedy ble skutt i Dallas, senhøstes 1963, fikk vi en
ung student ombord, som var nevø av guvernør Connally (kanskje feilstavet) i Texas, som satt i
samme bilen som Kennedy, og som også ble skadet av skudd. Denne unge Connolly fortalte at
hans far også hadde vært politiker og at han efter 2. verdenskrig hadde vært med i en stor
amerikansk kommisjon, som skulle undersøke og komme med en anbefaling om hvordan
amerikansk utenrikspolitikk i Fjerne Østen burde legges opp i fremtiden. Om det var dissens i
kommisjonen vet jeg ikke, men hans far hadde i alle fall ment at når det gjaldt Kina, burde man
droppe Chiang Kai Check, og gi støtte til Mao Tse Tung. Dette hadde gjort at hans far hadde falt i
unåde i USA, og jeg forsto at han var efter dette mer eller mindre politisk død. Hadde man i USA
akseptert denne tanken, hadde nok vårt verdensbilde vært ganske annerledes i dag, muligens. Men
amerikanerne har vel ikke alltid funnet de beste løsningene i utenrikspolitikken. Cuba er vel et
godt eksempel på det, Batista burde nok vært droppet til fordel for Fidel Castro. At Castro slo inn
på den kommunistiske veien skyldes antagelig at han ikke fikk støtte fra USA. Der gikk man inn
for å støtte de amerikanske investorene - og hva kom ut av det? Konfiskasjon naturligvis. Denne
unge gutten Connolly var en hyggelig gutt, han var så vidt jeg husker zoolog eller biolog, og
skulle undervise ved University of Manila, men da vi kom til Manila, spurte han om å få være
“Work away” frem til Singapore, for han likte seg så godt ombord, og det var ennu noen uker før
han skulle begyne i den nye jobben. For oss var det billig arbeidskraft for kost og losji, og han var
flink og iherdig også.
Jeg setter inn her hva jeg senere har fått opplyst ved en artikkel i Tønsbergs Blad i 2003. 1988:
Mannen som skjøt president John F.Kennedy, Lee Harvey Oswald, kan i virkeligheten ha vært ute
etter Texas-guvernøren John Conally, som satt i samme bil og ble hardt skadet under attentatet.
Denne teorien ble lansert i en bok. Begrunnelsen skulle være at Oswald holdt Connally ansvarlig
for at han fikk avskjed fra marinen under betegnelsen “ikke på eget ønske”. Oswald befant seg i
Sovjetunionen og forsøkte å selge militære hemmeligheter han hadde fått kjennskap til som
radaroperatør i marinen. Han tok nyheten av avskjeden hardt, og skrev til Connally, uvitende om
at denne ikke lenger var marineminister, men guvernør i Texas. Warren-kommisjonen som
efterforsket drapet på Kennedy, avhørte Aleksandra De Morenschildt, som var medlem av det
sovjetiske emigrantmiljøet i Fort Worth, Texas. Hun fortalte at Oswald aldri snakket om
Kennedy, men derimot ofte nevnte Connally. -Av en eller annen grunn likte ikke Lee
ham....kanskje var det den vanærende avskjeden. (NTB-PLUSS)
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Neste tur var en gammel dame også med som passasjer til Østen. Hun var fler og åtti år, men
sprek som bare det, og svært kunnskapsrik innen politikk. De andre passasjerene behandlet henne
med stor respekt, og hun hadde vært yrkesaktiv innen sentraladministra-sjonen i USA hele sitt liv
tror jeg. Hun snakket ikke så meget om det, men satte historiske begivenheter eller politiske
forhold på sin rette plass når amerikanerne diskuterte slike ting seg i mellem. Hun var frøken og
het Wilson så vidt jeg husker, det er, jo, så lenge siden, men hennes bror hadde vært i Roosevelts
regjering i mellemkrigstiden, og hennes forfedre var også politikere. Hun flyttet iland på Oriental
Hotel i Bangkok da vi ankom dit, da dette var hennes bestemmelsessted. Kapteinen og jeg ble
invitert i land til lunch neste dag, og vi hadde et par hyggelige timer sammen med henne i
toppetasjerestauranten med enorm fin utsikt over den livlig traffikerte elven som renner rett forbi
husveggen. på dette verdensberømte, gamle hotellet, virkelig en av klassikerne. Det står nok ikke
noe tilbake for de andre berømte hotellene innen den britiske koloniverdenen som: Ritz of
London, Shepherds i Kairo, Taj Mahal i Bombay, Raffles i Singapore og Peninsula i Hong Kong.
Jeg får skryte litt og si at jeg i jobben har bodd på Ritz og Taj Mahal, og vært innom baren i
Raffles og Peninsula. Hvorom allting er, så er slike små avbrekk iland, som dette med frk.
Wilson, nesten tre ganger min egen alder, noe en sjømann virkelig setter stor pris på.
Jeg husker også et ektepar Baker med tre barn, som var på vei hjem til USA. De var med oss fra
Manila til San Francisco, og meget hyggelige. Faren hadde vært sjef for Kodak på Philippinene i
flere år, og nu skulle han overta en fin stilling i USA. For oss sjøfolk var det spesiellt hyggelig å
ha en 7 år gammel gutt ombord og to søstre som var i alderen 9-11 år - barn og ungdom var
sjelden vare blandt alle de gamle. En annen jeg kommer i hu med stor glede, er Mrs. Goodwin, 77
år gammel var hun den gangen og fra delstaten Maine opp på nordøstkysten av USA. Hun hadde
vært enke noen år, og hun reiste hvert eneste år efter nyttår en 4 måneders tid til Fjerne Østen
med norske lasteskib. Hun eide et gårdsbruk oppe i Maine, og hun levde av at hun hvert år, hun
påsto mer eller mindre egenhendig, hugget 3.000 juletrær som hun sendte for salg til New York.
Hun måtte naturligvis ha noe hjelp, men her var en amerikaner av den gamle, gode skolen som
ikke gikk av veien for å ta i et skikkelig krafttak. Det var vel denne typen amerikanere som har
bygget opp dette enormt rike landet. Jeg tror ikke hun hadde meget til overs for den oppvoksende
slekt i begynelsen av 1960-årene. Det var vel ikke for ingenting at man i USA på den tiden hadde
en annonsekampanje i aviser og ellers, med tegning av gamle dagers Uncle Sam med stjernehatt
og stripebukser med teksten “Let’s make Uncle Sam Lean and Rawboned again”. Hun la ikke
skjul på at hun var stolt over at hennes familie hadde vært i USA mer eller mindre fra starten av.
Denne typen amerikaner må man like og respektere.
Vi hadde i begynelsen av 60-årene en ung mann med utover som passasjer, husker ikke fornavnet
men han het Roosevelt, og president Franklin D. Roosevelt var hans onkel. Denne karen drev et
lite spesialtrykkeri, blandt annet trykket han og kompanjongen hans pengeseddler for mindre
land. En artig og hyggelig kar var det, og fortalte bl.a. at han sammen med denne kompanjongen
hadde kjøpt en liten, nedlagt sølvgruve i Mexico, som ikke lenger kunne drives regningssvarende,
men de to karene drev i feriene sin og hamret litt i fjellet der nede og fant litt sølv her og der. Han
fortalte at en gang efter at president Soukarno hadde kommet til makten i Indonesia, hadde det
blitt sendt ut en invitasjon til å designe og trykke nye pengeseddler for republikken Indonesia. Det
var vel rett og rimelig for dem å kvitte seg med de gamle hollandske pengene. Selv om det var
mange mennesker i landet, var vel bruken av penger noe begrenset den gangen, så noen stor
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valuta var det nok ikke. De hadde kastet seg på karusellen, og endte opp efterhvert på en
“shortlist”, hvor de sammen med et annet firma var de eneste som sto igjen. Sammen med det
andre firma skulle de fremstille seg for presidenten på en bestemt dag og til et bestemt klokkeslett for å presentere sine forslag. Den andre representanten hadde sluppet til først, og da han kom
ut igjen forsto jeg at det hadde gått svært bra for ham, og jeg anså slaget for tapt, og Roosevelt
fortalte videre.” Dette fikk jeg egentlig bekreftet da president Soukarno viste svært liten interesse
for vårt forslag. Som fagmann var jeg naturligvis interessert i å se det andre firmaets forslag, og
sa til presidenten at jeg forsto hvordan det lå an og om det var mulig å få se det andre firmaets
forslag. Med synlig stolthet hadde da presidenten lagt alle seddlene utover bordet, og jeg så med
en gang at de her seddlene var av ypperste klasse - veldig fine. Men så la jeg merke til
hovedfarven i seddlene, og en fandenivoldsk tanke slo ned i hodet mitt, og jeg lot hånden i en
sveipende bevegelse peke på alle og sa på en spørrende måte det ene ordet ORANJE?
Hovedfarven var nemlig oransj, og det er, jo, også betegnelsen på det nederlandske kongehus.
Presidentens reaksjon hadde vært helt spontan. I raseri og affekt hadde han feid de flotte seddlene
vekk fra bordet - og kontrakten var vår, lo Mr.Roosevelt. En artig historie må man vel trygt kunne
si.
Jeg kunne nok fortelle om mange andre mennesker og episoder fra denne tiden i begynelsen av 60-årene, men jeg får sette punktum her. Jeg tenker på at vi passerte like øst av Cuba på vei til
New York, da amerikanerne tvang russerne til å bringe hjem igjen til U.S.S.R. de utplasserte
rakettene. Sammen med kapteinen og maskinsjefen var jeg invitert til “The Rudder Club” i
Brooklyn til middag med hundrevis av shippingfolk til stede, da man midt under denne
tilstellingen bekjendtgjorde at atomubåten USS “Treacher” var savnet med hele besetningen.
Foredraget denne kvelden var ved en amerikansk admiral, så det var fullt oppbud av marinefolk,
hvor både en katolsk- og en protestantisk marineprest ledet an i bønn for de antatt døde. Meget
gripende og høytidelig var det.
Taifuner forekommer ofte på høsten i Østen, og opplevelser i denne forbindelse kan man
vanskelig unngå, og det er alltid spenning og vanskeligheter forbundet med disse. En gang
utenfor Manila fikk vi vår del, og ble liggende midt oppe i den amerikanske flåtens uttallige skib
som hadde søkt ut fra Subic Bay nord for Manila for å ha fritt farvann rundt seg. Jeg antar at de
visste om oss med sine top instrumenter, for vi så ingenting på vår radar - skjermen var helt hvit
av regn- og sjøekko. Dramatisk var det også en gang vi gikk ut fra Hong Kong som siste skib, før
all trafikk ble stengt, men det gikk godt det også. Ei heller glemmer man en gang vi ble liggende i
Nagoya til kai, da en taifun i løpet av natten hadde fått det forferdelig travelt i sin bane, så vi kom
ikke ut av havnen og måtte bare ligge. To store skib, bl.a. “Anita” av Arendal på nesten 30.000
tonn lå fortøyd i samme bøyer, som de dro med seg tverrs over havnen. Da vinden dreide og
taifunen mistet noe av sin styrke over land, var det bare 50 meter igjen før de hadde truffet oss.
Det vil helst gå godt.
Mine fire år på skibet “Troubadour” ser jeg tilbake på med stor glede. Hardt arbeide var det, men
kompensasjonene var også mange - mange flotte sjøfolk, en trivelig fart, og fremfor alt masse
interessante mennesker både i Amerika og i Det fjerne Østen. Jeg ville ha et år i land, det hadde
gått i ett nesten i åtte år, og en pust i bakken ville ikke være av veien. Jeg hadde derfor meldt meg
på til Høyere Skipperskole - handels og sjøretts-linjen i Oslo, som tok 10 måneder. Så jeg
mønstret av i New York i August 1965, og reiste hjem til Husvik i første omgang, med en
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mengde gode minner i bagasjen. Det hadde også vært en del negativt, men vi mennesker har en
tendens til å glemme ubehagelighetene fort, spesielt gjelder det sjøfok tror jeg.
FC/October 2001.
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“Temple Lane” - mitt engelske bekjentskap.
Ved St.Hanstider i 1966 var jeg ferdig med Høyere Skippereksamen på Ekeberg i Oslo og flyttet
hjem til Husvik igjen. Jeg hadde hatt hybel i Gråbakken 1 på Bygdø de 10 månedene jeg gikk på
Oslo Sjømannskole. Eksamen ble avlagt ved handels- og sjørettslinjen på denne skolen med
meget bra resultat. Jeg meldte meg straks for rederiet igjen som klar for utmønstring. Ikke lenge
efter fikk jeg tilbud om supercargo-stilling ombord i et engelsk skib og slo naturligvis til. Jeg var
til konferanse på kontoret i linjeavdelingen, og fikk med meg en kapasitetsplan og en kopi av
certepartiet for skibet, slik at jeg skulle vite noe om skibet før jeg kom ombord. Ellers gikk vi
gjennom ruteopplegget, men informasjon om lastetilgangen på dette tidspunkt var svært sparsom.
Skibet var anlagt for en tur fra US Gulf og østkyst til Persiske gulfen - en tur beregnet til ca. 3
måneder. Jeg skulle gå ombord i skibet i Houston - Texas, men jeg skulle først innom Martinsen
& Co. i New York. Martinsen & Co. var eid av Wilhelmsen og opprettet av Capt.Martinsen på
deres vegne, og han hadde ledet dette firmaet som tok seg av alt som hadde å gjøre med skibene
som gikk i Barberlinjene til og fra Amerika. I løpet av de 4 årene jeg var ombord i “Troubadour”
hadde jeg truffet Capt.Martinsen et par ganger. Han var en gentleman av den gamle skolen,
opprinnelig fra Nøtterø, men hadde vært pensjonist i mange år på dette tidspunktet. Capt. Olav
Nilsen fra Stokke overtok efter Martinsen, men han ble erstattet av Capt. Carl Jensen (kong Carl)
som hadde vært sjef på Wilhelmsens Sydney-kontor i mange år. Han var også fra Tønsbergdistriktet, og var en skikkelig “blåser”, som hadde meget rart for seg. Jeg hadde aldri brydd meg
noe særlig om buldringen hans, og lot ham alltid gå seg tom først, og så ble vi enige om saker og
ting efterpå, slik at det ble litt ordning på tingene. Slik var det også denne gangen da jeg møtte
ham på kontoret i New York. Jeg skulle gjøre så og så, og jeg skulle foreta
overtakelsesinspeksjonen av skibet selv. Dette for å spare de pengene det kostet å ha en
uavhengig surveyor som foretok denne inspeksjonen på vegne av begge involverte parter rederiet og oss som befrakter. Da jeg spurte ham om hva han trodde ville skje, om jeg først kom
ombord i skibet ved ankomst kai, og det sto flere gjenger på kaien og ventet på å starte lastingen
på samme tidspunkt, og jeg så sa at jeg trengte en dag for å foreta en inspeksjon av skibet, og la
skibet dødt ved kaien og lasten var klar. Det ble ikke mer snakk om den saken, og surveyor ble
bestilt. Det var jo også det som skjedde. Det var bare å komme igang med diskusjonene med
agentens og stevedorens folk.
Men først til turen over Atlanteren, jeg mener det var denne turen, men kan også ha vært et par år
før. Jeg fløy med en 4 motors propellmaskin fra SAS, og på turen over hadde vi visstnok en
voldsom motvind, så vi fikk beskjed om at vi ikke ville kunne nå New York med det brennstoffet
vi hadde ombord, og derfor måtte vi mellemlande på Gander flyplas-sen på New Foundland for
refueling. Turen over var behagelig nok så vidt jeg husker, og jeg kom helt tilfeldigvis i snakk
med en svært interessant medpassasjer. Jeg mener han het Englund, muligens Sven til fornavn, og
han var svensk flyver. Vi pratet om forskjellige ting som yrkesmessig var av felles interesse meteorologi og lignende saker. Av en eller annen grunn hadde han sluttet i SAS, kanskje han var
for dristig eller noe lignende. Nok av det, men han kom inn på at vi kunne vente oss dårlig vær fra
New Foundland og nedover den amerikanske østkysten. Jeg fikk en innføring i hvordan
flyvemaskiner oppførte seg i dårlig vær, og spesielt var det interessant å vite det han sa om
bakkeeffekt. Dette går ut på at i turbulens med mye kasting etc. av maskinen på vei nedover mot
en flyplass, vil man oppleve at når maskinen er ca. 30 meter over bakken, vil bevegelsene avta
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merkbart og man lander fint og rolig på grunn av bakkeeffekten. Dette var greit å vite, og det
stemmer jo også når man legger merke til det.
Da jeg spurte ham om hva han drev med nu, forklarte han at han fløy et-motors fly over
Atlanteren fra USA til Europa. Jeg fikk vite at det ikke var tillatt, men det var et loop-hole, idet
myndighetene på St.Pierre-Michelone, to små franske øyer like syd for New Foundland, utklarerte
et-motors fly for en slik reise, og man fikk lande på Shannon fly-plassen på Irland uten
vanskeligheter fra myndighetene der. Vi snakker her om Piper Cub eller noe lignende, og det var
antagelig mye rimeligere å gjøre det på denne måten enn å skibe slike fly med båt over
“dammen”. Han hadde utviklet et system for å øke brennstoff-kapasiteten på disse maskinene
med løstagbare tanker, som han så kunne tappe ned på den vanlige tanken efter behov. Disse
tankene ble installert hos flybyggeren. Jeg tror nok at denne karen så på det hele som en
utfordring, og hadde vel behov for det store spennings-momentet som utvilsomt måtte ligge i det
hele. Det var vel ikke bare den personlige utfordringen, men også det å utfordre myndighetene.
Jeg håber det var gode penger i disse flyvningene. Efter hva jeg forsto var det tre mann som drev
denne geskjeften. Noen år senere hørte jeg fra en eller annen at en svensk flyver ved navn
Englund hadde forsvunnet på en disse Atlanterhavskryssningene. Han var en hyggelig og
interessant mann å snakke med. Jeg håber det gikk fort når det var slutt.
Tilbake til “Temple Lane”. Skibet kom langs kai tidlig om morgenen som jeg hadde fryktet, og
det var bare å komme seg i arbeid så snart jeg hadde hilst på kapteinen og fått tildelt en lugar hvor
jeg kunne sette inn bagasjen min. Overstyrmannen og jeg begynte så å se litt på de
informasjonene vi hadde om lasten, og ikke lenge efterpå kom en Capt. Thor-sen ombord. Han
var fra Biehl & Co., som var vår agent, og han skulle hjelpe meg med tanke på stevedoren etc.
Som så mange andre fra landsiden ville han straks ta over kommandoen på en måte, og bestemme
hvordan ting skulle gjøres og hvor lasten skulle plasseres. Han syntes vel kanskje jeg var litt ung,
men dette hadde jeg vært gjennom så mange ganger, spesielt i USA, at det hele var løst på et par
minutter, og han var en fornuftig mann, så vi hadde et meget godt samarbeide resten av
havneoppholdet. Jeg ble til og med bedt hjem til ham, og overnattet der en natt da vi ikke lastet
om natten, da dette var for dyrt. Han bodde i Galveston, og det var en fin biltur dit ut.
Det var ganske mye last som skulle ombord i Houston, så vi ble liggende bortimot en uke, da vi
som sagt lastet kun på dagtid. Det var greie folk alle sammen, og jeg hadde tidlig en konferanse
med kapteinen og overstyrmannen, hvor vi ble enige om vårt forhold. Enkelte supercargoes, jeg
tenker da på de som i likhet med meg ble sendt ombord av rederiet for å forestå lasting og lossing
på innchartrede skib, og trodde de kunne bestemme på egen hånd all ting, og så kom de i
vanskeligheter. Det var nok folk som enten var overlegne fordi de kom fra et stort rederi, mens
andre igjen ikke hadde tenkt igjennom saken, og opptrådte slik de ville gjort på rederiets egne
skib. Man må alltid tenke på at her kunne det være kryssende interesser, og da er det best å spille
med åpne kort, og avtale på forhånd løsninger på slike ting.
“Temple Lane” var et forholdsvis enkelt skib på ca. 10.000 tons d.w. med 3 luker i fordekket og
to aktenfor midtskibshuset hvori også maskinrummet befant seg. Hun hadde ikke all verden av
hestekrefter, så farten lå rundt 12 knop. Ingen fryserum, men to dyptanker i akterkant av luke 3.
Laste- og losseutstyret besto av kun bommer og vinsjer - ingen kraner, men i forkant av luke 3 var
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det 2 stk. 30 tons bommer i den forstand at de kunne rigges med høneblokk og brukes som
svingende bommer enkeltvis. Jeg må si at alt utstyret var i god stand, og skibet så også bra ut. Jeg
forsto at offiserene hadde ønsket at Wilhelmsen hadde benyttet seg av sin rett til å male
skorstenen sort med de to lyseblå ringene. Det hadde de syntes var stas, men jeg måtte forklare at
de ikke ønsket det hjemme da det jo kun ville være for 3 måneder. Nu gikk vi med Lambert
Brothers skor-stensmerke som var et bredt hvitt belte på sort skorsten med en rød trekant på det
hvite på hver side. Dette rederimerket er godt kjent fra bl.a. Suez-kanalen, hvor alle de
lyskasterne skibene leiet for gjennomfart om natten, før det ble regningssvarende at skibene hadde
egne fra nybyggsstadiet av, eides av Lambert Brothers og var merket med dette. De var vel før
Nassers nasjonalisering sammen med Cory Brothers de største skibsagentene der nede. Efter
nasjonaliseringen ble rederiene tildelt en av de 5 agenturfirmaene staten hadde opprettet.
Lastingen i Houston gikk greit, men vi hadde et ganske stort problem med 30 stk. heat
exchangers, som ikke tålte å stues mer enn en i høyden. Dessuten var de aller fleste tunge, slik at
de kunne losses med skibets storbom og ovennevnte 30 tons bommer i luke 3. Disse trekassene
var bare et par fot kortere enn lukekarmene, og det var plass til kun 2 i bredden i rummene. De
kunne ikke stues på dekket, da de var ganske ømfiendtlige og booket som “under deck cargo
only”. Heldigvis skulle vi ha et stort parti med ris i sekker til samme lossehavn i Saudi Arabia
(Dammam), og jeg fikk ideen å stue risen i for- og akterkant og i vingene av rummet slik at det
ble en “grøft” i senter hvor de lange kassene ble landet. Så byggde vi oss opp på samme måte
efter at et solid plankedekk var lagt over kassene. Dette dekket hvilte bare på risen, og slik
fortsatte vi oppover, og fikk en genial løsning på problemet. Det fulgte naturligvis en del
avstempling av risen med denne løsningen, men det var bare en utgift vi måtte ta. Jeg tror dette
bidro til at jeg fikk et svært godt forhold til de ombord, spesielt da kapteinen og overstyrmannen
og de to andre styrmennene. De forsto vel fort at de ikke hadde med en novise å gjøre på dette
feltet.
“Temple Lane” var på dette tidspunktet ca. 10 år gammel, og som sagt helt konvensjonelt bygget,
og hadde vel gått endel i ren trampfart, men oftest hadde hun gått i linjefart på både korte og
lange certepartier til kjendte og store engelske linjerederier som: Elder Dempster, Ellerman
Strickline, Ellerman Cityline, Palm Line, ja nesten alle de store, og enkelte ganger også til
kontinentale linjerederier, men dette var første gang for et skandinavisk rederi tror jeg. Rederiet
Lambert Brothers opererte vanligvis 3 og noen ganger 4 skib av denne typen, og alle het et eller
annet med Temple først, og rederiet holdt til i “The Temple District” i London.
Som sagt fikk jeg straks et godt forhold til, spesielt overstyrmannen, 2.maskinisten og stuerten, og
vi gikk i land sammen også ved et par anledninger. For meg var dette en meget interessant ting,
og jeg observerte straks at disse karene ikke på noen måte følte seg underlegne overfor
amerikanerne - tvert om. Og det var ofte en underdanig holdning blandt i alle fall vanlige
amerikanere, som var de vi kom i kontakt med. Jeg la også merke til at selv om livet ombord var
organisert stort sett på samme måte som vi gjorde på norske skib, hadde de en del spesielle
forhold de måtte ta hensyn til. For meg var det nytt å se at det i bestikklugaren var oppslått et
dokument, hvorpå overstyrmannen ved hver eneste avgang fra havn måtte føre inn skibets
dypgang forut og akterut samt freeboard på hver side. Dette med mønstring av nye folk, foregikk
ved at man ved ombordkomst måtte “Sign Ship’s Articles” hos kapteinen, også i mitt tilfelle, men
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da som “supernumerary”, altså en mann som gikk utenom vanlig bemanning. De øvrige tror jeg
ikke gikk gjennom noe slikt som vår mønstringsmyndighet, men de nevnte “Articles” refererte
antagelig til eksisterende fagforeningstariffer med den enkeltes fagforbund. “Ship’s Articles”
virket vel som en mannskapsliste samtidig som den erstattet våre hyrekontrakter.
Forholdet mellem “officers” og “engineers” var litt anderledes enn på norske skib, selv om de
med tanke på status virket som å være likestillte, men stuerten og elektrikkeren var på engelske
skib fortsatt tilhørende mannskapskategorien, men omgikkes offiserene til daglig. Det var nok
større forskjeller mellem offiserer og mannskap enn det jeg var vandt til. Allikevel så det ut som
båtsmannen hadde en mellemstilling og nød stor respekt begge veier. Om det var fordi han var
gammel og hadde stor erfaring, vet jeg ikke. Men en ting er sikkert, og det var at han var
vanskelig å forstå, men blid og hyggelig - jeg slo ofte av en liten prat med ham. Det var 9
mennesker i stuertdepartementet, og maten ble servert i offisersmessen av en oppasser. På sen
kveldstid fikk vi en tekanne og to sandwiches inn på lugaren, mens derimot maskinistene hentet
sin tilsvarende i en blekkkiste som sto inne på fellesbadet med klosetter ved nedgangen til
maskinrummet - før de gikk ned på vakt. Maskinrummet var helt manuelt betjent - ingen
automatikk.
Dette med språk var vel ikke for meg noe spesielt problem, men jeg erfarte fort at også
engelskmennene hadde sine dialekter. En 3.maskinist ved navn Buick var fra Yorkshire, og denne
dialekten er helt spesiell. En dag efter at jeg hadde snakket med ham en halvtimes tid kom jeg inn
til overstyrmann, og han bemerket at jeg så utslitt ut, og om det var noe galt. Jeg fortalte ham da
at jeg hadde snakket med denne maskinisten, og at jeg hadde store problemer med å forstå ham,
og at jeg knapt forsto halvparten av hva han sa, og følgelig måtte konsentrere meg voldsomt. Han
fortalte da at jeg var heldigere enn han, for han forsto ikke mer enn en tredjedel av hva mannen
sa. Den ovennevnte båtsmannen var også fra samme sted, og jeg hadde like store problemer med
ham. Men det var hyggelige karer begge to.
Engelskmenn er veldig glad i messing, og i offisersmessen var det mye glass med messingrammer i skapdører og ellers på dører etc., småruter med messingrammer. En morgen jeg kom
ned til frokost var stemningen meget laber, og jeg forsto ikke med en gang hva som var galt fatt.
Men da kapteinen utbrøt: “Se hva du har gjort med all messingen min Mr. Super”. Jeg så meg da
rundt og oppdaget til min forskrekkelse at all den skinnende messingen som jeg tror ble pusset
nesten hver dag, var nærmest sort. Jeg måtte bare beklage det hele, men kunne egentlig ikke
mønstre noen ekte personlig skyldfølelse, og det var vel heller ikke ment slik. Da Capt. Thorsen
fra agenturet kom til stede fikk vi høre at han hadde opplevet noe lignende tidligere, og mente at
den skyldige var en av de lokale kjemiske fabrikkene som slapp ut gass som forårsaket at messing
ble anløpet, og at i natt hadde vindretningen vært ugunstig. I det hele tatt var dette med
kjemikalier et stort problem i Houston-området. Spesielt var forholdene ille i Houston Ship
Canal. Det ble fortalt at en tid tilbake lå et skib og lastet levende dyr. Uheldigvis falt en av disse
kyrne ut i kanalen. En av sjauerne hadde resolutt hoppet ut i vannet og fikk satt en stropp på
dyret, og begge ble dradd opp på land. Sjaueren ble spylt og sendt på sykehus med en gang for
kontroll og behandling, og han overlevde, men kua avgikk ved døden straks efter - historien sa
ikke noe om det var på grunn av røff behandling, men det ble antatt at dyret hadde svelget vann
fra kanalen, og da var visst utfallet ganske visst. Vår kaptein håbet, da han hørte denne historien,
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at vi snart kunne avslutte lastingen og komme oss avgårde før hele bunnen av skibet forsvant tæret bort. Vi lå der vel i en ukes tid, og avgikk så for New Orleans. På veien ut fra Houston ved
Barbours Cut - Jacinto Port - ligger nu som et historisk minnesmerke slagskibet USS “Texas”
som tjenestegjorde under 2. verdenskrig. Slaget ved Jacinto sto i 21.06.1836 mellem
amerikanerne under general Sam. Houston og meksikanerne under general Antonio Santa Anna.
Det er skrevet at Sam.Houston vandt slaget fordi Santa Anna som var en stor kvinnejeger, hadde
oppdaget at det var en langbent, ung negresse på en liten gård i nabolaget og nu underholdt han,
eller underholdt seg med, denne i teltet sitt, og ingen av de meksikanske offiserene turde avbryte
underholdningen og gjøre generalen oppmerksom på at amerikanerne gjorde klar til angrep.
“Damen”s navn var Emily Morgan, og amerikanerne burde vel gi henne en statue på et
prominent sted, da resultatet av slaget var at de overtok den store staten Texas.
Turen opp til New York via New Orleans gikk uten noen merkverdigheter og heller ikke New
York, som var siste lastehavn, bød på noen spesielle ting. Vi kom inn til New York på natten til
en søndag, og “Tarantel” kom inn ved frokosttider og lå på den andre pieren i bassenget 40 meter
unna tverrs overfor oss. Kapteinen ropte meg opp på mellembroen hvor flere av offiserene sto og
så over mot “Tarantel”. Han spurte hvor gammel båten var, og jeg svarte 9 år. Alle bare ristet på
hodet og kunne ikke skjønne at det var mulig å holde et skib sånn. Og jeg må jo si at “Tarantel”
var et syn. For det første er vel disse 4 linje-skibene som var bygget på Deutsche Werft Finkenwerder i Hamburg efter min mening de mest yachtlignende skib rederiet har hatt. Akkurat
på dette tidspunkt hadde tømmer-mannen begynt å skru opp terseboltene på værdekkslukene,
bommene lå fortsatt nede og skibet var nesten fullastet, og dette bidro også til at skibet tok seg
meget fordelaktig ut. Nu kom jo skibet fra Panama, og selv efter 5-6 dager i sjøen, fantes det ikke
en flekk noe sted. Kun en antydning til rustvann på den hvite linjen under ankeret. Det så jo ut
som skibet kom direkte fra overlevering fra nybyggningsverkstedet. Nu var det vel rederiets
politikk at skibene skulle ta seg godt ut, men om det hadde noen særlig betydning blandt
potensielle kunder og på lastetilgangen kan vel diskuteres. Ved en anledning husker jeg vi
diskuterte dette efter en stor tilstellning i New York da jeg var ombord i “Troubadour”, og da sa
vår “port captain” i New York at om vi hadde intervjuet gjestene oppe i “gaten” like efter at de
hadde gått iland, ville de ikke kunne svare på om skibet var hvitt, grått, rødt eller sort, og det var
nok flere som var enige i dette, selv om spørsmålet kanskje ikke var helt “fair”. Forhold rundt
lasten, slik som skader, tyverier etc. får vi tro betydde mest.
Når det gjelder det losseutstyret vi trengte i Persiske Gulf, hadde skibet ingen ting over-hodet, og
man kunne ikke regne med at det fantes mye av dette i Persiske Gulfen heller, da vi ofte ble
liggende ute på reden for lossing, og det var dyrt å leie der ute. I New York bestilte jeg da i
samråd med “Kong Carl” hva vi trengte av ferdigspleisede wire-stropper og 2 palleskrev.
Dessuten kjøpte vi også inn en god del ruller med Manilatau i forskjellige dimensjoner. Alt dette
ble levert fra Nielsen og Mills som var den vanlige leverandøren i New York til rederiets skib.
Jeg tok sikte på selv å lage lossenett og enkle og dobble stropper på veien over til PG.
Wirestropper kunne jeg naturligvis også ha spleiset, men problemet ville være å få disse
sertifisert. Nå var vel ikke det absolutt nødvendig, men stropper med taluritspleiser ville være
bedre. Jeg ville ha mer enn god tid til dette arbeidet på turen over, for alle lasteplaner etc. hadde
jeg klart før avgang.
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Vi hadde fint vær over havet, og vi passerte Pico i Azorene, og denne vulkanøya hadde jeg aldri
sett før. Det sies at her finnes den største direkte høydeforskjell på kloden. I Rødehavet hadde vi
en helt spesiell opplevelse, og vi var alle svært opptatt av hendelsen som var samtaleemne i flere
dager. Da vi tørnet ut om morgenen var hele skibet mer eller mindre dekket av svaler. Enorme
mengder var allerede døde og lå overalt, og massedøden blandt disse fuglene bare fortsatte, og
mannskapet var i full sving med å feie dem sammen og skyffle dem overbord. Overstyrmannen
tok en av disse svalene inn på lugaren sin og satte frem en skål med vann og noen gryn, men da
kvelden kom var også denne død. Hva som kan ha hendt kunne vi ikke finne annen forklaring på
enn at de hadde feilnavigert eller blitt tvunget ut av kurs av uvær, og til slutt var de så utmattet at
de hadde bare landet på skibet som kom i posisjon. En beregning av antallet ble gjort, og man
trodde det måtte være i nærheten av 4.000 fugler som bøtet med livet i løpet av disse timene. Vi
kunne ikke se at noen fugl lettet fra skibet heller, så her var det en total massedød - forunderlige
verden.
Oppover sydkysten av Saudi Arabia, hadde vi fint vær, og jeg var som vanlig i arbeide med å
spleise stropper og lage lossenett borte på luke 1. En av maskinistene var også derborte hver
formiddag på utkikk efter liv i havet, og ropte plutselig til, og vi opplevde en helt spesiell
formiddag. Vi var da i området ved Masirah Island. Først var det kjemperokker, og ikke vet jeg
hvor mange vi hadde med oss i en halvtime, men veldig mange, og de var utrolig grasiøse i sin
svømming. Det var plask i plask der de hoppet klar av vannet, nesten så langt vi kunne se utover
mot horisonten. Vi så også en masse hvalblåst fra spermhval i nærheten. Spermen er jo spesiell
ved det at hodet er butt, og de har en egenartet vifting med halen idet de dukker rett ned. En stund
efter at kjempe-rokkene hadde blitt borte, var det plutselig en kollosal mengde med hammerhaier.
At vi kunne telle 20 til 30 svære hammerhaier rundt baugen til enhver tid er jeg sikker på. Stygge
er de med sine øyne helt ute på sitt rare, butte hode. Vi hadde nok disse haiene rundt oss i en
halvtimes tid, og så var det plutselig stille for liv i havet. Det var stille en lang stund helt til jeg
begynte å tenke på lunch. Klokken var 10 minutter på tolv, og jeg satt på lukekarmen til luke 1,
og tilfeldigvis satt jeg slik at jeg så akterover, og plutselig kom det en stor sølvpil av en sverdfisk
ut av den bølgen fra skibet som var tverrs av bro-bygningen. Tre sprang gjorde den i en vanvittig
fart og jeg kan vel anslå lengden på fisken å ha vært i nærheten av 3 meter. Dette er den eneste
gangen jeg har sett noe lignende, og et flott øyeblikk var det, men det var dessverre over på noen
få sekunder.
Vi hadde på dette tidspunktet et problem med lange ventetider i de forskjellige havnene i Persiske
Gulfen, og derfor var det etablert en ordning hvor man kunne registrere i flere havner, og fikk så
sin tørn bare man var tilbake innen 30 dager eller når det var kaiplass ledig. Hvis man ikke var det
gikk man så i bunnen av listen igjen. Dette var en ordning hvor agenturene var helt sentrale. I vårt
tilfelle mener jeg vi gikk inn til Dubai eller muligens var det Abu Dhabi, og så gikk vi videre til
Dammam, Basrah, Kuwait og Lavan Island, og så tilbake til Abu Dhabi hvor vi var ferdig losset. I
eller på Lavan Island (Iran) husker jeg en episode hvor vi losset sekker fra dyptankene, og jeg var
nede for å se hvordan det gikk. Det hadde gått hull på noen sekker og sjauerne som gikk barbente
oppe i dette stoffet klaget over dette stoffet. Hvordan de klarte seg forstår jeg ikke for jeg kom
også litt i kontakt med stoffet, og begynte straks å svi noe aldeles forferdelig. Jeg kom meg fort ut
av tanken og rett i dusjen - helt forferdelig var det, og jeg tenkte på disse stakkarene som gikk
oppe i dette stoffet med føtter som var sprukne og elendige fra før. Det må ha vært aldeles
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forferdelig.
Vi gikk senere opp til Basrah, men først ankret vi ved Hertha Point i Shatt al Arab- elven. Her var
det et helt annet klima enn i den søndre delen av Gulfen som var fuktig på denne tiden av året.
Her oppe i elven var det så tørt at det ikke fantes dugg om natten engang, og så mye små fluer
som satte seg overalt hvor det var noe fuktighet, i nesen, øynekrokene, munnvikene. Jeg hadde
opplevd dette første gang jeg var til sjøs i 1949 i Kuwait. Ellers gikk det bra med lossingen. Vi
var heldige med kaiplass og ble liggende lite til ankers for å vente. Vi lå og ventet et par dager i
Dammam, og jeg ble invitert i land av agenten, og sa ja til dette for å få avveksling. Vi var innom
et par andre skib som også ventet på kaiplass og hentet noen folk derfra også. Dette var skib som
var fullastet med sement i sekker, og for den type last var det kun en kaiplass. Disse skibene var
noen gamle, forferdelige skib, og mannskapet som hang over rekken så ut til å være av siste
sortering. Det må være for-ferdelig å seile under slike forhold.
Det er mange merkelige måter å drive skibsfart på. En kveld som vi lå ved kai i Dammam og
losset stykkgods, kom en pen antrukken mann ombord, og presenterte seg som kapteinen på den
italienske 10.000 tonneren som lå tvers over for oss på samme pieren. Dette var pålepålepier som
vel kunne ta 4 lignende skib, og all last gikk ned på små jernbanetraller som ble dradd på en smal
skinnegang helt inn til land på en “causeway”. Det var ikke plass til mer enn disse trallene på
“causewayen” som vel måtte være en kilometer lang. Mannen forklarte at han hadde fått ordre fra
rederiet om å gå til et sted efter utlossing som for ham var ukjendt, og han hadde kun gamle kart
som ikke hadde vært rettet på mange, mange år for den kysten, så han ville gjerne låne våre kart
for å rette opp sine. Jeg sendte ham naturligvis opp til kapteinen, og efter en stund kom han med
en haug kart under armen. En stund efter snakket jeg med vår kaptein, og han ba meg legge merke
til bestikk og rorhus på italieneren utover kvelden og natten, og han mente at nu var alle
dekksoffiserene i full sving med å kopiere kartene han hadde lånt over til gjennom-siktig papir.
Slik driver de karene sa han, jeg kjenner dem; kan de spare et pund så gjør de det. Dette var helt
nytt for meg. Så hadde jeg sett det også.
På denne tiden var det ennu i mange havner svært primitivt. I Abu Dhabi ble vi liggende 3
nautiske mil av land, og losset siste resten av lasten til lektere. Tilbakeleveringen til rederiet gikk
greit, og jeg fikk forhandlet frem en avtale med kapteinen slik at rengjøringen av lasterummene
ble foretatt av skibets mannskap, og så regnet vi at dette tok 2 døgn og at certepartiet ble avsluttet
da. Dette var svært gunstig da “Temple Lane” skulle videre til Karachi og først gå inn på nytt
certeparti efter en ukes tid. Kapteinen kunne jo derfor ha forsøkt å drøye tilbakeleveringen så
lenge som mulig.
Jeg ble hentet av agenten og vi kjørte iland med en hurtiggående båt, og kom til et helt annet sted
enn det som er idag. Den gang kunne de kun ta imot kolli på under 3 tons. Lasten ble dradd i land
fra lekterne som var landgangsfartøyer, og så oppover i sanden til lastebiler med kran som kunne
løfte maks 3 tons. Agentkontoret var en toetasjes bygning. Helt moderne, men med kun et
trappetrinn rett ut i gaten som var sand til ankelen. Visa ble ordnet da jeg kom i land til “The
Trucial States”, og all utenriks administrasjon pluss forsvar var overlatt til United Kingdom.
“Trucial States” besto av 7 sjeikdømmer som: Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaima,
Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwan. Abu Dhabi var den gang en masse bygninger i ørkensanden
med et stort sheikpalass litt utenfor. Flyplassen var svært primitiv, og det var en landingsstripe i
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ørkenen - antagelig oljegrus eller lignende, men små sanddyner hele veien. Landingssstripen var
markert med rustne jernfat hvorav en god del lå veltet i sanden. Her fantes en lav bygning delt i to
rum, og i det ene rummet var immigration, customs og legen ved hvert sitt bord. Det andre var
rest-room eller restaurant. Her satt det flere innfødte (bagasjelangere) som spilte kort, og så var
det fluer overalt. De som skulle reise foretrakk å være utendørs. Vi gikk ombord i en DC-3 fra
krigens dager. Det var seter på den ene siden og last på den andre. To indiske flyvere, og den ene
serverte limonade før avgang. En rekke amerikanere kom ombord også, og plutselig kjendtes
lukten av sigar, og jeg og min sidemann som var engelsk fikk ropt på den ene flyveren, som fikk
stoppet røykingen. Disse amerikanerne kom fra olje-plattformene utenfor kysten. Det var jo rene
galskapen å røyke ombord i et Gulf Air - fly hvor alle måtte kjenne at det luktet kraftig av bensin.
Vi kom greit nok opp i luften, og landet tryggt i Bahrein, men det er den minst hyggelige flyturen
jeg har vært med på. I flykroppen viste det seg å mangle en god del nagler slik at luften pep inn da
vi var oppe i luften. Jeg overnattet på BOAC Guest house i Bahrein, og hadde en hyggelig kveld
sammen med et flymannskap fra BOAC. Her var det en bar, og den gang var det ikke mange
steder i Gulfen som hadde det. En annen flott ting var at det var Aircondition på dette hotellet,
men den lot seg ikke regulere, så jeg hadde på meg alt jeg hadde av tøy, inkludert vinterkappe,
men frøs allikevel. To dager efter var jeg forferdelig forkjølet. Overgangen hadde vært altfor brå.
Neste dag fløy jeg videre med en Middle East Airways - maskin opp til Beiruth, og så videre til
Amsterdam med KLM. Her måtte jeg overnatte før jeg neste dag kunne gå ombord i en maskin til
Oslo.
Disse 3 månedene hadde vært interessante og fremfor alt lærerike, men jeg var glad at jeg igjen
skulle tilbake til et av rederiets skib - nybygget “Torrens” som var det første av 4 søsterskib
(Skandia-typen) som ble bygget ved Uddevalla-verftet.
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-M/S “Torrens” - En ny trend i linjefarten.
På slutten av et 3,5 måneders engasjement for rederiet ombord i det engelske skibet “Temple
Lane” som supercargo, fikk jeg telegram fra Wilhelmsen om å komme hjem fra Abu Dhabi, efter
å ha tilbakelevert skibet til Temple Steamship i London. Egentlig het rederiet Lambert Brothers,
og hadde alltid mellem 3 og 5 linje/trampskib, som alle var kaldt “Temple” et eller annet, og som
ble chartret bort til de store britiske linjeoperatør-ene. Temple-navnet kom av at de hadde
kontorer i The Temple District i den gamle delen av London ned mot Themsen. Den største
virksomheten deres var imidlertid agentur-virksomhet, og den verdenskjendte agenturkjeden Cory
Brothers var en del av virksom-heten. Dersom man leiet lyskaster fra land for gjennomfarten av
Suez-kanalen, noe vi all-tid gjorde i de gamle skibene før vi ble utstyrt med våre egne, var det fra
Cory Brothers, og de var merket med Temple Steamships merke, et likesidet rødt triangel på hvit
bakgrunn, samme som skorstensmerket, det samme trianglet på et bredt hvitt band rundt den sorte
skorstenen.
Jeg fikk ca. 4 uker hjemme, og meldte meg så til tjeneste 01.12.66.for kaptein Marcussen, som
var “site manager” på Uddevallavarvet hvor tankskibet “Taurus” på 90.000 tons d.w. og de 4
linjeskibene “Torrens”, “Taronga”, “Tamerlane” og “Tirranna” var under bygging. De 4
linjeskibene var lastemessig identiske søsterskib, men de to siste hadde Pielstick-makineri som
gjorde at de hadde en overbygning som var en etasje lavere, og følgelig hadde disse to noe bedre
stabilitet enn de to første. De to første hadde begge Burmeister & Wain motorer, men her var det
også en liten forskjell ved at “Taronga” hadde en stainless steel propeller, mens “Torrens” hadde
en vanlig bronzepropeller. En bronze-propeller har finere linjer (tynnere i godset) efter hva jeg ble
fortalt, og dette gjorde igjen at “Torrens” nok holdt en noe høyere fart, 1/2 knop kanskje, noen
påsto så meget som 1 knop. Jeg husker vi møtte “Taronga” i Det Indiske Hav, da vi var på
hjemtur første turen, og jeg snakket med maskinsjef Ole Halaas i et par minutter før vår
maskinsjef kom opp i radiostasjonen, og da spurte Halaas hvor stor fart vi gjorde, og jeg svarte
19,4 knop, og han utbrøt: “Å herregud, det er ei mil mer enn oss”. Det kan jo være at vi var noe
lettere lastet enn dem, det vet jeg ikke, men det ble diskutert vet jeg, og konklusjonen var at det
skyldtes propellerne.
Tilbake til min beordring til å gå ombord i “Torrens”. Beordring er vel et litt negativt ladet ord,
men vi er i nærheten av sannheten, for mer eller mindre alle som seilte i Wilhelmsen på denne
tiden og tidligere, aksepterte hva som ble tilbudt. I mitt tilfelle så jeg på dette, og sikkert med
rette, som en forfremmelse. Tilbudet var å seile som lasteoffiser, d.v.s. rangs-messig - senior
overstyrmann, og skulle ta meg av alt som hadde med lasting og lossing å gjøre, og om nødvendig
og hensiktsmessig reise i forveien over land for å planlegge lastingen i neste havn sammen med
agenturet og stevedorkompaniet. En annen fordel var at jeg ble gående som dagmann og slapp
vakttjeneste. Disse nye skibene var bygget ut fra prinsippet om at de skulle være så åpne som
mulig, d.v.s. at de hadde dobble luker i bredden, med en kranbane i senterlinjen oppe på dekk, og
her var det 6 x 5 tons bevege-lige/mobile kraner som betjente luke 2 til 5. Dette muliggjorde en
utstrakt bruk av “pre-sling”, d.v.s. at den lasten som passet for det, ble stroppet opp på kaien og
landet direkte på plass i rummet og så ble stroppene huket av og lå der hele reisen klar til lossing.
Så ved lossing var det bare å huke ann og hive lasten ut, noe som naturligvis var en enorm tidsbe-
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sparelse om alt ble gjort på riktig måte. Like klart var det at planleggingen i lastehavnen måtte
være nitidig og gjennomtenkt for å få maksimal nytte av systemet. I tillegg til Wilhelmsens 4
skib, ble det kontrahert 4 nesten identiske skib for Rederiaktiebolaget Transatlantic i Gøteborg og
nok 4 for Det Østasiatiske Kompagni i København. Disse skibene kunne da gå i de forskjellige
linjekonstellasjoner som disse tre rederiene drev sammen. Å bli tilbudt en slik jobb på den første
av de 4 skibene for Wilhelmsen så jeg på som en enorm tillitserklæring, og jeg må nok innrømme
at jeg var en smule stolt over denne utnevnelsen. Det skulle vel egentlig bare mangle. Et noe
mindre linjeskib “Tou-louse” var bygget efter samme prinsippet året før, men nu skulle prinsippet
tas i bruk på Europa-Fjerne Østen og Europa-Australia farten - veldig spennende - og jeg så frem
imot å komme igang, en lærerik tid ville det bli. At det var en storsatsing på linjefarten kunne det
ikke være tvil om, for ved Mitsui verftet i Japan var det kontrahert ytterligere 4 linje-skib; - litt
større og litt raskere, nemlig: “Talabot”, “Taiko”, “Trinidad” og “Taimyr”.
Tilbake til Uddevalla, som den gangen i 60-årene var en betydelig skibsbyggningsbedrift som var
fusjonert eller noe sånt med Eriksbergs Mek.Verkstad i Gøteborg. Tidligere var det
storskibsrederen Sven Salen som hadde bygget opp verkstedet, men nu var det Bro-strøms
konsernen som sto bak. Jeg ble inkvartert i hybel oppe i byen, og det var komfort-abelt nok, da vi
hadde fri hver lørdag, så jeg var hjemme på Husvik fra fredag kveld til tidlig mandag morgen.
Den såkaldte lunchen vi fikk i verkstedets kantine, var for full middag å regne, og svært billig, så
den diettgodtgjørelsen vi fikk, var mer enn tilstrekkelig. Sannheten er vel den at jeg aldri hadde
tjent så mange penger før som de 3 månedene jeg var ved verkstedet. Det var en ordentlig kald
vinter med mye sne selv i Uddevalla, men vi hadde en fin tid der. Med så mange skib under
bygging var det et stort inspektørteam på plass medregnet alle de offiserer som skulle ombord i
skibene efterhvert. Disse skibene skulle leveres med 6 ukers mellemrum, så det var en stor
oppgave for verkstedet. Det må vel sies at ikke alt gikk på skinner, og vi hadde en god del med
problemer efterhvert ved at det ikke var så lett å få “Torrens” ferdigmalt før overlevering, men et
langt mer alvorlig forhold var at vi ikke kunne få prøvekjørt alt på dekk før avgang. Mest alvorlig
var det at de hydrauliske mellemdekkslukene ikke kunne prøvekjøres i god tid før levering. Jeg
kommer tilbake til det senere.
I den delen av verkstedet som ble kaldt Sørvik, og hvor tank og bulkfartøyene ble bygget, hadde
man en stor eldre trevilla. Hver torsdag var vi invitert hit til lunch av verkstedet og fast meny var
“ertsoppa, salt kjøtt og flesk”, og det var en skikkelig hyggelig tilstellning, og det manglet ikke
noe hverken på punch, aquavit eller øl. Mange ble taletrengte og det ble servert mange gode (og
noen dårlige) vitser og sjømannshistorier utover eftermid-dagen. Det var i alle fall en meget sosial
og hyggelig seanse. Her i denne villaen fantes også møterum, og på et tidspunkt, fikk vi besøk av
folk fra vår maritime personellav-deling i Oslo, som avholdt et såkaldt “konkretiseringsmøte”,
hvor vi gikk igjennom de nye ideene som de hadde om drift av skibet. Total besetning var nu satt
ned til 36 mann fra de vanlige 41 på slike skib som dette. Grunnen var all automatikken og nytt
rasjonellt verk-tøy. Det var greit nok for meg, men vi burde vel hatt noen ekstra hender den første
turen med tanke på at det sto meget arbeide igjen før skibet var i vedlikeholdsmessig normal
standard. Senere da den underordnede besetningen kom ombord, måtte vi smile litt da de fortalte
at på kontoret hadde de fått beskjed om at dette nye skibet var så automatisert at arbeidet stort sett
besto i å trykke på knapper. De ble fort klar over at ingenting var forandret, da det arbeidet som
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ble utført av den underordnede besetningen var stort sett uforandret. Maling, vasking,
lasterumsrengjøring og fortøyning var fortsatt uten nyheter.
På verkstedet sto jeg ganske fritt med tanke på eftersyn, men fikk enkelte områder å være
ansvarlig for. Ellers var oppgaven å gjøre seg mest mulig kjent med skibet, dets utstyr og
forskjellige systemer. Det var bare å lage seg en plan for de forskjellige områder av skibet
efterhvert som ting ble ferdig. Da jeg ankom var alle tanker ferdig, og det var naturlig å begyne
her. Det ble mye krabbing i dobbeltbunnen, og notere seg ting som ikke var helt ferdig og avgi
rapport til kapt. Marcussen om slike ting. Disse skibene skulle utstyres med et fantastisk
klimaanlegg for innredningen med individuelle regulering for hvert rum. For meg som ikke hittil
hadde vært ombord i et skib med noe slikt, var det helt utrolig å kunne sove hver eneste natt i
akkurat passe temperatur. På verkstedet fikk jeg tildelt som spesialoppgave å se efter at hele
anlegget var tett, og det var hundredevis av meter med tynne kobberrør, og et utall av koblinger
som alle måtte bestrykes med såpevann for å se om det var lekkasje. Med trykk på ledningen viste
lekkasjer seg som såpebobler på koblingen. Denne jobben måtte utføres skikkelig, for å begyne å
rive ned paneler senere for å finne lekkasjer var en unødvendig og arbeidskrevende oppgave. I
min tid ble dette heller ikke nødvendig.
Litt om skibet, som var et 11.850 ts.dw. linjeskib med mulighet for å gå som lukket shelterdekksskib, og da økte dødvektstonnasjen med ca.2.000 tons. En 8-cylindret B & W motor på 12.000
b.h.p. ga skibet en servicefart på 19 knots. Bekvemmeligheter for 12 passasjerer, med tilhørende
elegante salonger. All innredning og maskineriet var akterut. 5 lasterum forenom brobyggningen,
og 1 lite lasterum aktenom som ga tilkomst til 4 latextanker. Disse hadde spesialbehandlet
overflate for føring av latex (5 strøk Sigma- coating). Luke 1 var av konvensjonell type, og ble
betjent av to 10-tons bommer og en storbom på 40-tons SWL. Disse var montert på en enorm
mast oppe på forre mastehus, og til denne var det montert to 10-tons bommer og en storbom på
hele 200-tonnes SWL. Det sier seg selv at dette var enorme saker for et slikt skib, som var bygget
for fart, og derfor hadde fine linjer i skroget og derfor ingen spesiell god stabilitet. Det var nok
alle de store transformatorskibningene til Australia, og noe til Fjerne Østen, som hadde fristet
rederiet til å anskaffe dette grove løfteutstyret. Hele saken var efter min mening svært lite
gjennomtenkt, og dette skaffet oss, som skulle seile skibene og være ansvarlige for sikker bruk av
det, store problemer. Tilbake til stabiliteten som ikke var god og som burde vært tenkt på ved at
skibet hadde blitt utstyrt med ballasttanker og stor pumpekapasitet, slik at man kunne kompensert
for slagside under selve lossingen og lastingen. Slagsiden var en begrensende faktor gitt av
skibsbyggeren, da den ikke skulle overskride 11 grader, hvilket føles ganske ubehagelig når man
ligger ved kai med 200 tonnes hengende i kroken. (Ute på havet er en slingring på 11 grader ikke
unormalt, og føles heller ikke slik).
Et annet problem var at all last i denne vektklassen måtte ned i underrummet på tanktaket, da
ingen av lukene i de to mellemdekkene kunne tåle en slik vektbelastning. Her lå igjen en
begrensende faktor idet bredden av lukeåpningene var bare gode 20 fot, og med et øvre og undre
mellemdekk på samme bredde, ble den praktiske eller virkelige bredden vesentlig redusert ved en
slagside på f.eks. 10 grader. Det var jo ikke akkurat småkolli man snakket om. Hvordan håndterer
man så en slik 200-tons bom? Vi hadde jo alltid sett på Christen Smiths (Belships Co.)
lokomotivbåter med stor beundring, og ansett disse for å være svært krevende når det gjaldt
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håndtering av store og tunge laster. Her sto plutselig Wilhelmsen med 4 skib som alle hadde
løftekapasitet på samme nivå.
Hvordan bruker man så en slik bom? Kan den svinges med de toppmonterte gjerderne? Jeg
begynte straks jeg kom ned til verkstedet å studere på tegninger etc. over dette tungløftarrangementet. Det sto helt klart for meg at å forsøke å dra inn et løft på 200-tons, som var
løftet opp fra en lekter eller jernbanevogn, med de store gjerderne som var montert på bomnokken
når skibet lå med stor slagside, la oss si 10 grader, var bortimot livsfarlig. På hver side ute i borde
i akterkant av luke 2 var det montert 2 høye og meget kraftige kolonnere med dreibar topp. På
disse var det beregnet å feste kraftige gjerdere som gikk til en bukkehornsblokk som lastens
stropper skulle henges opp i. Saken var med et klar for meg. Den eneste løsningen var å bringe
bommen, f.eks. ved lasting, men i prinsippet det samme ved lossing, direkte inn over
tyngdepunktet for det kolli som skulle løftes og så satte man bommen fast i denne posisjonen med
toppgjerderne. Skibet måtte nu ligge stabilt langs kai, d.v.s. ingen større skib kunne passere slik at
det ble noen jaging langs kaien. Lasten løftes så til den henger fritt, mens gjerderne under
operasjonen kjøres for å komp-ensere for den økende slagsiden og sideforskyvning av
opphengspunktet (plumbing point). Dernest hives lasten opp så meget at man er sikker på at det
går klar av skansekledningen og lukekarmen. Nu har toppgjerderne gjort sin oppgave i denne
omgangen, de har holdt bommen og lasten i stabil posisjon. Nu skal lasten og bommen svinges
inn over skibet til en ny posisjon hvorfra man kan låre lasten ned til den endelige posisjon hvor
den kan stå hele reisen. Denne svingeoperasjonen MÅ foretas med de to nevnte krokgjerderne,
som jo har direkte tak i lasten, og således god kontroll på bevegelser, og lasten svinges inn, og
selve bommen tjener kun som et fritt bevegelig opphengspunkt, og toppgjerderne holdes slakke.
Når lasten er i posisjon for låring ned i lasterummet settes disse toppgjerderne fast igjen, og lasten
låres mens krokgjerderne holdes slakke. Enkelt og greit, men spennende er det, for skulle noe
ryke er katastrofen nær. Oppe på matehuset mellem luke 1 og 2 var det ganske tett med utstyr,
d.v.s. 6 vinsjer - 2 store vinsjer med lebus-trommel hvor det første laget av wire la seg tilrette i
grove spor på wiretrommelen, og så et spoleapparat oppe på toppen av disse winchene som sørget
for at efterfølgende lag av wire ble spunnet på trommelen helt tett inntil hverandre, akkurat som
mors Singer symaskin, men dette var ikke akkurat noen bordmodell symaskin. For å få til denne
spolingen som var helt nødvendig, gikk mantelwiren igjennom selve bommen i en spalte med
skive, og så opp til en fritthengende blokk oppe på godset på masten, og derfra ned til vinsjen
gjennom spoleapparatet. Dette nødvendiggjorde at wiren var tredd på en spesiell måte slik at den
kom og gikk ut fra den midtre skiven i mantelblokken, slik at den ikke ble liggende skjevt. Derfor
var det 7 skiver i mantelblokken slik at det ble 3 skiver på hver side av den halende parten som
gikk til vinsjen via masten. Wirene for bomløft og mantelwire (den som går til løfteblokkene for
lasten), var tilsammen 1000 meter, 450 meter til bomløft og 550 meter til mantelwire, og
dimensjonen var så vidt jeg husker 6toms. Disse taljene hadde enten 6 eller 7 skiver, og første
gang jeg så den ovenfor nevnte bukkehornsblokken, efter at vi hadde gravd den frem fra
snøhaugen, trodde jeg ikke hva jeg så, og måtte få vekten bekreftet i spesifikasjonen, for på
blokken var det stemplet inn at den veide 7.100 kilo alene, og det er ikke noe småtteri. Dette
resulterte i alle fall at jeg var tilstede hele tiden når riggingen av storbommen begynte av
verkstedets riggere, for her var det mye å lære. Ikke en ting kunne løftes på vanlig måte. Det
måtte kranhjelp til, og det hadde vi nok av heldigvis. Det skulle vise seg å bli en meget
interessant affære å teste ut dette arrange-mentet.
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“Torrens” var det første av 4 skib, og det var også for verkstedet mye upløyd mark i disse svært
avanserte skibene. Derfor var vi fra rederiet veldig interesserte i å komme igang med forskjellige
tester og prøvekjøringer av utstyr, og det var bekymringsfullt at alt drøyde. Verkstedet hadde nok
heller ikke hatt full forståelse for hvor kompliserte skibene egentlig var. Testingen av
storbommen ble påbegynt 3 uker før overlevering, og det første som skjedde var at en av
gjerdervinsjene brant opp. Det var noe med tyristorstyringen på den elektriske siden. Dette var en
ny type regulering av vekselstrømsvinsjer, så det var kanskje ikke så rart, men det tok sin tid å
demontere denne og erstatte den med en vinsj fra en av de andre skibene. Noen dager senere var
vi igang igjen. Skibet hadde dårlig stabilitet i den forstand at det ikke var mye bunkers i tankene,
så i tillegg til at alle ballasttanker var fulle, ble det lastet inn i luke 2 og luke 4 en ca. 3 meter høy
stack med store stålplater i senter-linjen, slik at skibet ikke skulle krenge mer over enn de
foreskrevne 11 grader. Jeg husker jeg sa fra til mine foresatte at dette umulig kunne gå bra,
usikkret som disse to stackene sto nede i underrummet. Svaret var at det var verkstedets ansvar,
og om de bragte dette videre vet jeg ingenting om. Med erfaring i det vesentlige fra tank- og
bulkfartøyer, hadde de kanskje glemt sin tidligere erfaring fra linjefartøyer. Den var vel også noe
begrenset. Men de tre linjeskibskapteinene som var til stede burde ha forstått efter min mening. Å
bare si at det var verkstedets ansvar holder ikke mål.
Denne løfte-testen var naturlig nok lagt til kveldstid da de fleste av arbeiderne var gått hjem. Til å
begyne med gikk alt vel og bra, og det ble løftet på en stack stålplater som skulle tilsvare 10%
mer enn SWL (safe working load) som var myndighetskravene. Klasseselskapet (Lloyds) var ikke
inne i selve løftetesten, selv om selve bommen og utstyr hadde blitt klasset med tanke på stål og
utførelse. Det er en ekkel følelse å gå på et skib som krenger over ved kai når krengningen
kommer over 5-7 grader. Vi holdt oss naturlig nok rundt luke 3 og 4 for ikke å bli beskylt for
delaktighet eller noe slikt om noe skulle gå galt. Man vet aldri hva folk kan finne på når det er
penger som står på spill. Til å begyne med gikk alt fint, og langsomt kom skibet over til babord,
men ved, jeg mener det var rundt 7-8 grader begynte små jernbiter, tomme malingspann som sto
rundt om på still-ingene i lasterummene å skli og falle ned. Dette burde gitt verkstedet en
indikasjon på at nu begynte det å skje saker og ting. Ved ca. 10 graders slagside tror jeg det var
kjente vi et søkk i skibet idet stackene med stålplater i underrum 2 og 4 skle ut i borde. Om begge
gikk samtidig vet jeg ikke, men det er sannsynlig da de var identiske. Til verkstedets ros må jeg si
at alt foregikk på en rolig måte. Vekten ble tatt av bommen, og skibet rettet seg opp med en svak
slagside til babord. Det var bare å gå hjem efter at vi hadde inspisert lasterum 2 og 4 om det
skulle ha blitt noen skade på spanter og bordleggning, men det hadde gått bra. I det ene rummet
var det bare 1 tomme igjen før stålplatene hadde kommet bort i hudplaten. Vel, en punktering
hadde nok ikke fått en stor konsekvens heller, selv om en ekstra dokking og forstyrrelser i
linjeopplegget for rederiet med forsinket introduksjon av de nye fartøyene som var planlagt levert
med 6 uker mellemrum, ville være svært uheldig.
Noen dager senere var verkstedet igjen klar til å teste bommen - denne gangen med skik-kelig
sikkring av ballasten. Skibet krenget over nesten 11 grader, men jeg var svært misfornøyd med at
ikke lasten ble kjørt ned i underrummet og opp igjen og satt på kaien. Med dette tunge utstyret var
det fra en lasteoffisers ståsted, som skulle bruke utstyret siden og være ansvarlig, ha vært et
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rimelig krav efter min mening, men rederiet godkjente hva som var gjort, og så ble det med det.
Ikke noe mer å gjøre med denne saken.
Efter dette var jeg fullstendig klar over at ingen, hverken av verkstedets folk eller våre egne folk i
Uddevalla, hadde noe mer greie på hvilke problemer storbommen represen-terte med tanke på
praktisk operation enn megselv. Jeg snakket derfor med vår kaptein og la fram problemet for
ham, og sa at jeg ville opp til Oslo for å snakke med nybyggnings-avdelingen og først og fremst
havneavdelingen som burde ha full klarhet over problema-tikken. Han var helt enig, da han ikke
hadde satt seg meget inn i den, men helt tydelig overlatt dette til meg, han var jo nesten pensjonist
på dette tidspunktet. Vi fikk avtalt en dag med rederiet for mitt besøk, og jeg var på kontoret
tidlig om morgenen. Alle var imøtekommende og velvillige - flere av dem hadde jeg møtt før, og
i havneavdelingen var mer eller mindre alle tidligere styrmenn eller kapteiner. Hvilken hjelp fikk
jeg så? Ikke noe i det hele tatt. Jeg var nu mest opptatt av hvilke beregninger som var foretatt med
tanke på stabilitet/metasenterhøyder, trim, etc. i de forskjellige lastekondisjoner - og en eventuell
bruk av storbommen ved maks. last i kroken. Ingen var klar over at det eksisterte en maks. tillatt
slagside på 11 grader ved bruk av storbommen. At dette skibet med to luker i bredden
representerte et spesielt problem med tanke på å løfte et stort løft fra kaien og laste det i luken på
motsatt side, og den slagside man da ville få. Ingen hadde tenkt på noen av disse tingene, så det
var fort ganske klart at å diskutere disse tingene videre på kontoret var bare tull. Så tilbake til
Uddevalla og starte å få noe ned på papiret. Mitt mål var å se på om jeg kunne komme frem til et
enkelt regneeksempel for å utføre en forhånds-beregning av stabilitet og krengning til forskjellige
lastetilstander når storbommen skulle brukes. For å være litt kort, selv om det hele var både
komplisert og interessant, kom jeg frem til et regneoppsett på et A4-ark, som jeg mente var
praktisk og godt. For å være sikker på at jeg ikke hadde gjort noen feil med matematikken, som
var i grenseland for hva jeg kunne mestre, tok jeg beregningen med hjem til Tønsberg, og gikk
opp på Sjømanns-skolen på Møllebakken, og spurte dem om å få hjelp med å kontrollere at
tingene var riktig utført. Efter en uke fikk jeg det hele tilbake med beskjed om at de ikke kunne
finne noen feil.
Julefeiringen foregikk hjemme på Husvik hos min mor, men i romjulen måtte vi som bodde
nærmest Uddevalla, d.v.s. vi som bodde i Østlandsområdet, tilbake til verkstedet for å bivåne
dåpen av “Tamerlane”, det 3.skibet av de 4 søsterskibene. Skibet ble døpt av en svensk dame, og
jeg husker at hun uttalte navnet “Tamerlan”, som vel er det svenske navnet på den mongolske
hærføreren Timur Lenk, som holdt på å innta hele Europa, men ble stoppet i sitt forehavende ved
Wien en gang i fjerne tider. I Wilhelmsenrederiet har vi vel alltid brukt den engelske uttalen av
navnet.
Nu var det bestemt at jeg skulle få være med Transatlantics søsterskib “Waitara” på lastingen i
Østersjøen for å sette meg inn i problematikken med disse skibene, og det var jo et flott
arrangement. Opplegget var at lasteoffiseren på “Taronga” skulle være med oss under lastingen,
og det samme for de neste skibene, for å gjøre seg kjendt. (Alle disse 12 skibene som nevnt
tidligere var mer eller mindre søsterskib, og gikk under betegnelsen Skandia-skibene. Noen
særegenheter var det fra rederi til rederi, men i prisnippet var de svært like. Transatlantic hadde
f.eks. valgt ikke å ha et fast storbomarrangement, men hadde satset på en 180-tons Uniton-bom,
som var demonterbare og derfor kunne flyttes fra skib til skib. Jeg tror ikke dette opplegget var
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særlig godt gjenomtenkt og praktiskt). Så jeg reiste over til en liten trelast-plass nord for
Stockholm som het Hallstadvik, og hvor “Waitara” startet lastingen. Jeg ble ombord i skibet i ca.
10 dager, og det var en fin og lærerik tid med flere anløp av svenske og finske havner. I
Helsingfors hadde agenten fått kapteinen til å holde en lørdagslunch, og det ble en meget god og
variert sildeanrettning med stadig skåling i aquavit - og et utall av gode historier.
Efter dette oppholdet var det tilbake til Uddevalla, hvor jeg fortsatte å gjøre meg kjent med skibet.
Det er vel ikke så meget mer å si om oppholdet ved verkstedet. Det tok fyr i en bekkgryte i
lunchpausen en dag med voldsom røykutvikling. Denne sto i øvre fryserum i luke 5, og
branntilløpet ble raskt slukket, og godt var det, for hele korkisolasjonen i de 6 fryserummene
inneholdt bekk, og det hadde blitt et riktig bål om ilden hadde fått skikkelig tak. Nu ble det en del
vannskade på isolasjonen i bunnen av babord undre fryserum, så også her oppsto det forsinkelser
for verkstedet ved at noe av dette måtte brytes opp og legges nytt. Ellers var det store
vanskeligheter med malingen av skibet i vinterværet, og da overleveringen fant sted var det meget
som gjensto.
Jeg hadde, som nevnt før, mast på prøvekjøring av alle mellemdekkslukene. Disse var hydraulisk
opererte ved vrisylindere, og man kunne fjernstyre operasjonen fra et bærbart kontrollbrett som
ble koblet til i mastehusene rundt omkring. I disse mastehusene var også skapene for systemets
elektriske anlegg. Ganske komplisert første gang man så det, men var egentlig enkelt om man tok
seg tid til å lære det. Det samme systemet var brukt også i værdekkslukene og for de to tanklokkene til dyptankene i luke 3 underrum. Tar vi for oss luke-arrangementet skulle det være 3
uavhengige seksjoner i hver luke fra topp til bunn. Forkanten og akterkanten var hengslet på
midten, og ble slått opp henholdsvis forover og akterover og sikkret der. Midtseksjonen var
kjørbar både forover og akterover. Den hadde en flap i forkant og en i akterkant, begge hydraulisk
operert slik at de kunne stå vertikalt. Det hele kan betegnes som en stor, tung skjærstokk, som ble
trukket i hver side av kjett-ingtrekk når den skulle flyttes. Den kunne naturligvis ikke flyttes med
last på. To kvelder før overlevering ble testen foretatt av verkstedet med oss fra rederiet tilstede.
Med noen småfeil som ble rettet før avgang, gikk testen greit, og det skulle bare mangle. Men det
var en stor hake ved det hele, og dette hadde jeg fremholdt for mine foresatte ganske tidlig under
mitt opphold ved verkstedet; Man kunne ikke få åpnet forkant og akterkant av luken om
midtseksjonen hadde last på seg. Selv uten last buttet det imot når føringshjulet i hver side skulle
inn under midtseksjonen. Det var ingenting man kunne gjøre før avgang, så det ble opp til meg å
leve med dette problemet og finne løsninger underveis. På de andre 3 skibene ble det gjort
forandringer, og enkelt var det igrunnen, da alt man trengte å gjøre var å brenne ut en liten slisse i
midtseksjonens dekksel på de 4 stedene hvor den grove stålknekten for føringshjulet skulle
innunder. På den første reisen løste jeg det ved å legge en 4x4 toms boksbit under pontongens forog akterkant slik at den nødvendige klaring oppsto, men det var en uholdbar løsning i lengden.
En annen merkverdighet jeg ble fort oppmerksom på efter at jeg kom til verkstedet var
arrangementet for å få øvre mellemdekk vanntett idet det besto av en grov skinne med
gummipakning som skulle skrus ned på en tettningslist på luken i forkant og akterkant. Dette ville
jo igjen være ganske ødeleggende for prinsippet om tre uavhengige seksjoner i hver luke. Nu er
det jo klart at alle linjeskibene i verden som kunne gå som åpne shelter-dekkere, vel aldri hadde
skalket øvre mellemdekket. Og i praksis ville det vel blitt slik for denne skibstypen også. Nu ble
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kravet for vanntetthet i slike skib som nevnt ovenfor frafalt, og man demonterte disse skinnene på
de tre siste skibene, mens “Torrens” måtte gå den første turen med disse på plass, men det
betydde ingenting.
Skibene var også utstyrt med 2 sideporter i øvre mellemdekk i hver av lukene 2 og 4. Disse ble
også prøvekjørt da både selve portene og lastelemmen var hydraulisk operert, og alt virket her til
full tilfredshet.
I luke 5, som også var delt langskibs, var det 3 fryserum i høyden med luker i værdekket og i
hvert av mellemdekkene. Dessuten var det dører, som tillot kjøring med gaffeltruck ut i luke 4 fra
hvert av de 6 separate fryserummene. Jeg forsto at dette arrangementet hadde vært en god del
kritisert, men jeg kommer tilbake til dette senere. Tilsammen var disse 6 rummene på 47.000
kubikkfot, og det er ganske mye. Adkomst var fra maskinrummet og alt som vifter etc, var lett
tilkommelig, og man kunne føre daglig kontroll, også visuelt, med lasterummenes tilstand fra
disse vifterummene. Rummene var platet med lysegrønne “warkhaus”-plater - delikat og trivelig
og lett å rengjøre.
De 4 latextankene under lasterum nr. 6 var behandlet med Colturit, en spesialmaling av hollandsk
opprinnelse (Sigma-coating), også lysegrønn, og lett å rengjøre.
Disse “warkhaus”- platene forsto jeg var et finsk produkt. Jeg husker ikke nu, men vil anslå dem
til å være ca. 25 mm tykke og 2x3 meter hver. De som ble benyttet til under-rumsgarnering hadde
en mørkebrun overflate. De var ypperlige til dette bruket, og det var ingen problemer med å kjøre
gaffeltruck på dem.
Jeg tror ikke jeg spanderer mer tid på verkstedet. Prøveturen hadde vært avviklet utenfor
Bohuslen-kysten, og den var vellykket. Det ble svært hektisk på slutten, og rent teknisk var alt i
orden i maskinrummet, men mye sto igjen med tanke på malingsarbeidet, så det ble mannskapets
jobb den første turen å få dette i orden. Det var de nevnte problemene med lasterummene som var
den største utfordringen, men alt lar seg løse dersom man er litt flink på det å improvisere og tar
tingene med godt humør. Å fly rundt og sutre og beklage seg over alt mulig til alle mennesker,
løser i alle fall ingen problemer. Avgangen fra verkstedet gikk meget stille og rolig for seg ut på
eftermiddagen 26.februar 1967, og første havn var Fagerstrand i Oslofjorden for bunkring. Jeg var
tidlig oppe, og begynte å feie sneslaps av de lukene vi skulle laste i, og toppet opp alle kranene,
og fikk satt disse i rett posisjon med tanke på hvor vi skulle laste. Lastingen foregikk som vanlig
med de elektriske kranene på land i Oslo. Selveste overformannen på Wilhelmsens
Filipstadanlegg var tildelt oss, så det var tydelig at stemningen var hausset opp litt både på
kontoret og nede på kaien, men det roet seg ned ganske snart, i alle fall på kaien, da de forsto at
alt var godt forberedt, og at det var lasteoffiseren som bestemte det hele uten noen form for
oppjagethet eller nervøsitet. Riktignok tusset det med folk fra kontoret over alt i innred-ningen
som skulle se på dette nye vidunderet av en båt, men det var ikke min oppgave å ta meg av. Ute
på dekket hvor lastingen foregikk hadde ingen utenforstående noe å gjøre. Jeg hadde med meg
noen av toppene fra havneavdelingen rundt for å vise frem hvordan ting skulle virke. Vi skulle
laste et parti i luke 3 underrum, og i den forbindelse ba jeg føreren av en 3 tons gaffeltrucken om
å stelle seg i borde “off shore”, og så kjøre over til den andre siden. Jeg ba så gjestene om å holde
øye med rekken mot lagerskuret inne på kaien. Det var ganske utrolig hvor mange grader skibet la
seg over bare med denne vesle vektforskyvningen. Min kommentar til dette var at vi var
fullbunkret og ellers tom for last, og at det måtte være fullstendig feil å kalle dette for verdens
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mest fleksible linjefartøy, slik som rederiet hadde gjort, for her måtte man tenke stabilitet hele
tiden, og alltid sørge for å få den tyngste lasten ned i underrummet. Dette ble påpekt i en vennlig
tone, men jeg tror de fikk seg en liten tankevekker. (Da jeg gikk i land efter 3 turer, skulle skibet
inn til byggeverkstedet for garantidokking, og det var fra kontoret bestemt at de ville legge inn
400 tons med rujernblokker i nr.4 center dobbeltbunnstank, og så fylle opp med dieselolje. Jeg
hadde senere litt morro av å erte havneavdelingens folk med at rederiet tydligvis hadde stor tro på
at prisen for rujern ville gå dramatisk i været i fremtiden, for de hadde jo uttalt at skibet var
stabilt, så det kunne ikke ha noe med det å gjøre?)
Vi var anlagt for en tur til Fjerne Østen, og vi syntes alle det var rart at det første av disse
fartøyene skulle snu i Kina, og ikke gå til Japan, men siden de 4 Mitsui-skibene var under
bygging, ville jo de introdusere konseptet på det markedet. Lastingen på kontinentet og i
Middelhavet foregikk efter det tradisjonelle mønstret, og jeg kan ikke huske noe spesielt på den
utgående reisen. Vi fikk noen tungløft uten at det skaffet noen problemer da de var forholdsvis
lette. Tilbake til stabiliteten på disse skibene. Efter avsluttet lasting i Genoa, gikk vi via
Messinastredet mot Suez-kanalen. På 4-8 vakten på kvelden før ankomst neste morgen, kunne vi
se lysene fra den lille byen Damietta langt nede på styrbord side, og vi hadde tung dønning fra
vestlig retning, og skibet slingret kraftig til hver side. Kapteinen, overstyrmannen og megselv sto
i babord side av styrehuset og holdt oss fast i rekkverket som løp langs kartbordet, og jeg må si at
jeg var veldig forundret over skibets oppførsel. Ikke det at det var noen fare på ferde, for jeg
hadde regnet på stabiliteten, og visste at den side av saken var under kontroll, men det var en slik
unormal bevegelse, idet skibet gled langsomt over for så å stoppe langsomt opp og så gli tilbake
og legge seg til styrbord, og så komme langsomt tilbake igjen. Dette hadde naturligvis med den
lange, tunge dønningen å gjøre, men det som var unormalt var at skibet liksom ikke strittet imot hadde liksom ikke noen kraft til å rette seg opp. Dette hadde jeg aldri før vært med på. Plutselig
banner kapteinen i, og beklager at han ikke hadde holdt seg til “Traviata”, som efter hans mening
var verdens beste skib, mens dette her var den største drittbåt han hadde vært på. Han var, jo,
nesten 60 år gamel, og jeg tror det var flere ting som bidro til utbruddet ikke bare de uvanlige
bevegelsene i skibet denne kvelden, men kanskje også alt det nye som han kanskje følte at han
ikke mestret - slett ikke noe rart i det. Vel, vi kom nu inn til Port Said uten noen problemer. Mitt
problem var om lasten sto i lasterummene med den store slingringen, men også det hadde gått
veldig godt.
Vi kom gjennom kanalen uten noen problemer naturligvis. Papirer for skibets mål etc., for å få
utstedt et Suez Canal Tonnage Certificate var sendt i forveien, så klareringen gikk uten noen
forsinkelser. Denne nye typen skib fikk en del oppmerksomhet, og det var jo morro å få
oppmerksomhet, da det viste at vi var i front med nye ting, og det borget jo godt for fremtiden. På
dette tidspunktet trodde vel de fleste ennu at himmelen var skyfri for norsk skibsfart, men noen av
oss begynte vel å stille spørsmålstegn ved en del av de ting vi så. Enorme tankskib seilte med
afrikansk mannskap med europeiske offiserer, og det så jo ut til å gå godt. I alle fall var skibene
velholdte og tok seg godt ut. Vi hadde sett store, fine indiske skib med full indisk besetning, men
her visste vi at det engelske utdan-ningssystemet lå i bunnen, men vi visste også at nasjonale
lastepreferanser var utbredt, og det var kun de eldste skandinaviske, engelske og europeiske
linjeskibene som gikk til India, og efterhvert ble disse gamle linjene efterhvert lagt ned. Vi så jo
også at det var grekere og andre med innkjøpte, eldre linjeskib som gikk til Indonesia og
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uthavnene i Philippinene og lastet kopra, expeller og slike produkter. Med våre lønninger var det
ikke mulig å få noen fortjeneste ut av en slik transport. Nu kunne vel mye vært gjort med tanke på
å beholde mye av verdens transport på våre hender, om rederne hadde vært enige om ikke å selge
sin gamle tonnasje til lavkostland og bekvemmelighetsflagg. De gikk jo for en slikk og ingenting
efter min mening, 1 million norske kroner for en godt brukbar 25 år gammel linjebåt, var ren
galskap, men en million er en million. Og jeg kjenner ingen som ikke bøyer seg og plukker opp
en million som ligger på bakken, men langsiktig tenkning var det ikke. Jeg skal skrive om disse
tingene i en annen sammenheng en gang ved leilighet.
Vi var så vidt innom en liten by på Afrikas Horn som het Assab, og det var den vanlige gjengen
med fattige, møkkete mennesker kledd i filler som foresto lossing og lasting - et trist syn, men
dessverre vanlig på disse trakter. Vi hadde vaktmenn fra dekksmannskapet som vaktmenn i
rummene i disse havner for disse folkene stjal som ravner om de fikk anledning til det. Slett ikke
noe rart synes jeg, fattige som de var. Vi lastet noe, men det var så beskadiget at det var bare å ta
forbehold på hele skitten, og det var gjort på forhånd av agenturet.
Vi kom oss ut så snart vi var ferdige, og ingen hadde noe ønske om å komme tilbake dit. To timer
efter at vi hadde forlatt havnen hørte en av mannskapet noe dunking fra et av lasterummene, og
frem kom en vettskremt, fillete liten fyr rundt 30 år. Krøpling var han, sterkt handikappet, så han
var vel en som de andre i gjengen tok vare på, og som steve-dorfirmaet kanskje følte ansvar for.
Han hadde sovnet nede i lasterummet, og var gjen-glemt av de andre - med vilje eller ikke er
umulig å si. Da han ble ført opp til kapteinen på broen, var vi allerede på vei tilbake til Assab, for
han hadde sett hva som foregikk nede på dekket. Denne kapteinen var ikke av den nådige typen
når han hadde overtaket, men ellers tror jeg nok han var litt feig av seg. Denne stakkaren fikk seg
i alle fall en overhaling som han sikkert ikke har glemt ennu om han mot formodning skulle leve
fortsatt. Han var i alle fall askegrå i fjeset da han kom ned på dekket, og var sikkert sjeleglad da
han så losbåten komme ut fra Assab for å møte oss utenfor innløpet. Beslutningen om å gå tilbake
med fyren var sikkert helt riktig, ellers hadde vi nok blitt drassende med karen kanskje i årevis,
men det kunne vært gjort på en mer stillferdig og human måte. Om kapteinen en gang hadde lært
seg en salme som hadde strofen “elsk din næste du kristensjel, træd ham ikke med jernhård hæl,
ligger han enn i støvet”, så hadde den nok for lenge siden forsvunnet av minnet.
Turen over det indiske hav gikk bra. I maskinrummet var det bare fryd og gammen, men på dekk
sto det meget malingsarbeide igjen, så jeg tok meg av all klargjøring av luker, kraner og andre
forberedelser til lossing og lasting, slik at dekksgjengen var disponibel fullt ut for
vedlikeholdsarbeid. Så snart jeg var ferdig med papirer og lasteplaner efter Europa, hadde jeg
også godt med tid. Vi oppdaget straks vi begynte å laste oppe i Europa at vi kom til å få store
problemer med de 6 flyttbare kranene som løp fra forkant av luke 2 hele veien til brobyggningen.
Om skibet hadde litt stor akterlig trim, var det umulig å stoppe en kran som hadde kommet i
bevegelse ved flytting, slik at den kolliderte med den aktenfor- stående kranen. Kranene hadde en
solid klo i hvert hjørne som grep under den kraftige dobble skinnegangen. Før vi forsto
problematikken var dette problemet altoverskyggende. Det hele kom seg av at kloen ble skrudd
for langt ned eller for lite, og begge forhold gjorde at en eller fler klør kilte seg, og det var et
forferdelig arbeide å få det hele løst igjen. Det var nesten som klørne var sveiset fast, og jeg ble
forferdelig lei av å slå med slegge på elendigheten. Til alt overmål hadde ikke verkstedet satt inn
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en eneste smørenippel noe sted på disse klørne, og det varte ikke lenge før dette ga oss et nytt
problem å hanskes med. Jeg snakket med maskinsjefen, som var en fantastisk flott mann og alltid
samarbeidsvillig, og han ville sette inn nippler og bore opp for smørekanaler bare vi fikk
demontert kloarrangementet. Elektrikkeren hadde nesten ikke noe å gjøre, så han meldte seg
frivillig til å hjelpe meg. I 3 uker på overfarten fra Europa holdt vi på med dette arbeidet. Jekket
opp kraner, sprengte jekker, demonterte og satte sammen igjen efter at reparatøren hadde gjort de
nødvendige utbedringene. Vi så ut som griser, fulle av fett og skitt, våte enten av svette eller
sjøvann som rant nedefter denne kranbanen, men vi hadde det bra for vi visste at dette arbeidet
kom til å være en velsignelse siden. Denne elektrik-keren var også en flott kar, lett å samarbeide
med. Jeg traff ham igjen siden ved et par anledninger. Da var han ikke en skygge av seg selv,
nesten apatisk og spurte om de samme tingene gang på gang, og det var umulig å føre en fornuftig
samtale med ham. Han hadde vært operert for åreknuter i bena - var svært plaget av dette - og
siden ble han, for å si det rett ut tomsete, og i løpet av et par år var denne fantastisk flinke
fagmannen ikke i stand til å seile. Et forferdelig trist tilfelle, og jeg syntes umåtelig synd på ham.
Han var ugift slik at ingen var avhengig av ham. Han døde ung, kanskje 40 år gammel. Jeg kan
ikke si at vi var direkte venner, men han var en likandes kar og lett å omgås, en god skibskamerat
er vel rette betegnelsen.
Vi hadde på “Torrens” få problemer med de hydraulisk opererte lukene. De ble åpnet og lukket
ved hjelp av hydraulsylindere på hengsle siden i lukekarmen. Operasjonen foregikk ved hjelp av
et bærbart panel, og forutsettingen for at det skulle virke var at styringsventil-ene som sto i
spesielle skap inne i mastehusene, var stillt riktig. Nu var det stort sett, på grunn av
arbeidssituasjonen for dekksmannskapet, jeg og til dels 2. og 3. styrmannen som gjorde dette, og
vi kunne systemet. Var det av en eller annen grunn vanskelig å få opp en luke, kunne man ta en
kran til hjelp, men da måtte man være nøye med å åpne på det bærbare panelet for oljestrømmen
ellers ble tettningslinjalene inne i den hydrauliske vrisyl-inderen ødelagt, og da var det bare å få
den iland til reparasjon. Senere som inspektør og driftsjef hadde jeg blandt annet driftsansvaret
for alle disse 4 Skandiaskibene, og det var til å gråte av å se hvor meget rederiet hvert år betalte i
reparasjon av vrisylindere - hundre-tusener pr.skib. Det var en skam, og det hele skyldtes slurv fra
befalets side. Jeg kom ombord i “Tirranna” på inspeksjon nede i Savannah en gang, efter at jeg
hadde hatt andre skib å stelle med i noen år. Jeg oppdaget fort at her var elektrikkeren uunnværlig
når det gjalt lukeoperasjoner, og i mange tilfeller var det å løfte ved hjelp av kraner. Det var
mannskapet som sto for operasjonen av lukene, og med så mange forskjellige “operatører” var det
soleklart at her ble det gjort feil på feil hele tiden, da de ikke var kjendt med virkemåte og system.
Jeg fulgte opp denne elektrikkeren, og fant straks ut at det fantes en masse juksekoblinger inne i
de nevnte skap i mastehusene for styring av lukesystemet. På forespørsel hvorfor var svaret at han
og båsen kjente til disse juksekoblingene, og da spillte det ingen rolle. Dette viste for meg at
ingen av skibets 4 styrmenn var involvert i operasjonen av lukene. Slutten på det hele var at
kapteinen fikk beskjed om å bestille ny elektrikker hjemmenfra. Elektrikkeren fikk beskjed om at
alle juksekoblinger skulle bort, og systemet være i opprinnelig stand før ankomst New York, og
at en oversikt over øde-lagte vrihydrauler skulle utarbeides. Dessuten skulle ingen av mannskapet
i fremtiden operere lukene - kun styrmennene. Elektrikkeren ble gjort oppmerksom på at han ville
bli avmønstret i New York, og dessuten at han hadde et alkoholproblem som ikke kunne skjules
ved kontinuerlig tygging av “spearmint”. Båsen fikk også beskjed om at han fikk snu om på et
annet blad. Kapteinen gikk heller ikke fri da han muligens hadde noe av det samme problemet, og
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dessuten kjørte med alt for løse tøyler, og det hele hadde nok til en viss grad utartet. I slike
tilfeller nytter det ikke med kosmetiske operasjoner - det må kuttes til beinet.
Vi går tilbake til “Torrens”. Så vidt jeg erindrer gikk vi først til Penang for lossing og derefter
Malaccastredet til Singapore. Vi fulgte den vanlige ruten med Manila og Hong Kong. Vi fikk stor
oppmerksomhet hele veien. Siden vi ikke skulle til Japan, ble Shanghai vårt vendepunkt. Vi
syntes det var litt rart at vi ikke skulle til Japan, og at dette flunkende nye skibet ble sendt til
Kommunist-Kina, men det hele berodde vel på at det første av de 4 Mitsui-skibene “Talabot”, var
leveringsklart på dette tidspunktet, og således var det vel naturlig at dette skibet gikk inn i “vår”
rute. Raskere var hun, og ville være tidligere enn oss i Europa.
Vi ankom losområdet utenfor Shanghai uten noen vanskeligheter, fikk los og gikk inn til
Woosung hvor resten av myndighetene kom ombord. På forhånd hadde kapteinen og telegrafisten holdt på i et par uker tenker jeg med alle slags klareringspapirer som måtte til, og jeg
tror nok kapteinen var litt nervøs for dette anløpet. Jeg hadde vært med på det flere ganger før, og
selv om det alltid er en viss spenning med disse folkene, regnet jeg med at det ville gå like greit
som før. Undersøkelsene denne gangen var like grundig som før. Kapteinen hadde kjøpt inn eller
fått “Maos lille røde bok” og delt ut, og den lå rundt på flere bord. Selv hadde han kaki bukse og
skjorte på, ingen distinksjoner som han vanligvis brukte, men med flere Mao-merker på brystet.
Det virket litt tullete på meg, og da han fikk se at jeg kom i den vanlige mørk battledressen med
de vanlige skulderdistinksjoner, fikk han helt hakeslepp, og spådde at jeg ville ende opp i Yttre
Mongolia før jeg visste ordet av det. Ingenting hendte naturligvis.
For et spetakkel vi var havnet oppi. Høytalere langs hele kaiområdet som gikk “fullt blast” hele
dagen, kvelden og natten med helt til kl. 4 om morgenen, og så var det stille til kl. 7 på morgenen,
men da var det på’n igjen med kinesisk musikk, marsjer og alt mulig. Jeg antar det var patriotiske
sanger som hyldet det store leder Mao Tse Tung. Av og til ble musikken avbrutt av en masse
snakk, og efter tonefallet å dømme var det svært engasjerte mennesker som talte, og da var det vel
politiske taler ville jeg tro. Vi var havnet rett opp i kulturrevolusjonen - akkurat i den uken som
den var på sitt mest intense, og det var svært skremmende å være tilskuer/tilhører, men ikke farlig
slik som jeg bedømmer det, for disse menneskene var, tror jeg, svært opptatt av å presentere seg
overfor oss utlendinger “Quai lon” (fremmede djevler) som de flotteste som noen gang hadde
eksistert på jorden. Litt dumt forklart kanskje, men noe i den rettning tror jeg er riktig. Vi lå langs
elven litt neden-for “The Bund”, som var den gamle internasjonale bydelen, den eneste med litt
skyskraper aktig bebyggelse. Det var her all europeisk, russisk og amerikansk virksomhet var
konsen-trert i mellemkrigstiden, også all synd og elendighet. På den tiden var jo Shanghai den
største internasjonale syndens bule. Shanghai ble jo faktisk regjert av disse store landene med
eget politi, tollvesen etc., kineserne hadde vel ikke noe de skulle ha sagt. Så det ville ikke være
noe rart om utlendingene hadde blitt hatet, men det var nok engelskmenn og amerikanerne det
gikk utover akkurat da.
Men denne helvetes musikk var det ikke mulig å slippe unna. Rødegardistene med faner og flagg
var aktive hele tiden opp og ned “waterfronten”. Stoppet opp ved hvert skib, og satte igang med
taler og musikk de også. Efter hva jeg kunne forstå og se var det bare ungdom - studenter vil jeg
anta, og historien kjenner vi jo, med at alle skulle ut på landet og arbeide manuelt, doktorer,
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professorer og andre intellektuelle. Rene galskapen natur-ligvis, men her var det ikke fornuften
som rådde. Hver morgen og hver kveld kom det et tog av rødegardister, kanskje 50 til 75
deltagere, som toget ombord med røde faner og flagg. Opp styrbord side og ned babord side,
rundt overbyggningen akterut og så iland. Ikke noe hendte annet enn at lastingen stanset mens de
var ombord. Ingen vekslet noen ord med dem.
En eftermiddag ble det et voldsomt oppstyr i det området av kaien vi lå. Vi hadde et stort litt eldre
linjeskib fra British India Steam Navigation Line aktenfor oss. Disse folkene regnet seg selv som
toppen av Britisk skibsfart, men var det nok ikke. Det jeg mener å si er at de var nok litt ovenfra
og ned overfor andre. Sort skrog med hvit rand, skorstenen sort med to hvite ringer, jeg tror å
huske at skibet het “Chibylla” eller noe lignende. Forenfor lå også et britisk Hong Kong-registrert
skib som het “Eastern Saga”. Dette rederiet hadde 3 eller 4 linjeskib, og drev vel noe på samme
måte som det norske Brusgaard og Kiøsterud- rederiet i Drammen på kysten av Kina, Japan,
Philippinene, Indonesia, Singapore og Thailand og tidligere franske Indo-China. Velholdte,
moderne skib var det på ca. 5000 tons, sorte med hvit stripe og en skorsten med en spesiell rosa
farge. De het alle noe med “Eastern”.
Den ovennevnte eftermiddagen kom hundredevis av rødegardister, ikke bare ned på kaien, men
også i lektere (djunker) på elven. Ikke en av dem brydde seg om “Torrens”, men de to ovennevnte
britiske skibene ble gjenstand for en voldsom oppmerksomhet. De ble full-stendig overmalt med
alle mulige kinesiske skrifttegn i rød eller hvit maling, som vi ikke hadde peiling på hva betydde.
Antagelig det samme som sto på engelsk. “Kill Wilson” og “Down with US” og lignende.
Aktivitetene pågikk et par timer, og da så de to skibene ikke ut. Mannskap og offiserer på skibene
fulgte med, og hang på rekken. Det ble sagt, uten at jeg vet om det er riktig, at kapteinen på BIskibet hadde ropt ned til mannskapet sitt at et par av dem burde hjelpe til litt nede på kaien. Og
det skulle ikke forundre meg, engelskmenn er spesielle og har god humor, og vi så at et par av
gutta var i gang nede på kaien sammen med kineserne. En fin måte å ta brodden av
provokasjonen på efter min mening. Siden forhørte vi oss om hva som hadde skjedd med de to
skibene, som begge var på vei til Hong Kong. Myndighetene hadde visstnok ikke hatt lyst til å ta
de to inn til Hong Kong slik som de så ut, og derfor hadde de lagt seg til utenfor havnen og malt
over “Kunsten” fra Shanghai.
Jeg husker ikke hvor mange dager vi lå i Shanghai, men tror det var 4 dager. En av dagene skulle
kapteinen opp på den lokale “Friendship Store”, han skulle ha gardinstoff i råsilke, og
maskinsjefen og jeg slo følge, og det skulle bli en interessant tur. Agenten hadde ordnet med
transport, en drosje så vidt jeg vet, men sjåføren forsto ikke et ord engelsk. Han var imidlertid
blid og grei. Efter en stund var det bom stopp idet vi kom ut på en stor åpen plass i sentrum.
Tusenvis av mennesker trengt sammen over det hele og en masse bråk med de vanlige høytalerne
på himmelhøyt nivå. Smilende og blide ansikter ble presset mot bilvinduene for å se på oss rare
mennesker fra en annen verden. Og bilen ble sluppet frem jeg holdt på å si centimeter for
centimeter. Efterhvert forsto vi hva som foregikk. Dette var den store demonstrasjonsdagen i
beleiringen av den britiske legasjonen i Shanghai. Hva som kom ut av det hele husker jeg ikke,
men det var svært spent, og brittene måtte på en eller annen måte gjøre noen innrømmelser tror
jeg. Det var i alle fall svært spennende i dette området med Taiwan som Kommunist-Kina gjorde
krav på, men som ble støttet sterkt av USA i sin kamp mot moderlandet. De to småøyene
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Quemoy og Amoy som lå helt inn til kysten av Kina var nok en voldsom torn i øyet på det store
mektige Kina, men stridighetene her begrenset seg til “gunbattles”. Hva som var grunnen til at
Kina ikke gikk over sundet og tok øyene var vel ikke bare det at de var formidable festninger,
men kanskje heller at det hele var et politisk spill. At Kina ikke gjorde invasjon på Taiwan var vel
også av politiske grunner, men kanskje ennu mer at de manglet transport og sjømilitær styrke til å
gjennomføre noe slikt. Vi som den gang hadde sett, i mitt tilfelle gjennom 15 år, den amerikanske
tilstedeværelsen i Hong Kong ved at det til enhver tid lå store, kryssere og noen ganger slagskib
og hangarskib, amerikanske krigsskib, opp i mot 10 stk. så jeg en gang, til ankers i Hong Kong.
Vi skjønte jo at det alltid var et stort antall enheter i sjøen, og i tillegg kom hva amerikanerne
hadde i Japan, Korea og for ikke å forglemme i den store sjømilitære amerikanske basen i Subic
Bay nord for Manila. Nei, Taiwan satt nok ganske trygt på “uncle Sam’s” kne. Men Hong Kong
var vel egentlig ikke noe stridens eple. UK hadde på denne tiden egentlig gitt opp alt øst for Suez,
men Hong Kong og engelskmennene hadde vært smarte og bygget opp kronkolonien til et enormt
finanssenter som virkelig talte med internasjonalt, og var tror jeg svært godt beskyttet på grunn av
det. Kineserne var like interessert som alle andre i at Hong Kong lå der som en slags fristat, men
så måtte de demonstrere en gang i blandt at det var dem som hadde makten. Så da var det bare å
stenge ferskvannstilførselen, som de også gjorde over lengre tid i begynelsen av -60-årene. Jeg
skrev vel om det i mine opplevelser ombord i “Troubadour”, og vannfarten fra Pearl River til
kronkolonien - en fart som også norske tankskib var involvert i. Den militære britiske
tilstedeværelsen i Hong Kong var svært lite synlig. En gang i blandt kom engelske jetfighters
susende lavt innover Hong Kong og feide over mastetoppene våre der de manøvrerte mellom
øyene. Ellers hadde de marinebasen H.M.S.” Tamar” midt inne i byen på Hong Kong siden, men
et par destroyere og noen mindre fartøyer var alt som fantes der. Britiske offiserer og “local
crew”, var det på disse. Vår tømmermann på “Troubadour” hadde tjenestegjort på disse
destroyerne, jeg tror i mange år.
På en av turene, jeg husker ikke hvilken, hadde vi en portugiser med kinesisk kone med fra
Lisboa til Hong Kong. Han var sjef for statens finansvesen i den lille portugisiske kolonien
Macau, som lå på fastlandet en god times tur med hydrofoil fra Hong Kong. Desverre fikk jeg
aldri somlet meg til å besøke denne gamle kolonien. Mannen hadde meget interessant å fortelle,
og fortalte at Portugal ved mange anledninger hadde ønsket å kvitte seg med Macau ved å gi den
tilbake til Kina. Men nei det kom ikke på tale før avtaletiden var utløpt, men da ville de overta.
Men som han sa: “vi har ingenting vi skulle ha sagt, kineserne forteller oss hvordan tingene skal
være, og det var det”. Overtagelsen gikk for seg på en svært stillferdig måte, og kolonien var vel
heller ikke av noen betydning, og fungerte vel mer som en eneste stor spillebule med ispedde
fornøyelser og carnale gleder for å si det på en pen måte. Så noen pryd for Portugal var kolonien
vel ikke.
Bortsett fra “dramatikken” rundt kulturrevolusjonen, som for oss ikke hadde noen betyd-ning
annet enn som litt underholdning i hverdagen, forløp vårt opphold fredelig nok. Efter at jeg hadde
blitt enig med formannen om frekvensen i innlastingen av de forskjellige partier og deres
plassering, var alt perfekt. Om en sekk f.eks. var litt beskadiget, ble den lagt til side, erstattet med
en ny og returnert i land. Inntrykket var at alt som gikk ut fra Kina skulle være i perfekt stand.
Men sjauere er de samme over hele verden. Følger du ikke med lurer de seg til å gjøre det på en
noen lettvind måte. Jeg var nede i et av lasterummene husker jeg, og var ikke fornøyd med
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underlag av dunnage eller noe slikt, og påtalte det på en vennlig måte, men de bare trakk på
skuldrene og forsto ingen ting. Jeg liker ikke å banne, men ble arg og tok frem en del engelske
gloser av rennestenskarakter og forklarte at jeg ville ha det gjort på den og den måte. Da ble det
fart i gjengen, og sakene ble ordnet i en fart med vennlige ansikter og et og annet smil, nikking og
“Tai Faw” utt. “taifå”, som er overstyrmann eller Chief Offiser på kinesisk. Det var tydelig at de
ennu forsto en del engelsk, men det er fristende over hele verden å ta snarveier.
Efter å ha gått fra Shanghai hadde vi fått en indikasjon på hvor og hva vi skulle laste på
hjemturen, men ikke noen fullstendig liste. Blandt annet visste vi ikke hva vi skulle laste i
Singapore, Port Klang og Penang i Malaysia. I Shanghai hadde vi lastet stort sett lett gods som så
langt vi kunne var plassert i mellemdekk, men noe måtte også gå ned i underrum-met, hvilket ut
fra et stabilitetssynspunkt var svært uheldig. Jeg begynte å regne på hvilke muligheter vi hadde,
men det store problemet var hva vi ville få i Singapore/Malaysia, og det ville helt sikkert bli det
tyngste vi kom til å få - gummi og noe trelast. Fra Philippinene skulle vi bl.a. laste et parti
“copraexpeller” i bulk i luke 4 underrum, men det betydde at vi måtte holde nesten hele denne
luken fri i mellemdekkene inntil vi hadde denne lasten inne. Jeg hadde på utturen informert
kapteinen om at vi absolutt burde bunkre til full kapasitet i Singapore på utturen, men han påsto
at rederiet hadde avslått dette, også efter 2.gangs an-modning. Om dette var sandt hadde jeg mine
tvil, men kunne naturligvis ikke si det. Enten hadde han glemt å forespørre rederiet, eller han
hadde bare akseptert rederiets opprinne-lige instrukser. Vel, for å gjøre en lang historie kort, for
det tok lang tid å tenke gjennom og regne på alle mulige forskjellige alternativer for
lasteplassering, men hva jeg enn gjorde sto det faktum igjen at vi ville få svært dårlig stabilitet på
hjemturen, om vi da ikke kom i den situasjon at vi ikke fikk full last hjemgående slik at vi fikk
meget ledig plass i det øvre mellemdekket, men det visste vi ikke ennu.
Så to dager efter avgang Shanghai gikk jeg opp til kapteinen med mine beregninger, og var så
dum at jeg valgte et meget dårlig tidspunkt for henvendelsen kl.1530. Jeg tenkte ikke noe på at
han nettopp var ferdig med middagshvilen, da det for mitt vedkommende ikke var aktuelt da jeg
som lasteoffiser gikk dagmann. Jeg fortalte ham situasjonen og våre problemer, men kom ikke
langt før han brølte: “Jeg synes De er en meget ubehagelig person, se å kom Dem ut. Ut!” Vi var
plutselig blitt Dis. Jeg gikk ikke ut, men på en rolig måte fortalte ham at det var første gang jeg i
løpet av min sjømannstid hadde blitt behand-let på en slik måte, og at jeg overhodet ikke fant
meg i det, og ba ham om å kontakte agenten i Manila og bestille bilett for meg hjem til Norge
med første tilgjengelige fly. En så total plutselig forandring har jeg ikke sett i en mann. Han slo
fullstendig om. “Styrmann, sett deg ned, forstå at jeg nettopp har tørnet ut, hva vil du ha? En øl,
brennevin, kaffe? La oss glemme det her! Jeg svarte at jeg forsto og aksepterte, men at det var
siste gangen at jeg ville ha en slik behandling. Så gikk vi gjennom mine beregninger, og ble enig
om at vi visste nu hva som kunne bli vår situasjon i verste tilfelle, og at vi fikk vente og se hva vi
fikk av last, og så ta våre beslutninger. Nu viste det seg at “Talabot”, den første Mitsui-båten, fikk
så meget av den lasten som var tilgjengelig for de to skibene, at det gikk bra for oss, slik at vi
hadde meget ledig plass i øvre mellemdekk som ellers ville bli fyllt med tung gummi. To mann
var i alle fall svært glade, da vi nu kunne ta inn adskillig mer bunkersolje i Singapore, hvor den
var billig.
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“Copra expelleren” fra Philippinene gikk greit ned i Luke 4 underrum, med de foreskrevne
lufteanordninger, men det blir jo egentlig en ensartet pulverlast, og luftingen blir bare ved hjelp
av lasterumsviftene fra overflaten. Det er jo helt spesielle spesifikasjoner som denne lasten skal
ha ved innlasting både når det gjelder fettinnhold og fuktighet og lagring før ombordlasting. I
hvilken grad man kan stole på de data og undersøkelser som er gjort på landsiden kan man alltid
stille spørsmålstegn ved. Jeg er ikke overbevist om at disse menn-eskene ikke lar seg bestikke for
å si det rett ut. Noen dollar her og der åpner nok opp for at en tvilsom last allikevel går ombord.
Skibet på den andre siden har ingen muligheter til å foreta en efterkontroll. I dette tilfelle viste det
seg at da vi kom til lossehavnen, tror det var Hamburg, var alt normalt ved åpningen av
underrumsluken og lossingen av dette “krøtterforet”, for det er det det blir brukt til, begynte ved
at en suger kom langs siden og lasten gikk ned i en lekter. Det var ingenting å bemerke før man
kom inn til sentrum av lasten, da så man en tynn røyksøyle opp fra lasten, og det ble stopp i
lossingen. Det er alltid en surveyor fra mottageren av lasten tilstede under lossing av slik last. Vi
ble enig om å fortsette lossingen av lasten, men lot den “Varme klumpen” stå igjen. Denne ble
losset til sist. Om det var til egen lekter eller til lastebiler, husker jeg ikke, men jeg forsto at denne
beskadigede lasten ble solgt på auksjon, og at det hele naturligvis var en forsik-ringssak. Brannen
om man skal kalle det for det, slukket vel mer eller mindre i lossepro-sessen.
Vi gjorde unna Singapore og Port Swettenham uten viderverdigheter. I Port Svettenham lastet vi
ganske mye trelast, og her kom den nye trenden inn, muliggjort med det såkaldte åpne skib, slik at
lasten kunne landes direkte på sin plass i lasterummet i stor grad. Litt overheng var det naturligvis
i sidene, og særlig i for- og akterkant av rummene, men i mange tilfeller kunne lasten driftes eller
skyves på plass. For å kunne utnytte denne mulig-heten hadde vi fått med oss en mengde nylonstropper av forskjellige dimensjoner og farver, både enkle stropper med øye i hver ende og dobble
stropper. De dobble stroppene kom i to kvaliteter, og var ikke forsterket med langsgående
sømmer, og derfor var de lett å skade. Kom de bort i en skarp kant kunne de ryke tverrs over, og
de var derfor litt farlige og ikke særlig populære. I tillegg til disse nylonbåndene, hadde vi også
fått ombord en god del wirestropper i to forskjellige lengder. Disse var beregnet på logs,
jernlengder etc. Vi hadde som sagt god plass på hjemturen, og all denne trelasten ble derfor
stroppet opp og lå med stroppene på frem til lossehavn. Der var det bare å huke an og hive ut av
rummet. Her var det egentlig bare kranens løfteevne og plassen på kaien som avgjorde hvor
mange lenger(slings) man kunne løfte på en gang. Vi lastet også i denne havnen latex i begge
dyptankene i luke 3 underrum og i de 4 latextankene i luke 6. Det var enkelt og greit både med
trykktesting og rengjøring av disse tankene - lysegrønne og delikate med denne spesialmaling
som var påført fra verkstedet. Latextanker, malte eller ikke blir alltid satt inn med et vokslag før
lasting slik at det ikke skal henge igjen størknet latex (kautsjuk) efter lossing, da det ellers ville
være et helvete på jorden å få dette bort igjen. Latex er for at den skal holde seg flytende under
reisen tilsatt en viss mengde ammoniakk, og holdes under trykk ved hjelp av en trykk/vakum
ventil for hver tank. Det er også viktig å smøre grafitt på tanklokk-pakningene slik at disse slipper
når lokkene åpnes. Lossingen foregår vanligvis med pumper fra land. Det er viktig å komme
igang med spyling av tankene så fort som lossingen er ferdig da det alltid vill være noe av latexen
igjen. Vi hadde under selve lossingen ingen problemer, men like før kunne det gått svært så ille
med to av oss, nemlig overstyrmannen og meg selv. Ute i borde hadde vi trelast i mellemdekket,
så det var litt trangt der nede, men vi hadde gjort klar for åpning av babord tanklokk, og satt på en
stabel av trelast, fint og komfortabelt var det. Jeg trykket på det bærbare panelet, og hørte at
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hydraulmotorene hadde det litt tungt og det var litt uvant lyd i lukekarmen. Jeg forsøkte flere
ganger, men det virket som det hang litt igjen i størknet latex langs kanten. Ved 3. eller 4. forsøk
kom luken opp som vanlig, og vi hadde fått den opp ca. 20 centi-meter da ammoniakkgassen kom
veltende ut. Dette hadde vi i vår dumhet eller ubetenk-somhet ikke forutsett. Jeg husker det den
dag i dag - jeg var sikker på at nu var det slutt på livet, og skrek OPP! Overstyrmannen var
nærmest leideren og først. Han var litt tung og ikke så lettvindt av seg. Jeg satte skulderen i baken
på ham og tok i det bena kunne klare, og jeg tror nok ikke han hadde kommet så fort ut av et
lasterum i hele sitt liv til sjøs. Den gassen var forferdelig, og så deilig har aldri frisk luft kjendtes.
Vi får gå tilbake til Penang. Vi nærmest oss ferdig med lastingen der, og hadde begynt å laste noe
waycargo til Aden, bare småpartier egentlig, men så kom morgenen og beskjed om at vi måtte
bare se å få iland igjen denne Adenlasten for det var full krig oppe i Suez, og kanalen var stengt
på ubestemt tid. Spørsmålet hva vi skulle gjøre med noen småpartier med kjølelast/fryselast for
den samme havnen, og det ble fort bestemt at vi skulle bare se å få den iland. Så snart det var
gjort bar det avgårde over Det indiske Hav. Vi hadde nok bunkers til å nå Dakar i Senegal, så det
var intet problem. Vi strøk forbi Cape Town, og fikk post ut med en hurtigbåt, så det var så vidt
vi slakket ned litt på farten.
Jeg kan ikke huske at vi hadde noen vanskeligheter, men vil ikke la være å nevne at de
hydrauliske kranene fra Hagglunds i Sverige, var litt for følsomme på låring av selve kranarmen,
da det var lett å få for stor åpning på spaken, og dermed kom armen voldsomt ned med et rykk.
Dette skremte krankjørerne slik at de ble sittende å holde med to hender på denne spaken, og hele
kranoperasjonen ble da svært langsom og lite effektiv ved at disse karene, som egentlig var
vinsjekjørere, ikke svingte kranen samtidig med å låre eller hive. Dette var ikke så stort problem i
Europa da man her hadde folk som var vandt med krankjøring, men ute i Fjerne Østen var det til
tider store problemer.
Jeg forsøkte alltid å stue lasten for Antwerpen og Rotterdam slik at vi hadde opsjon på å gå til den
ene eller andre havnen først. Dette var jeg av erfaring klar over, og hadde sin betydning dersom
man kom opp i denne posisjonen og det nærmet seg week-end. Saken var nemlig den at man
kunne arbeide på søndager i Antwerpen, men ikke i Rotterdam. Da vi nærmet oss, og så at her ble
det en stille og rolig søndag i Rotterdam, da vi ville være fremme på lørdag tidlig kveld, var det
en meget fornøyd kaptein som telegraferte hjem til Oslo, og foreslo at vi gikk Antwerpen først
siden lasten var stuet med denne mulighet for øye. Dette passet rederiet svært godt selv om de
måtte betale en høy overtid i Antwerpen.
Vi jobbet med 4 gjeng denne søndagen, og en gjeng i luke 1 jobbet med forskjellige partier
stykkgods, mens de 3 andre arbeidet med skibets kraner og trelast som var ferdig stroppet opp i
innlastingshavnen. Jeg forlangte at lossingen skulle gå så fort som overhodet mulig, d.v.s. at
kranene ble maksimalt utnyttet, jeg tror vi hadde 4 eller 5 i arbeide på de 3 gjengene, og efter et
par timer var kaien mer eller mindre full, og jeg maste på at de fikk skaffe flere traktorer og dra
lasten lenger inn på kaien. I Antwerpen var det svært primitivt, men allikevel svært så effektivt.
Paller og trelast ble landet på stålplater som var litt oppbøyd i ene enden slik at de ikke huket fast
i ujevnheter på kaien når traktorene dro lasten inn i skurene, d.v.s. det var ikke skur i vanlig
forstand, men tak som sto på jernpillarer, så derfor var de helt åpne på sidene. Jeg la merke til at
gjengene efter hvert ble mindre i trelastlukene, for der var det lite å gjøre, bare å legge stroppene
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på kroken når den var tilbake, mens det i luke 1 krydde av folk, da det var mer arbeide med
stykkgodset.
I Antwerpen hadde vi en personlighet, Raymond (Mon) Jantzens, som virket mer som formann
enn som det han i virkeligheten var, nemlig Chief Tallyman, og arbeidet vel for, kanskje var han
ansatt hos, Best & Osterieth, som var fellesagentur for de 3 store skandi-naviske linjerederiene.
Jantzens la seg opp i alt mulig, og alle på kaien respekterte ham. Kanskje var de litt redde for ham
også, for han hadde en formidabel arbeidskapasitet og oversikt, og var høyt og lavt selv om han
noen dager hadde opp til 3 linjeskib på en gang langs kaien for lasting og lossing. Selv om du
kom langs kai tidlig på morgenen, så var riggerne ombord kl. 0500, og da var det umulig å få seg
en blund. Kl. 0600 var Jantzens på døren hos overstyrmann, og skrek inn gjennom døren “Good
afternoon Mr. Mate”. Selv om du satt på kontoret med en kopp kaffe, var hilsenen alltid den
samme. Han reddet mang en styrmann som hadde vært litt råflott med eller blitt lurt av
formennene i foregående havner slik at han kom inn til Antwerpen med meget “broken stowage”,
d.v.s. at det var mange småplasser eller vanskelig tilgjengelige hull i lasterummene. Da fikk de
høre det fra Jantzens, men han fant løsninger med passende last, og disse hullene ble som oftest
fylt. Om han godsnakket med sjauerne eller truet dem vet ikke jeg, men den redd-ende engel var
han. Jeg husker en gang da jeg var 2.styrmann ombord i “Taurus”. Vi skulle ha med noen ekstra
lange H-bjelker, så vidt jeg husker var de 47 fot lange, og hver av dem veide vel et tonn.
Styrmannen forklarte at han ikke kunne finne plass til dem under dekk, men de var booket for
“under deck stowage”. Jeg fikk så et spørrende blikk fra “Mon”. Vel, overstyrmann og jeg vet at
det er et hull på babord side i luke 2 undre mellemdekk, men vi tror at det blir for vanskelig selv
her i Antwerpen hvor det meste ordner seg. I dette “gamet” lærer man seg fort at litt smiger kan
gjøre underverker, og selv Jantzens eller kanskje spesiellt han, var vel heller ikke uimotagelig for
litt av dette. “Let’s go and have a look”. Så avgårde og ned i lasterummet sammen med
formannen. Telte opp antall fot, vurderte høyde og bredde for å se om langjernet kunne trees inn
på den ene eller den annen måte. Vi snakker vel om rundt 10 stykker. Formannen var meget
betenkt og det var det ikke noe rart i. Noen gloser “vlaamsk” kan jeg vel, og ellers er det meget
man kan lese av kroppssprog og tonefall, og jeg gjettet meg til at “Mons” enetale på slutten inneholdt noe sånn som: “Denne her unge jyplingen tviler på at vi her i Antwerpen klarer å få inn
disse få lengdene med jern, men jeg har sagt at det går! Går det?!!” “Yes, yes Mr. Jant-zens. Oki,
oki”. Så var den saken i orden. Så fikk jeg beskjed at det var opp til meg å få lasten ut igjen, og
han likte svaret mitt, som nok hadde en dobbeltmening, “What comes in, comes out, Mr.
Jantzens”, det så jeg på det lille smilet hans. Jeg kan vel ikke si at vi var venner, men kolleger var
vi. Vi elsket linjeskibene, miljøet vi arbeidet i, hadde følelsen av at vi var med på noe stort og at
vi oppnådde resultater. Overvandt vanskeligheter ved hardt arbeid, og kanskje litt forstand også.
Dette var et liv for mannfolk i en “international setting”. Den gamle og jeg var på bølgelengde.
Han var vel 20 år eldre enn meg, litt firskåren av middels høyde, egentlig en pen mann med bart,
og jeg kan tenke meg at mang en ungmø kastet stjålne blikk på denne karen i hans ungdom.
Jeg kom vel litt på viddene igjen ved å gå tilbake til “Taurus” - nu var det “Torrens” det gjaldt.
Som sagt så maste jeg på kranførerne at de skulle lande trelasten hvor de måtte finne en plass, og
det gjorde de. “Mon” kom fykende og var helt fortvilet, men han forsto godt hva jeg var ute efter
og aksepterte det selv om det betydde en noe tyngre efteropera-sjon på kaien. Jeg var ute på
dekket hele søndagen og fulgte arbeidet, og tidlig på eftermiddagen var vi ferdig. Den siste
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gjengen fra borde var den i luke 1, og de forsvandt hjem ved 3-tiden. Jeg var i nærheten av
gangveien da en av gjengene gikk i land, og alle skulle håndhilse og jeg fikk høre “very good
ship” og “best ship ever”. Bare smilende fjes hele veien, og grunnen var naturligvis at de hadde
gjort en svær fortjeneste denne søndagen, ikke bare ved at de hadde søndagsbetaling, men det
kom sikkert et tillegg for antall losset tonnage pr. time eller noe slikt. Efter ferdiglossingen ble vi
liggende noen timer i fred og ro mens vi ventet på at tidevannet skulle gå opp. Langs med
hangarene var det som kjendt en enorm forskjell på høy- og lavvanne, og ankomst og avgang var
avhengig av dette. Jeg hadde invitert Mr. Jantzens opp i lugaren, og vi hadde en hyggelig prat. Jeg
forklarte ham at jeg hadde presset på med lossingen av trelasten for å vise at vi alle måtte belage
oss på at disse skibene hadde en enorm kapasitet om forholdene og lasten lå til rette for det. Han
forsto dette utmerket godt og var vel svært godt fornøyd for i bunn og grunn var han Wilhelmsens
(rederens) mann. Da jeg sa til ham at dette var første gangen jeg hadde opplevd at kaien i
Antwerpen ikke hadde klart å ta unna hva skibet leverte, var hans enkle svar at det ville ikke noen
gang gjenta seg. Han var nok forberedt nu.
Han hadde på uttur fortalt at hans kone led forferdelig av artritis, men han hadde hørt at de ute på
Østen hadde effektive magnet-armbånd, og lurte på om jeg kunne skaffe noe slikt. Det hadde jeg
naturligvis gjort, og han var svært takknemlig. Dessuten hadde jeg kjøpt en tretønne med 50 gode
sigarer til ham. De har veldig gode sigarer på Philippinene, og man kan dessuten få disse utstyrt
med et mavebelte med navn på. Da jeg leverte denne vesle tønnen til ham var han tydelig rørt da
jeg ba ham ta ut en sigar, og se på sigarens mavebelte, hvor det sto “Raymond Jantzens
Antwerpen”, trodde jeg nesten han skulle omfavne meg, det hadde han ikke trodd var mulig å
skaffe. Tenk når gutta kommer på besøk og jeg tar ned tønna fra peishylla og de ser dette. Han slo
seg på lårene og lo hjerte-lig. Han ville betale, men jeg sa at sigarene var en gave, men han kunne
betale for arm-båndene. Det er alltid hyggelig med mennesker som viser takknemmelighet.
Ikke bare jeg, men sikkert også andre hadde nevnt for folk i havneavdelingen vår hjemme i Oslo
at dersom noen hadde fortjent en anerkjennelse fra rederiet, var det Mr.Jantzens i Antwerpen, og
jeg hadde forståelsen av at han ville få en tur med et Wilhelmsen-skib efter at han hadde gått av
med pensjon. Stakkars “Mon”, han skulle ikke oppleve det, for flere år senere fikk jeg høre at han
en uke før han skulle pensjoneres, ble hårdt skadet ved at han ble truffet i hodet av en blokk
ombord i et skib. Livet er ikke alltid rettferdig, og det er slett ikke alltid at hårdt arbeide gir
uttelling.
Ved ankomst Europa kom det verkstedfolk ombord, som skulle gjøre noen arbeider i luke 3
underrum, hvor vi kommende tur skulle føre fullt med ferrosilicon i bulk. En liten prøveskibning
hadde noen måneder tidligere blitt gjort med et av det danske ØK’s skib. Nu skulle det foregå i
full skala, og vi skulle vel ha 1200 tons eller noe slikt. Jeg er ikke helt sikker på antall tons, men
det må være noe i nærheten av dette. Ferrosilicon hadde tidligere blitt ført i tretønner, og
representerte liten fare, da det var liten avgassing på reisen, og ingen fare om tønnene, som hadde
en rekke 5 centimeters hull i toppen for av-luftning, ikke ble utsatt for fuktighet og vann.
Dessuten ville det skje en sterk avgassing ved nye bruddflater på disse malmbitene som var 5-10
centimeter i diameter, inntil oksydasjonsprosessen i luft hadde forseglet bruddflaten igjen.
Ferrosilicon er et tilsettings-produkt i stålproduksjonen, og Norge er en av de største
produsentene i verden p.g.a. til-gangen på billig elektrisk kraft. Falconbridge og Fiskaa er de store
produsentene. Vi måtte nu få et eget avtrekk fra det nevnte underrum med sin egen vifte med
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avtrekk til friluft. Rennestenen i luke 3 underrum måtte få egen lensing, og ventilrattet i
maskinrummet måtte låses med kjetting og hengelås i avstengt stilling for å hindre
gassinntrengning i maskinrummet. Efter innlasting måtte lukene til underrummet dekkes til med
gummierte presenninger som ble tapet fast til dekket, slik at gass ikke kom inn i det overliggende
mellemdekket. Før innlasting skulle også denne lasten luftes i friluft, men under tak i så og så
mange dager efter produksjon. På reisen måtte jeg som lasteoffiser morgen og kveld måle
avgassingen i luftstrømmen fra viften oppe på værdekket, og loggføre resultatet. Denne målingen
ble utført med en liten håndholdt Draeger- pumpe, og på små glassrør som sattes inn i pumpen
indikerte en avfarving verdien eller størrelsen av gassen. Prøve-rørene ble tatt vare på. Ved sprut
og overvann måtte naturligvis luftingen stoppes og luken i mastehuset skalkes. De to gassene vi
snakker om var Arsene og Fosfine, begge meget giftige. Vi hadde på utturen som vanlig litt
ruskevær med sprut over dekk sønnenfor Madagaskar som vanlig, og vi stoppet ventilasjonen fra
no.3 underrum og skalket ned. To dager senere var det igjen bra vær og vi satte igang
ventilasjonen igjen, og det var utrolig hvor høye verdier jeg fikk ved måling av avgassingen, men
efter et par timer var nivået igjen normalt.
I Oslo kom skibets inspektør ombord, og da det så ut som han ville gå i land igjen uten å kontakte
meg om våre lukeproblemer, tok jeg tak i ham og spurte om ikke han kunne avse noen minutter
til meg før han gikk i land. Jeg hadde da ikke hørt et ord om at noe skulle skje med tanke på alle
våre vanskeligheter på denne første reisen. Det var like før denne inspektøren, som opprinnelig
var maskinsjef og en meget flott kar, skulle pensjoneres, og han hadde ikke oppfattet hva det hele
dreide seg om antar jeg. Da han kom inn på kontoret la jeg en meget deformert 4”X 4” grankubbe
foran ham, og han så uforstående på meg, hvilket ikke var så rart, så jeg forklarte ham at dette var
hva vi hadde bygget opp lukene med for å kunne laste i 3 vertikale uavhengige seksjoner. Vi gikk
da ned i mellemdekket i en av lukene og jeg viste ham hva som var problemet, og han oppfattet
det hele med en gang. Brennere/sveisere ble bestillt og skulle følge med opp til Kyrksæterøra og
om nødvendig videre for å rette til sakene. Dette var et av problemene på denne tiden, og det ble
efter min mening ytterligere forverret i årene som kom. Det ble lagt mer og mer vekt på det
tekniske, og vi på den maritime siden slet tyngre og tyngre med de generelle og de maritime
problemene.
Vi hadde i luke 5, på hver side 3 separate fryserum over hverandre. Disse rummene hadde også
dører ut til luke 4, så brede at en gaffeltruck kunne kjøres ut og inn. Det var delikate lysegrønne
rum med vifter og annet maskineri i rummet under kranbanen, også disse på alle tre nivåer.
Adkomsten var fra maskinrummet i øvre dekk, så eftersyn og kontroll var enkel og grei. Dette
arrangementet hadde sine motstandere på kontoret forsto vi, men det var sjefen for Maritim
Avdeling, eller Inspeksjonen som vi sa den gangen, som hadde gått inn for denne løsningen. Det
store spørsmål var naturligvis om i hvilken grad man kunne utnytte de 6 rummene samtidig for
lasting/lossing, og her lå det meget prestisje. Fra de tilsendte lastelister var det lett å se at vi i Oslo
ville få så meget Norvegia-ost, som skulle ha kjøling, at disse 6 rummene ville bli helt fulle ved
avgang Oslo. Jeg studerte meget på hvordan vi skulle få dette til, og da vi kom inn til Oslo på en
eftermiddag hadde jeg løsningen klar da kaiformannen og sjefen hans kom ombord for å diskutere
dette. Denne sjefen var forøvrig en meget god venn av meg hjemmenfra, og vi hadde gått både
styr-mannsskolen og skipperskolen sammen i Tønsberg. De ble meget forbauset da jeg la frem
planen om å laste med 6 gjeng i luke 5 neste morgen, men som jeg sa: “Det er opp til dere å få
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sjauerne med på den 6. gjengen, men går de under dekk i borde når hiven går over dem, er saken
løst.” Det viste seg at planen ble godkjendt neste morgen av sjauerne, og vi var igang . 5 kraner
fra skibet og en kran fra land arbeidet samtidig. De 4 undre rummene ble betjent med
gaffeltrucker. Hele arrangementet betinget at luke 4 var mer eller mindre tom for last. Ved
frokosttid kom den nevnte sjefen for Maritim Avdeling ombord. Jeg så han gikk en runde rundt
dekket, og dvelte litt ved luke 4 og 5, og jeg møtte ham idet han var i ferd med å gå iland igjen.
Vi hilste kort på hverandre, og han ønsket velkommen tilbake efter en vellykket jomfrutur. “Jeg
ser at De laster med 6 gjeng i fryserummene Christoffersen”, sa han og gikk. Det var alt, så gikk
han. Min venn og jeg snakket sammen like efterpå, og han lo og mente at nu var han på veg
tilbake til kontoret for å rapportere på morgenmøtet i direksjonen at “Torrens” lastet med 6 gjeng
i fryserummene. En gang var nok for ham. At det kun kunne skje på visse plassmessige
betingelser var ikke interess-ant for ham. Et bevis var nok. For meg var det mer enn godt at jeg
hadde fått det til. Det ble nok husket i eftertid. Den gamle kapteinen forlot skibet i Oslo, da han
hadde søkt om å gå i pensjon, og han var nok glad for å forlate dette skibet som han ikke haddde
så høye tanker om. Senere da jeg var kontoransatt hadde jeg tilgang på arkiverte papirer fra
“Torrens”, og leste nesten med forskrekkelse hva han hadde rapportert om meg. Han skrev at
denne mannen var i konstant godt humør, lett å samarbeide med, rolig under alle situasjoner, og
med tanke på last finner han alltid gode løsninger. Efter vår kontrovers på reisen fra Shanghai til
Manila, var jeg glad for at han ikke var hevngjerrig, men det var jo samtidig i fremtiden vanskelig
å leve opp til en slik attest. Det var hyggelig, de fleste setter vel pris på litt god omtale en gang i
blandt.
Fra Oslo gikk vi til Kyrksæterøra hvor vi lastet inn det nevnte partiet med ferrosilicon, og alt var
så godt forberedt fra vår side at alt gikk uten problemer. Lasten ble lastet med grabb og sluppet
løst ned i rummet, og under en slik prosess var det klart at lastingen gjorde at det ble en masse
nye bruddflater, og de første dagene efterpå var det meget stor avgassing fra lasten, men efter 4
dager var den stabil, og efterhvert på en tiendepart av hva den var den første dagen. Vi gikk så inn
til Skogn hvor vi lastet ganske meget papirrull fra Norske Skog-anlegget. Lastingen på
kontinentet gikk uten de store tildragelsene. Vi skulle også denne gangen til Shanghai, men gikk
derfra til Japan, og så den vanlige ruten hjem igjen, men Suezkanalen hadde vært stengt siden
forrige tur, så turen gikk via Cape of Good Hope, og slik fortsatte det i mange år fremover.
Utenfor Dakar fikk vi beskjed fra telegrafisten at en av Mitsui-båtene var i nærheten, og at den
ville dra oss igjen om noen timer. Jeg tror det var “Talabot”, og på formiddagen var den tverrs, og
dro fra oss ganske fort. Vi gjorde ca. 19 mils fart, og han mellem 22 og 23 mils fart, så det tok
ikke mange timene før han forsvant over horisonten der nord. Vi syntes alle det var et
imponerende skue, og vår kaptein skulle overta den 4 av disse skibene “Taimyr”, så jeg holdt et
lite øye med ham der han holdt på med å skrape dekket nede på værdekket. Han løftet ikke
blikket en eneste gang for å se på dette flotte skibet som passerte en halv nautisk mil eller mindre
unna. En skikkelig snåling var denne karen efter min forstand.
Vi fortsatte til kontinentet og de vanlige skandinaviske havnene, og endte opp i Oslo hvor vi
byttet kaptein. Jeg hadde brevvekslet litt med henne som skulle bli min kone hjemme i Tønsberg,
og fikk anledning til å være hjemme noen dager da skibet skulle fra Oslo til Kyrksæterøra og laste
samme kvantum ferrosilicon for Japan, og så tilbake til Oslo for stykkgodslasting.
Overstyrmannen kjendte til hva som trengtes da han var med forrige tur også, så det muliggjorde
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mitt fravær. Alt hadde gått fint med lastingen der oppe, men på veien nedover Vestlandskysten
hadde de fått et forferdelig vær, og utenfor Marstenen ved Bergen hadde det visstnok vært så ille
at de hadde måttet surre seg fast til to vertikale støtter i rorhuset kapteinen og overstyrmannen.
Visstnok noe av det verste de hadde opplevd begge to. Jeg kan ikke huske at det hendte noe
spesielt på denne turen heller. Alt var nu i god gjenge, og spesielt i maskinrummet var det tip top.
Maskinsjefen fortalte at han hadde et stort problem, og det var at han hadde for stor besetning der
nede, ikke nok arbeide for dem. På dekk var det nok mer å gjøre, og i mitt tilfelle hadde jeg
spesielt mye å gjøre i lasterummene, da jeg selv hadde tatt på meg ansvaret for å samle sammen
alle de tusenvis av stropper vi hadde fått ombord, så det ble lange kvelder i lasterummene. Jeg
kunne jo forlangt at besetningen hadde gjort denne jobben, men trivdes med det også, og så sparte
vi jo overtid på denne måten, da jeg gikk på månedslønn uansett hvor meget jeg jobbet. På dette
tidspunkt hadde det blitt innført overtid også for overstyrmenn, men jeg syntes den gamle
ordningen var bedre.
Vi gikk også denne turen opp til nord Japan så vidt jeg husker, og da vi kom ned til Yokohama
var ingen last klar bortsett fra 100 biler av de små Hondaene. Dette var en av de første skibningen
som skulle til Europa med lossing i Antwerpen. Vi hadde tidlig fått beskjed om disse bilene, og
jeg satte tømmermannen igang med å bygge et falskt dekk i luke 4 forkant øvre dekk, og det
samme i luke 3 akterkant. Vi hadde nok av stemplings-materiale og tykke “Warkhaus”-plater
ombord, og de falske dekkene ble riktig fin. Jeg hadde aldri vært med på dette før, men jeg regnet
med at vi på denne måten ville spare minst et døgn i Yokohama. Erfaringsmessig kom vi til å
ligge i Yokohama i gode 3 døgn da lasten ikke var klar før nest siste og siste dagen. Dette hadde
med det spesielle handelsmønstret i Japan, hvor det meste gikk på remburshandel, og midt i
måneden og særlig siste dato i måneden var meget viktig, da eksportøren da kunne gå i banken og
diskontere remburs-papiret. Det var en betingelse at et kolli av et parti varer måtte være ombord
ved utløpet av denne datoen. Like før tømmermannen var ferdig med de provisoriske dekkene
kom kapteinen og spurte hva dette var. Jeg forklarte ham hva jeg hadde planlagt, men han ville
ikke vite av noe sånt, og stoppet arbeidet uten å gi noen mer forklaring. Om det var for at jeg ikke
hadde diskutert saken med ham på forhånd eller om det var at han mente det ikke var forsvarlig,
fikk jeg aldri noen forklaring på. Vel, noen ganger er det vel en unnskyldning for å ikke
efterkomme ordre når det ikke har noen konsekvenser. Han hadde ikke gitt ordre om at disse to
dekkene skulle rives ned, så jeg ba tømmermannen om i all stillhet å fullføre arbeidet, da det bare
sto igjen ca. 1 times arbeide.
Vi kom inn til Yokohama, og fortøyde ved de nye Honmoku piers som på dette tidspunkt nylig
var tatt i bruk. Vi hadde tidligere alltid ligget langt inne i byen rett ned for Silk Center og
Yamashita Park, men nu et par kilometer lenger ute. Jeg ble straks efter ankomst kaldt opp til den
meget strenge kapteinen, som var en veldig flott kar egentlig, det var ikke tvil om det, men
ordknapp og svært lite sosial. Han hadde liten omgang med oss andre. Jeg hadde ordre om hver
morgen kl. 0900 presis å komme opp på hans kontor i havn og avlegge rapport om arbeidets gang.
Det var greit nok, men jeg ordnet meg alltid slik at jeg fikk det til ved å fortelle lasteformannen på
et tidlig tidspunkt at jeg ikke var tilgjengelig på akkurat det tidspunktet. Jeg var for eksempel, på
de 5 månedene vi var sammen, ikke en eneste gang over terskelen til hans lugar.Nu fikk jeg
overrakt lastelistene av kapteinen, og forsto at lasten ikke var tilgjengelig før om to dager, og at
de da ville arbeide med 6 gjeng og gjøre ferdig for avgang samme kveld. Imidlertid var de 100
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Honda-bilene klar for lasting nu, og agenten forklarte at dette var svært viktig å få dem inn og
spare tiden med tanke på lastingen i de andre havnene i Japan. Jeg sa som det var at vi ville bli
helt fulle på kubikken på hjemreise, og at vi ikke kunne ta inn bilene før vi hadde bygget under
dem i øvre mellemdekket i luke 4 og til dels i undre mellemdekket i luke 3 med passende
underlagslast. Jeg sa som det var at vi hadde bygget disse falske dekkene, og om kapteinen
godkjente disse kunne vi starte umiddelbart. Han fortrakk ikke en mine, satt urørlig, og kremtet
en gang. Agenten forsøkte igjen å få ham til å si noe, men det kom kun enda et kremt. Jeg gikk så
bare, da vi vel var ferdig med det som angikk meg. Straks efter kom agenten ned på
dekkskontoret, sugde seg i tennene som japanere har for vane når de er litt i tvil eller usikkre på
en situasjon. “This Captain very spesial Mr.Mate, what to do?” Mitt svar var enkelt og greit; at vi
starter innlastingen av bilene nu. Han føyk ut av kontoret i en fart, og straks efter var vi igang
med bilene. Mitt resonement var at om han hadde sagt Nei! så hadde saken vært klar, men to
kremt var for meg en slags godkjenning tross alt. Det var nok Vestlandsfaen i ham, som han
hadde tatt med seg ut i verden fra en trang, mørk, dyster og innestengt fjordarm i Sunnfjord, som
ikke tillot ham å innrømme at han hadde vært for urimelig i sin stahet mot nye ting og ideer. Vi
var nok ikke ferdig med disse bilene ennu. Selv om alle mulige forholdsregler var tatt, var det
ikke til å komme unna at et provisorisk bygget dekk ikke er som et solid ståldekk.
Resten av turen hjemover var ren rutine, rundet Kapp det Gode Håb, og fortsatte nordover med
godt vær inntil vi kom et døgn syd for Kanari-øyene. Da merket vi at det ble en del undersjø, og
efterhvert begynte skibet å arbeide tyngre i sjøen. Det var den velkjendte “portugiseren” som var
ute og luftet seg med kulings styrke. Jeg hadde sammen med tømmermannen tilvirket mange
langkiler med tanke på at tross alt var disse dekkene spikret, og ved stor bevegelse i skibet ville
det oppstå slakk i sammenføyningen av de 4 x 4 toms boks som var benyttet. Vi hadde disse
langkilene på plass tidlig på reisen slik at vi kunne gå ned i lasterummet og slå dem ned med en
hammer når slakk oppsto mellem disse boksene og skutesiden eller senterskottet. Jeg var nu
rutinemessig nede i de to lasterum-mene og fulgte med og ga et slag med hammeren her og der
efter behov. Vi nærmet oss nu Kanariøyene, og gikk opp på østsiden av Gran Canary. Før vi kom
opp i stredet var det voldsomme bevegelser, og skibet stampet seg nordover med full fart. Jeg satt
i lugaren min på et tidspunkt i lenestolen som hadde store gummiklosser, og forsvandt forover og
stoppet i skottet i forkant med et brak. Det hadde jeg ikke trodd var mulig. Jeg tittet forover og så
en buet vegg av grønn sjø i høyde med godset på formasten for hver gang skibet stupte ned i
sjøene. Nu var jeg nede i lasterummene nesten hele tiden. Da vi nærmet oss øyene ble det litt le
og roligere et par timer, og jeg satt oppe i lugaren da det banket på døren og maskinsjefen kom
inn. Han satte seg ned og spurte om hvordan det gikk med bilene. Jeg fortalte ham da at det var
nok ikke bilene han var bekymret for, men hans eget maskineri. Jo, han innnrømmet det og sa at
dette var det verste han hadde vært med på i hele sitt lange liv til sjøs. Nu tar vi ut 105%
belastning, og vanligvis brukte vi mellem 80 og 90 % i pent vær med passelig last ombord. Vi
gikk som vanlig på full brokontroll. Han spurte da om jeg hadde tenkt på å be kapteinen om å
redusere farten, men jeg fortalte ham at det var det siste jeg kom til å gjøre, og jeg mente vi hadde
situasjonen under kontroll i rummene. Vinden og sjøen avtok heldigvis noe nord for øyene, og
neste morgen hadde vi rimelig vær. Efter frokost gikk kapteinen og jeg samtidig ut fra spisesalen,
og han stoppet opp og spurte hvordan det var gått med bilene. Det var første gang siden
Yokohama at disse var blitt nevnt. Jeg var ganske forbannet og svarte kontant at bilene var
uskadet, men at det i alle fall ikke var kapteinens fortjeneste. Det kom bare et kremt til svar, og
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idet han snudde seg så jeg at han begynte på et smil. En forunderlig skrue av en mann, og til dags
dato kan jeg ikke forstå hva som foregikk i hodet på ham. Forsøkte han å få disse falske dekkene
til å bryte sammen? Vanligvis var han jo en meget ansvarsfull og forsiktig mann som alltid hadde
det beste for rederiet i tankene, og nu dette - uforståelig for meg.
Jeg må fortelle hva som skjedde i Antwerpen. Vi kom opp elven tidlig om morgenen, og vi toppet
opp alle kranene og bommene på formasten. Derefter løftet jeg opp de værdekks-lukene som
skulle opp, og der sto alle disse 100 bilene fine og blanke og uskadde efter en lang og
begivenhetsrik sjøreise - 50 i underetasjen og 50 i 2.etasjen for å si det på den måten. Tid for en
kopp kaffe og en røyk. Jeg satt på dekkskontoret da “Mon” kom inn, og jeg må ha vært et stort
spørsmålstegn da han fortalte at det var 12 biler i luke 4 med nedbulket tak. Jeg føyk ut og han
efter. Han hadde rett. Jeg fortalte ham at jeg selv hadde åpnet lukene 20 minutter i forveien, og da
var de uskadd. Vi var enige om at her hadde en eller annen skullet gå over fra den ene til den
andre siden av skibet, og istedet for å gå rundt luken hadde han benyttet snarveien over biltakene.
Skibets folk var i messen for en kopp kaffe og skulle ikke tørne til før kl.0800, så det måtte være
en av sjauerne, men å peke ut en av dem ville være umulig. Jeg nektet å skrive under en
skaderapport, og agenten og rederiet fikk beskjed om hva som efter min mening hadde hendt.
“Mon” var like forskrekket som meg, og ingen av oss kunne forstå at dette hadde kunnet hende i
Antwerpen. Det er på en måte godt at vi ikke fikk greie på hvem denne mannen var. Efter å ha
kommet frem med denne lasten ubeskadiget, var dette en enorm skuffelse, og det føltes svært
bittert efter det som hadde skjedd ved innlastingen og senere på reisen.
Fra Antwerpen gikk turen videre nordover den vanlige veien med de samme vanlige lossehavnene. Vi kom til Oslo og jeg mønstret av 10.april 1968, og tok nu en velfortjent ferie frem til
august samme år. Jeg møtte kapteinen på kaien efter at han hadde vært oppe på Wilhelmsens
kontor, og han fortalte da at han hadde avlevert en rapport i forbindelse med at jeg skulle
avmønstre, og med denne rapporten kunne jeg gå rett til himmels. Det er alltid godt å vite at en
har gjort en god jobb, og høre dette fra en så anerkjendt kaptein var bra. Men en underlig skrue
var han i mine øyne. Jeg møtte ham mange ganger senere på kontoret og ombord i båter da jeg var
inspektør, og vi var gode venner, dog ikke plagsomt kameratslige. Det lå ikke i hans natur og
væremåte. En meget lærerik tid hadde det vært ombord i “Torrens”. Det var helt tydelig at vi nu
nærmet oss en brytningstid i linjefarten, og at det var helt nødvendig å være åpen for nye tanker
og ideer om man ikke skulle sakke akterut og bli et fossil som bare snakket om de gode, gamle
dager. Fremtiden og utfordringen lå i det nye.
F.Christoffersen
Mars 2005.
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“Tulane” - En fremmed fugl i redet.
Det har vært mange fremmede fugler i Wilhelmsens rede, og det hele startet med et innkjøpt skib,
og i den første tiden var det vel også hovedregelen. Dette gjaldt hele den norske handelsflåte i den
enorme vekstperioden efter at Navigasjonsakten ble opphevet i England i 1849, og “crosstraders”
fikk konkurrere fritt om laster til og fra Storbritania. Seilskibet “Flora” av Tønsberg var den første
slike “crosstrader”, i alle fall med norsk flagg, som kom inn til Storbritania fra Canada, allerede 4.
januar 1850. Den første tiden av rederiets historie ble det innkjøpte skib som utgjorde flåten. Det
første dampskib “Talabot” var også et innkjøpt skib.
Jeg hadde mønstret av “Torrens” 10.april 1968, og var hjemme i nøyaktig 4 måneder på dagen, og
i løpet av denne sommeren inngikk jeg forlovelse med min tilkomne, og ikke lenge efter at jeg
meldte meg til tjeneste igjen fikk jeg tilbud om vikar førerstilling på “Tulane”, og tiltrådte
10.august mens skibet lå i Oslo i tørrdokk. Jeg visste at dette bare var for noen dager inntil skibets
faste kaptein hadde avviklet sin ferie, så hele oppholdet der ombord ble kun 13 dager langt. Dette
var en for meg grei introduksjon til nye oppgaver, da jeg fikk god tid til å sette meg inn i
forskjellige kontorarbeider som hørte førerstillingen til. Det vanlige arbeidet med dokksetting av
skibet, og følge med på de reparasjoner som følger med et dokkopphold, var kjendte ting fra
tidligere.
“Tulane” var bygget i Hamburg (Howaldtswerke) i 1956 for I.M.Skaugens rederi, og fikk navnet
“Skautroll”. Det var et svært konvensjonelt skib med et mellemdekk, 5 luker/laste-rum og kun
bommer. 3 luker forenom brobyggningen og 2 aktenom. Dødvektstonnasjen var ca 12.000 tons og
farten cirka 15 kots. Det ble rundt om i verden bygget et stort antall slike skib, og de ble brukt til
alt mulig, og i Wilhelmsens tilfelle ble 3 stykker, tror jeg det var, av samme type innkjøpt til å
betjene de linjer hvor fart ikke betydde så meget.
Prisen for disse 10 år gamle skibene var også rimelig, noe som sikkert betydde meget når det
gjaldt flåtefornyelse for linjer som ikke kunne bære store, nye investeringer. “Tulane” var
forsåvidt et greit skib, men jeg var litt forundret over at vedlikeholdet var noe neglisjert.
Brodekkene f.eks. hadde store rustkaker overalt og tæringer, og det rundt bena på skipperen, og
det var ikke vanlig. Det hele skyldtes antagelig at disse dekkene hadde et tykt (4”?) belegg fra
skibet var nytt, og dette var for mesteparten fjernet antagelig fordi vann hadde kommet inn under
og forårsaket de nevnte rustskadene.
De 13 dagene ombord i “Tulane” gikk fort og greit unna i deilig sommervær, og intet uvanlig
hendt. Da skibets faste kaptein kom tilbake ombord, var det bare å komme seg hjem til Tønsberg
igjen. Jeg visste på dette tidspunkt at jeg skulle vikariere for kapteinen på “Theben” en tur til
Fjerne Østen, noe som jeg så frem imot med stor glede.
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En begivenhetsrik tur.
“THEBEN”.
Jeg hadde vært en kort periode på 3 uker eller deromkring, kaptein på M/S “Tulane”, som var et
innkjøpt skib fra I.M.Skaugens rederi, og som tidligere het “Skautroll”. Egentlig et vanlig 5
lukers stykkgodsskib, uten den helt store farten, 14/15 mils fart kanskje. Nu fikk jeg tilbud om
førerstillingen ombord i et fullblods linjeskib M/S “Theben”, bygget ved Eriksbergs Mek.
Verkstad i Gøteborg i 1952, i tradisjonell stil med delt midtskib, slik at luke 3 lå mellem
brobyggningen og midtskibshuset. Skibet hadde forøvrig 5 lasterum med et lite strongrum/luke 6
i poopbyggningen hvor underordnet mannskap bodde på hver side. Midtskibshuset hadde
innredning for offiserer og underoffiserer, og maskinrummet lå under denne innredningen. Som
på alle Wilhelmsen skib bodde maskinoffiserer på babord side og styrmenn på styrbord, dette
gjalt også akterut i poopinnredningen, maskinbesetningen på babord og dekksbesetningen på
styrbord. I brobyggningen eller “prestegården” som den alltid ble kaldt, bodde på toppen i
akterkant av kommandobroen telegrafisten, og radiostasjonen var ved siden av denne på babord
side, og på styrbord bestikklugaren. Dekket på toppen hvor peileantenner og standardkompass var
plassert, het bare “monkey island”. Nest øverste dekk hadde innredning for kapteinen og her var
også rederlugaren. På dekket under var røkesalong og passasjerlugarer, og på det underste dekk
var spisesalongen i forkant, og på sidene passagerlugarer, og lugarer for stuerten og to
salongpiker. Skibet kunne føre 12 passasgerer. Skibet hadde ikke luftkondisjonering, og dette var
den eneste mangel skibet hadde efter de flestes mening som hadde vokst opp med og totalt
forelsket seg i Wilhelmsens linjeskib av den gamle typen, kledd som de var i kjole og hvit (sortog hvitmalte) med hvitlist(sulterand) på skutesiden og to blå ringer (skauseringer) på sort
skorsten. På denne tiden hadde Wilhelmsen noe over 70 skib i flåten, hvorav nærmere 50 var
beskjeftiget i linjefart. Wilhelmsen-skib møtte vi nesten overalt på havet og i havnene.
Jeg gikk ombord i “Theben” i Oslo i august 1968, og hun var som vanlig nymalt og et flott skue,
om man lukket øynene for baugen som var skikkelig trykkt inn efter at de på hjemtur hadde
kollidert utenfor Portugalkysten med et svensk tankskib, m/t “Stora”, tilhørende Koppartrans
(Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag), et av Sveriges aller største og eldste selskap.
Ankerspillet var efter kollisjonen intakt, og det gjorde nok at skibet av Lloyds
klassifikasjonsselskap fikk lov å fullføre lossingen i Nord-Europa og Skandinavia før reparasjon
ble foretatt. To store oljerør var blitt sveiset fast utenpå det sammentrykkte og forvridde
baugpartiet og tjente som kjettingpiper, og dette virket bra om man fikk behov for å ankre av en
eller annen grunn. Jeg skulle avløse og vikariere en tur for kaptein Kjell Skovrand fra Fredrikstad,
som ville føre skibet fra Oslo til Gøteborg, hvor reparasjonen ble utført ved Eriksberg Mek.
Verkstad, hvor båten forøvrig var bygget i 1952. Da vi kom inn til verkstedet lå allerede den nye
baugen på kaien, fullt ferdig og klar til å sveises på plass så snart alt det ødelagte var brent vekk.
Verkstedet hadde, jo, både tegninger og arbeidsbeskrivelser fra før, og hadde vært nede på
kontinentet og tatt de nødvendige mål for jobben. Det hele tok efter hva jeg erindrer 5-6 dager.
Kaptein Skovrand var på dette tidspunkt bare noen få år unna pensjonsalderen, og denne
kollisjonen gikk svært innpå ham, som naturlig var, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg i løpet
av de 3 dager vi var sammen fikk høre hans forklaring på hvordan det hele hadde foregått. At jeg
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så tålmodig hørte på ham, håber jeg gjorde at han i noen grad fikk gjort seg ferdig med uhellet.
Det gode var jo at ingen mennesker ble skadet ved sammenstøtet.
12 år tidligere (februar 1956) hadde Skovrand vært kaptein på M/S “Tricolor”, som begynte å
brenne i Rangoon, og i løpet av et døgn brakk i to, og ble erklært et “total loss”.
Min tremenning Svein Willie Holbu på Tangen var forøvrig dekksgutt ombord på denne turen.
Sverre Mikkelsen fra Tønsberg var maskinsjef. Skovrand var svært uheldig, i og med at han noen
år efter at jeg vikarierte for ham hadde et annet stort havari bare 30 minutter før han skulle gå i
land med pensjon. “Theben” var da på vei inn “Løperen” til Fredrikstad, hvor Skovrand bodde,
og gikk hårdt på grunn og fikk revet opp bunnen i stor lengde. Dette resulterte i en kostbar
berging og langvarig reparasjon. Skibet hadde naturligvis los ombord, forøvrig Bakkeskaug
Mathisen fra vårt distrikt.
Tilbake til mine 6 måneder på “Theben”. Efter at den nye baugen var satt på begynte vi å laste i
Gøteborg, og gikk videre opp til Oslo hvor lastingen fortsatte. Vi var bestemt for Det fjerne Østen
i den tradisjonelle Wilhelmsen-linjen fra Europa. Besetningen var alminnelig bra, men noen
negative innslag var det blandt offiserene. Dette antar jeg skyldtes en litt slapp holdning fra
ovennevnte kapteins side ved at han ikke løste problemene der og da når enkelte viste tegn på litt
for lettvind omgang med alkohol. Arne Kvinnsland fra Haugesund hadde kommet ombord som
overstyrmann mens vi lå i Gøteborg, og han var en mann efter mitt hode, ung og ivrig,
samarbeidsvillig og kvikk. Han ble senere i livet kaptein, platformsjef og en kort periode også
port captain i Miami for de små cruise-skib vi hadde på management.
Ved avgang Oslo hadde vi et lite uhell, som løste seg på en bra måte. Under verksted-oppholdet
hadde ankerkjettingene blitt delvis fornyet, og sjakkelen mellom 1. og 2. lås kjetting hadde av
verkstedet blitt montert den omvendte veien, slik at da vi hev inn styrbord anker huket sjakkelen
fast i forsterkningen i nedkant av ankerklysset. Derved sprengtes låsepinnen i sjakkelbolten og
sjakkelen ble brukket opp, men heldigvis ikke mer enn at vi fikk den ødelagte sjakkelen opp på
dekk. Vi ankret opp like ut for Filipstadkaien, og efter en times tid hadde vi skiftet ut den
ødelagte sjakkelen med en ny, og fortsatte reisen. Hell i uhellet kan man si. Hadde vi mistet
ankeret, hadde vi sikkert måttet ligge over til neste dag, for å få dykker- og flytekranassistanse for
å få opp anker og kjetting igjen.
Vi tok losen utenfor Ystad i Syd-Sverige tidlig på morgenen i absolutt tett tåke, og gikk med stor
forsiktighet innover mot havnen. Losen var desverre ikke av det rolige slaget, og holdt et
voldsomt vesen da han ikke kunne se en tynn jernstake ved havne-innløpet, selv om jeg gjorde
ham oppmerksom på at den var tydelig på radaren, og kloss om babord side ved passering. Han
stolte antagelig ikke på den noe aldersstegne radaren på “Theben”. Skibet var, jo, allerede 17 år
gammelt, og broutrustningen og styrehuset så vel litt alderdommelig ut så fort som utviklingen
hadde gått. Vi som hadde seilt i Wilhelmsens skib fra vi begynte til sjøs, var så vandt med
skipstypen og utstyret og de begrensninger det ga oss, at vi ikke tenkte over det - det var bare
slik.Ta dine forholdsregler, og vær våken, så går det bra. Linje-skibene ble stort sett holdt i
tjeneste til de var rundt 30 år - solid bygget og forholdsvis raske. “Tai Yin” var 32 år gammel da
jeg var førstegangs overstyrmann der, og var med på overleveringen til Hanwa Breakers i Osaka,
og da var skibet bortimot “utbrukt” om man kan si det på den måten. Det gikk bra det også, så
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“Theben” var en moderne luksus-yacht i sammen-ligning. Losen roet seg ned efterhvert, og vi
kom greit til kai. Det må være forferdelig å ha så tynnslitte nerver og skulle fortsette i et slikt yrke
i årevis. Det har ofte forundret meg de gangene jeg har vært i kontakt med slike mennesker.
Forholdet er vel det at alternativet er for dårlig kanskje?
I Ystad lastet vi bl.a. store granittblokker for Yokohama, noen så store at vi måtte losse dem med
vår egen 25-tons bom på bestemmelsesstedet. Vi avgikk Ystad neste dag tidlig om morgen, og
hadde et grisevær med vind, regn og svært dårlig sikt vester-over mot Holtenau og Kielerkanalen
bestemt for Hamburg, et vær som går gjennom marg og bein uten at man er direkte frossen heller,
bare inderlig surt og guffent. Bøye-systemet efter de gamle minesveipede NEMEDRI-rutene, var
fortsatt intakte, så steds-bestemmelsen var grei hele tiden, det gjalt å holde klar medgående og
kryssende trafikk fra styrbord stort sett. Da “Theben” med letthet løp avgårde med 17 mils fart,
tok vi igjen skib, både store og små, hele tiden, så konsentrasjonen om trafikkbildet måtte være på
topp. Anstrengende og spennende, men veldig morsomt og utfordrende også for en ung kaptein
på 37 år, som gledet seg over alle yrkesmessige utfordringer. Å tyne mest mulig ut av skib og
mannskap, og en selv, var noe vi var oppvokst med, og tok som en helt naturlig ting.
Vi ankom Holtenau på formiddagen, og gikk mer eller mindre rett inn i Kielerkanalen, eller
Kaiser Wilhelm Kanal som den vel opprinnelig het. Igjen fikk vi en meget nervøs mann som los,
men denne var nesten tyst - snakket svært lite. Han fortalte at han hadde flyktet fra Øst-Tyskland
noen år i forveien. Efter en stund ga han beskjed om at vi ville møte et stort bulkskib om en times
tid, og vi måtte fortøye i dolfiner mens dette passerte. Jeg ga beskjed til overstyrmann Kvinnsland
over telefonen med en gang, slik at han hadde god tid til å få på seg klær og ta en kopp kaffe. Ikke
før hadde jeg av
-sluttet samtalen før losen sa at vi måtte fortøye med en gang, og ankre med babord anker et lås i
vannet. Tømmermannen som var på bakken sammen med utkikken, fikk beskjed om å la babord
anker falle, og straks efter kom overstyrmannen løpende opp på bakken sammen med
dekksgjengen. Vi fortøyde greit uten problemer, og straks efter kom bulkskibet til syne rundt
nærmeste sving i kanalen, og passerte uten pro-blemer. Hva som hadde skjedd tok jeg ikke opp
med losen, da jeg ble ganske for-skrekket da han skulle trykke på fløyte-knappen, og så at han
støttet høyre hånden med den venstre slik rystet han, og da var det bare å holde seg rolig og ikke
bringe flere vanskeligheter inn i bildet.
Overstyrmannen ble på bakken inntil vi var ferdig med å ta inn fortøyningene igjen efter
passeringen, men han så så rar ut, og så opp mot broen i et kjør. Det var blikk stille, så jeg var litt
forundret over at han brukte stormband på uniformsluen. I alle fall så det slik ut i kikkert. Da vi
fortsatte turen gjennom kanalen, var klokken blitt over 4 på eftermiddagen, og han kom opp på
broen for å løse av. Da fikk jeg se at det slett ikke var stormband han hadde på luen, men det var
blod som randt ned fra skallen på to sider og nedover halsen og under skjorten. Jeg undersøkte
ham og så straks at hodehuden var sprukket tverrs over skallen, og så slett ikke bra ut, Heldigvis
er det ikke så meget blod som strømmer gjennom skallehuden, så enorme mengder blod var det
ikke, men dog allikevel. Han fortalte at han ble forskrekket da han hørte kjettingen løpe ut straks
jeg hadde lagt på røret, og fikk på seg ytterklær og uniformslue i en fart, og løp ut. Teakdørene i
forkant av midtskibshuset var egentlig små og forholdsvis lave, med et trinn på utsiden og
innsiden, og kunne skalkes med tersede jerndører i tilfelle av overvann under dårlig vær. Han
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hadde benyttet trinnet på innsiden idet han bykset ut på dekket, med det resultat, enda han ikke
var noen høy mann, at han skallet i jernkarmen med hodet. Det var godt at han hadde lue på. Jeg
beholdt 2.styrmannen på vakt og ba overstyrmannen få 3.styrmannen eller en annen til å legge på
en provisorisk forbinding - og derefter ta det med ro. Agenten ble underrettet med anmodning om
å ta doktor med ombord ved ankomst. Turen opp Elben fra Brunsbyttelkoog gikk greit på de
vanlige 6-7 timer, og vi var vel fortøyd ved 0200 tiden om natten. Desverre beordret legen
overstyrmann Kvinnsland innlagt på sykehus, og kunne ikke se at det var forsvarlig å sende ham
ombord igjen før vi var ferdig med Europa-lastingen. Det eneste jeg da hadde å gjøre var å
kontakte kontoret neste morgen, og forklare dem at de måtte sende en ny overstyrmann så snart
som mulig. Vi skulle laste i flere havner: Bremen, Rotterdam, Antwerpen og Lisboa, og muligens
Barcelona, Marseilles og Genoa før vi gikk østover via Cape of Good Hope. Suezkanalen var på
dette tids-punktet stengt på grunn av krigshandlingene mellem Egypt/Araberlandene og Israel.
Ved lunchtider var jeg på hospitalet i Hamburg, og hilste på Arne Kvinnsland. Han var forferdelig
lei seg, for han ville så gjerne vært med båten, men legene ville ha ham der ca. en uke for
observasjon, de var redde for at han hadde fått hjernerystelse. Det var, jo, også min tanke da jeg
sendte ham ned fra broen efter uhellet og ba ham ta det med ro inntil legen hadde sett på ham. På
hospitalet hadde de reivet hodet hans så grundig inn, at det kun var åpning for øynene, nese og
munn. Jeg har, efter at jeg ble tatt inn på kontoret, ved flere anledninger senere i livet vært i nær
kontakt med Arne Kvinnsland i arbeidssammenheng, både da han var kaptein, platformssjef og en
kort periode havne-kaptein i Miami, og det har alltid vært hyggelige møter. Vel, vi beklaget begge
at vi ikke kunne fortsette sammen ombord i “Theben”, og spesielt jeg som fikk en erstatter som
slett ikke var efter mitt hode. Kjemien stemte dårlig. Han ble efter noen år kaptein på et av
bulkskibene, men det gikk dårlig, noe som skyldtes både en lemfeldig omgang med alkohol, og
det at han ikke holdt mål rent professionelt. Den som opprinnelig forfremmet denne mannen til
overstyrmann og siden til kaptein, må ha hatt liten for-stand på mennesker.
Den nye overstyrmannen kom heldigvis før avgang Hamburg, ellers hadde det blitt litt hektisk i
fortsettelsen. Været er ikke alltid det beste i Nord-Europa om høsten, og for meg å skulle gå vakt
og laste skibet samtidig med å ha totalansvaret, ville nok vært uansvarlig over lengre tid, da vi
alltid presset disse linjeskibene hva folk og redskap kunne tåle. Slik har det alltid vært, og slik har
det fortsatt til idag, og slik kommer det til å bli så lenge denne type skibsfart finnes.
Vi var ferdiglastet i Hamburg efter et par dager, og skulle gå fra kai og ut i elven like før midnatt.
Jeg satt klar med yttertøyet på sammen med “waterclerken” fra agenturet og kvitterte på
avgangspapirene, da havnelosen kom i døren, elvelosen var allerede ombord, og sa at han ventet
oppe på broen. Intet uvanlig i det, og ti minutter efterpå var vi klar for avgang. Taubåtene var
kommet og allerede gjort fast forut og akterut. Losen sto helt ute på brovingen, og ga sine
anvisninger derfra, mens jeg gikk frem og tilbake og overvåket det hele på vanlig måte. Vi ble
dradd ut fra Sudwesthafen, forbi Afrikahøft og ut i elven, ganske trangt der oppe, men alt forløp
uten noen som helst vanskeligheter på en stille, flott natt med god sikt. Vi passerte Blohm &
Voss, Stulckenwerft på vår babord side, og om styrbord nærmet vi oss Landungsbrucken, og
elvelosen var kommet opp på broen, klar til å overta ved passering av Altona eller deromkring. På
dette tidspunktet gikk jeg helt ut på brovingen for å si et eller annet til losen, og oppdaget da til
min forskrekkelse at havnelosen slett ikke var edru, så grunnen til at han sto helt ute på
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brovingen, var ganske åbenbar. Like efter kom los-båten langs siden, og havnelosen gikk fra
borde. Nå hadde alt gått bra, og sånn sett var det lite å bråke om. Jeg nevnte saken for elvelosen,
men det var mer for å lette min egen samvittighet, enn i troen på at han ville gjøre noe med det.
Hadde det vært for inngående hadde saken stilt seg anderledes, da det i alle fall ikke ville ha
resultert i forsinkelser, men under alle omstendigheter ville det betydd trøbbel og ubehageligheter. Derfor har man måttet leve med slike episoder av og til, og så har man det faktum at i
mange tilfeller desverre har det vært den omvendte veien, at en skibsfører ikke har vært helt stø
på “skøytene”. Men ut fra Hamburg kom vi, og fortsatte reisen ut Elben uten vanskeligheter av
noe slag - kun med den spenningen det alltid er å gå ut og inn disse sterkt trafikkerte elvene på
kontinentet. Elben-roveret er i likhet med det opp til Antwerpen også svært langt, ikke uvanlig
med 10 timers reise fra los til kai, eller omvendt.
Ved ankomst Lisboa, kom som vanlig Alf Amundsen fra agenturet Otto Wang Lda. ombord. Jeg
hadde kjendt ham siden vi begynte på skolen, d.v.s. han var et år yngre enn meg, men vi hadde
deltatt på alle mulige slags aktiviteter sammen i hele opp-veksten, sosialt, sportslig og
annet.(Dette er den samme mannen som i 1998, ble operert på Vestfold Sentralsykehus, og som
under narkoseoppvåkningen, sto opp, klatret ut av et vindu, falt ned på bakken og døde.) Noen tid
i forveien hadde hans kone Edith (f. Øberg fra Nøtterø) fått en liten datter, som hadde litt
vanskeligheter rent helsemessig, slik at Edith var hos henne på sykehuset. Alf og jeg var på
hospitalet om kvelden og hilste på dem, og var derefter på fiskehallen og spiste en hummer hver,
og hadde en riktig god prat om Narverød/Husvik/Tønsberg og gamle dager. Vi hadde truffet
hverandre mange ganger tidligere også når jeg var i Lisboa med båt.
Det ble ikke noe av lastingen inne i Middelhavet, da vi hadde full last ut fra Lisboa, og fortsatte
reisen direkte derfra til Cebu på Phillipinene. Vi hadde litt ruskevær mellem Cape St. Anne’s og
Cape of Good Hope, og snek oss som vanlig tett i kysten av Natal til vi var på høyde med
Durban, ofte ikke mer enn 1 nautisk mil fra stranden for å unn-gå den kraftige motgående
Mosambique-strømmen, som også lenger ut skaper stor og krapp, og tildels farlig sjø når den
møter den kraftige vestavinden som blåser mer eller mindre uhindret kloden rundt. Våger man
seg langt nok inn mot stranden, kan man til og med være heldig å få en liten medstrøm østover.
Vi hadde en fin tur over Det Indiske Hav, og gikk inn Sunda-stredet mellem Sumatra og Java,
derefter Gaspar- stredet øst for Bangka. Her gikk vi gjennom midt på natten i et forferdelig
regnvær, og radaren virket bra, men man får allikevel en støkk hver gang man oppdager et lite
blafrende lys tett på skutesiden idet en liten fiskebåt farer forbi. Om radaren virket bra spiller
ingen rolle, for radaren ville ikke ha oppfanget noe ekko fra slike små trebåter utenfor 3 mils
avstand allikevel. Innenfor denne avstanden er det i alle fall umulig å oppdage disse i tungt
regnvær da skjermen er helt hvit, og demper man regnværsutslaget på radaren ved å regulere ned
styrken på sjøekkoene, forsvinner også svake ekko av faste gjenstander. Jeg har vært igjennom
disse indonesiske stredene massevis av ganger under lignende forhold, og har aldri vært med på at
andre skippere heller har slakket på farten. Grunnen til at man aldri har hørt om kollisjoner, må
bero på at disse småfartøyene er oppmerksomme, og legger kursen 90 grader på det store skibs
kurs, og dermed blir skjøvet vekk av baugbølgen. Det ser ut som det virker, men må være en
nervepirrende opplevelse for dem som er ombord i disse små båtene, i alle fall de første gangene
inntil man ser at det går bra gang efter gang. Men ekkelt er det i alle fall for oss som ser disse
blafrende lysene fare forbi. Vi skal vel heller ikke se bort fra at enkelte også blir kjørt ned og
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omkommer, uten at de små fiskelandsbyene, hvorfra de kommer, rapporterer videre. Ingen vet, jo,
hva som har skjedd i slike tilfelle. Noen skrik i natten kan heller ikke høres ombord i et større
fartøy, da de drukner i motordur og den lyden fartøyet selv lager ved å fosse gjennom vannet.
Efter Gaspar-stredet satte vi kursen nord og vest om Borneo, Sarawak, Brunei og Sabah. Denne
ruten var ukjendt for meg, men grei nok - smal på sine steder - og med en god del oljeinstallasjoner ute i havet, særlig utenfor Brunei. Denne virksomheten har, jo, gjort sultanen av
Brunei til verdens rikeste mann. Videre gikk turen inn Balabac-stredet syd av Palawan og Balabac
island derefter over Sulu sjøen til Cebu. Jeg hadde heller ikke vært gjennom dette stredet, og
speidet spent efter fyret på Balabac island, men fikk først øye på et svakt lys efter at vi var nesten
gjennom og på østlig kurs ut i Sulusjøen. Nu var ikke dette noe ualminnelig på Philippinene,
heller det normale, for om det blir bevilget penger til vedlikehold etc., er det alt for mange
lommer som skal fylles før pengene kommer frem, og da er det lite eller ingenting igjen. Vel, vi
hadde en fin, mørk, stjerneklar natt, og i Philippinske farvann er det ofte svært godt radarland. En
nordvestlig bris gjorde at det grunne, langstrakte korallrevet på styrbord side, hvor småsjøen brøt
over, sto så flott på radaren som skulle det vært trukket opp med blyant. Så vi hadde en fin
gjennomfart, og raste gjennom med full fart.
Cebu var vårt neste stopp, en fin og lang reise hadde det vært fra Lisboa, ikke et feilslag i
maskinen, så selv om “Theben” var 17 år gammel, var skibet påliteligheten selv. Denne havnen
hadde jeg besøkt veldig ofte tidligere, og jeg var godt kjendt, og vi kom inn fra syd. Maskinsjefen
hadde bedt om en liten stopp før vi kom inn i trangt farvann, så han fikk prøvd reverseringen efter
så mange døgns gange, og alt var i orden. Det søndre innløpet i Cebu er litt vanskelig på den
måten at det er traktformet, og renner strømmen innover skal man være forsiktig med å gå for
langt før losen er ombord. Gjør man det er det bare å fortsette inn på indre havn. “Tamesis” gikk
en gang for langt, forsøkte å snu, og så bar det opp på revet. En lite hyggelig og kostbar affære.
Det står en fyrlampe, Laus Ledge, på et rukleverk av en jernkonstruksjon på styrbord side av
innløpet, og her bør losen være på plass. Men det tar evigheter før han kommer, for losbåten den
gang var som alt annet, helt utslitt, og gjorde nok ikke mer enn 2-3 mils fart. Tålmodighet, vær
forsiktig, er leveregelen her ute i øyrepublikken med de ca 7.1oo øyene, stort og smått medregnet.
Vi kom raskt til kai, og startet lossingen av et ganske stort parti kraftpapir i ruller bestemt for
Toledo eller Sangi som byen også blir kalt, og den ligger på vestsiden av øya. På grunn av det
ruskeværet vi hadde på utturen, ville jeg melde protest hos notarius publicus, og ble med agenten
opp til dette kontoret så snart jeg var ferdig med innklareringen, og hadde forvisset meg om at alt
gikk som det skulle med lossingen. Den gangen var det vanlig å melde protest i katolske land om
man hadde mistanke om eller visste at uvær hadde forårsaket skade på lasten under reisen. I disse
land var dette et nødvendig dokument å ha for rederiet om mottageren av lasten meldte et
skadekrav, og man ville fraskrive seg ansvaret på grunn av været. Cebu er ikke verdens største by
naturligvis, men en meget interessant plass, med en helt spesiell historie, da det var hit Fernando
Magellanes kom inn efter å ha krysset Stillehavet fra Cape Horn på den første jordomseiling i året
1527. Og det var her han fant sin død på nordspissen av den lille øya Mactan, som kun er skilt fra
Cebu ved et smalt strede. Historien eller legenden sier at det var høvdingesønnen Lapu Lapu som
drepte Magellanes - og han er idag en stor folkehelt på Philippinene - naturlig nok.
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Efter at jeg hadde forlatt det støvete kontoret til notarius publicus, tok jeg også avskjed med
agenten, og gikk innom en barber for å få klippet håret. Ute var det tropisk varmt og fuktig, og
man kunne fornemme den spesielle, søte lukten av kopra hengende i luften. Derfor var det deilig
å komme inn i en luftkondisjonert, kjølig frisørsalong. Ombord i “Theben” hadde vi heller ikke
en slik luksus, så man fikk nyde hvert minutt, for efter en halvtimes tid var det ut i varmen igjen.
Det var nu blitt så langt på dagen at det var forsent å gå ombord for lunch, så jeg bestemte meg
for å gå ned til “Eddie’s Log Cabin” for å spise der. Dette stedet brukte vi ofte å gå tidligere for å
få en drink og litt mat. Det var drevet av en amerikaner, og holdt god standard. Ikke før hadde jeg
kommet inn i hovedgaten og satt kursen ned mot “Eddie’s”, før jeg hørte en høy kvinnestemme
rope: “Chiefen, chiefen”, og over gaten kom Helen springende. Jeg dro ikke kjensel på henne
med en gang, og trodde hun tok feil. Men da hun kom nærmere så jeg hvem det var, og hun
husket meg fra “Troubadour”-tiden. Hun var blitt en god del tyngre, og ganske bred over hoftene,
tennene burde vel også vært eftersett, men ellers var hun den samme. Jeg hadde fulgt med Helen
fra 1954, da hun var en liten, veldig søt jentunge, som alltid fulgte med moren sin Severiana
ombord. Denne Severiana var blitt tidlig enke, og hadde overtatt og drev sin manns skibshandel
og laundryforretning. De to var alltid fine i klærne og velstelte, moren var en pen dame, og begge
var lyse i huden, så her var det lite philippinsk blod og tilsvarende meget spansk antar jeg. I de
fire årene jeg var overstyrmann på “Troubadour” fra l961-65, traff jeg Helen nesten hver 4 måned
når vi var i Cebu for lasting. Hun likte svært godt å sitte inne på min lugar, da jeg den gang hadde
en god del grammofonplater med populære spanske slagere som hun fikk lov å spille. Men alltid
med døren ut til gangen på vidt gap. Dette var skikkelige mennesker som nok ikke ville ha noen
plett på sitt gode rykte. Nu var det nok en del av oss som hadde det klart for oss at Helen og
mammaen nok ikke hadde hatt noe imot om en ung norsk skibsoffiser hadde vist interesse, men
det gikk nok ikke slik for Helen i denne verden. Men hun var virkelig et vakkert syn å hvile
øynene på da hun var i sin ungdom.
Tilbake til vårt møte efter mitt besøk hos frisøren på hovedgaten i Cebu. Jeg inviterte naturligvis
Helen med på Eddie’s, og hun takket ja, og vi hadde en riktig hyggelig lunch. Hun fortalte at
hennes mor var død, og at hun forsøkte å drive forretningen videre, men det var ikke som i “de
gode gamle dager” med Wilhelmsen-, Klavenes-, Høegh- og Fearnley & Eger-båter i havn
sammen med andre europeiske skib nesten hver eneste dag. Nu var trafikken gått voldsomt ned,
og grunnlaget for laundry-forretningen nesten helt borte. Efter en times tid fortsatte vi ned gaten
mot havnen, og kom forbi den lille paviljongen som står midt ute i midtrabatten under de store
skyggefulle trærne - en ganske imponerende gate er det , bred og flott med en vid rabatt i midten.
På mitt spørsmål om hva denne lille lysthuslignende paviljongen var for noe svarte hun at den
inneholdt “La cruz de Magellanes que viva” altså Magellanes kors som lever eller vokser, som
han i takknemmelighet reiste på stedet efter å ha kommet over Stillehavet i 1527. Paviljongen er
låst om natten, men om dagen er et par av byens fruer tilstede, og de selger prospektkort,
souvenirer etc. Vi gikk inn i paviljongen, som innvendig var dekorert i taket med sener fra
Magellanes ankomst, og i sentrum står et stort trekors, og inne i denne kassekonstruksjonen
finnes visstnok det eldgamle, originale korset fra året 1527. Det er interessant å ha vært på stedet,
men jeg var litt grov kanskje ved at jeg holdt litt narr av Helen, og sa at hun kunne da ikke mene
at et slikt gammelt trekors vokste. Hun slo det hele bort i latter, og sa at det naturligvis bare var
overtroiske mennesker som trodde på slikt tøys. vel, jeg var på vei ombord, og vi skulle samme
vei, så vi slo følge videre. Kommet ned til katedralen skiltes våre veier. Helen skulle innom denne
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, og til dags dato angrer jeg på at jeg ikke slo følge med henne inn, da jeg aldri har vært der inne,
og det er sikkert interessant. Vi hadde avtalt å spise middag sammen om kvelden på en pen
spansk restaurant, og fortsette vår samtale om “de gode gamle dager”. Da jeg hadde kommet 3040 meter bortover, og hun antagelig nesten fremme ved inngangen til katedralen, ropte hun igjen:
“Captain”! Jeg stoppet, og hun kom løpende. Hun holdt tommelen og pekefingeren sammen slik
at det så vidt var åpning mellem dem, og så sa hun: “Jeg tror det vokser så meget hvert år”, og så
sprang hun inn i kirken. Antagelig hverken kunne hun eller ville hun gå inn i helligdommen med
en fornektelse av sin tro og overbevisning på leppene. Vi må være klar over at Philippinene er et
svært katolsk land.
Vi hadde en veldig hyggelig middag sammen om kvelden, og på vei ombord kjørte jeg henne dit
hun bodde, en frittstående villa i et bra strøk av byen så vidt jeg kunne bedømme det, så jeg håber
hun har levd et godt liv i hva norske, unge sjømenn kaldte “The Queen City of the South”.
Enkelte har påstått at hun tidligere hadde vært en periode i Manila, og at hun hadde en sønn også,
men ikke alt folk sier har rot i virke-ligheten. Dette var det siste av mine mange, mange besøk i
Cebu, og riktig hyggelig var det også.
Vi seilte videre til Manila og Hong Kong uten noen besværligheter. Vaktmennene i Hong Kong
var de samme som jeg hadde kjendt i nesten 20 år, helt fra mannskaps-tiden, og de var veldig
oppglødde over at jeg nu var forfremmet. Disse kjendte igjen mange kinesere som jeg hadde seilt
sammen med de 4 år jeg var overstyrmann på “Troubadour” i Tai-farten Statene/Østen, og hadde
nok informert sine bekjendte. Kari og jeg skulle gifte oss når jeg kom hjem på våren, og jeg var
derfor i land noen timer med lang handleliste. Da jeg kom ombord igjen fortalte vaktmennene at 3
mann fra det tidligere mannskapet på “Troubadour” hadde vært ombord for å hilse på meg,
nemlig: Tømmermann Ho Wha Hong, 1.kokk (merkelig at jeg ikke husker navnet hans lenger, da
vi var sammen alle de 4 årene på “Troubadour”) og matros Ah Wong. Veldig kjekke karer alle
tre, og jeg beklager den dag i dag at jeg ikke traff dem igjen, særlig tømmermannen. Jeg kommer
til å skrive mer om ham, når jeg får tid til å skrive om mine 4 år i Statene/Østenfarten. Jeg har så
mange trivelige minner nettopp om denne karen.
Opp Taiwan-stredet og China-kysten mot Pusan i Syd-Korea fortsatte vi, bra vær uten noen trussel
fra taifuner, da taifunsesongen egentlig var over. Vi ankret på reden i Pusan efter ankomst tidlig på
morgenen, og ble liggende til ved kaffetid om eftermiddagen før losen kom ut for å ta oss inn på
havnen, ca kl. 1500. Da ankeret var vel oppe, forlangte losen full fart forover, og det var greit nok, da
det er et stykke inn til havnens breakwater. Det var en fin dag, stille og klart, men kjølig. Vi var
allerede kommet til midten av desember måned. Losen sto helt ute på styrbord broving, hvorfra han
ga sine rorkom-mandoer. Vi gikk efterhvert ned til halv fart, og mens jeg spaserte frem og tilbake i
ror-huset, la jeg merke til en mindre kystbåt på ca 1.000 tons, som gikk samme vei som oss, på
styrbord side, men med adskillig mindre fart. Jeg hadde ham i kikkerten et par ganger, en lang luke
som var helt avluket, og antagelig klar for lasting, da fartøyet var meget høyt på vannet. Mannskapet
var i ferd med spyling av dekket rundt brobyggningen som var helt akter. Jeg var ute hos losen for å
forvisse meg om at han var oppmerksom på kystbåten, hvilket han bekreftet ved å fortelle at den
skulle inn på havnen han også, og at vi ville komme til å passere ham lenge før vi var inne ved
breakwateret. OK, greit nok, men av en eller annen grunn må jeg ha hatt en forutanelse om at ikke alt
var så greit med denne båten, eller var det det at jeg hadde observert en ørliten dreining til babord i
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hans kurs, og jeg gjentok mine bange anelser til losen, som igjen fremholdt at den ikke hadde noe å
gjøre over på babord side av innløpet, og at den skulle inn samme vei som oss. Siden losen var så
skråsikker regnet jeg med at han hadde sikkre opplysninger om dette. Det som det hele dreier seg om
i nær-navigasjon er evnen til å anslå vinkelhastigheter og oppfatte vinkel-forandringer. Den som er
virkelig god på dette, har en enorm fordel.
Vel, nok om det, kystbåten var nå ganske nær, kanskje et par hundre meter forenom, og kom efter
min mening sakte over mot babord, og så begynte ting å skje temmelig fort. Kystbåten begynte å
dreie tydelig mot babord. Her var det ikke lenger snakk om hva losen mente eller trodde. Samtidig
som jeg slo stopp, ropte jeg til losen at han skulle gi oppmerksomhets-signal i fløyten. Ropte i
høyttaleren til overstyrmannen som sammen med tømmermannen og utkikken var på bakken, at han
fikk slippe begge ankere i vannet en lås og holde på det. I samme moment slo jeg full fart akterover,
ventet et par/tre sekunder og slo full fart akterover igjen med dobbeltring i maskintelegrafen, og
gjentok det samme enda et par ganger til tror jeg å huske, enda jeg var fullt klar over at maskinen
gikk akterover med det som 3. maskinist Aanonsen (en hyggelig, eldre Stavangermann) klarte å få ut
av motorens 11.000 hestekrefter. For et helvetes bråk, en motor som brølte og dundret så en skulle tro
skorstenen var i ferd med å revne, bommer, master og Samsonposter skranglet så en skulle tro alt
kom deisende ned på dekket. Man følte hvordan det lange, slanke, vidunderlig vakkre skroget i
“Theben” sveipet opp og ned i vannet med pulserende bevegelser som en orm. Vinduer, dører og alt
løst utstyr ristet og vibrerte og ga lyd fra seg, og ute på styrbord broving en likblek og paralysert los
som bare sto og trykkte og trykkte korte støt i fløyten inntil jeg fikk bedt 2. styrmann om å få ham
bort fra knappen. Intet mer å gjøre, bare stå i midtre vindu i rorhuset og observere hva som skjedde
som i langsom kino. Jeg husker en flyktig tanke strøk forbi: “Hvor mange dør der ombord?”. Jeg så
han som sto og holdt i spyleslangen og som stirret opp på et for ham svært og truende sort, uhyrlig
skrog. Langsomt forsvant baugen, dekket og tilsist brobygningen hans under vår baug. Blikket mitt
var fiksert på formasten hans som hele tiden var synlig for meg. Stopper den, stopper den, stopper
den, men nei den gled og gled over mot babord side, så kom baugen frem, så dekket, så
brobyggningen, så flaggstangen helt akter med SydKorea-flagget hengende slappt ned som om det
var skremt fra vettet. “Stopp maskin”!
Ingen skade på koreaneren så vidt jeg kunne se. Jeg ropte opp overstyrmannen, som sammen med de
øvrige fremme på bakken hadde hengt over svineryggen, og spurte om vi hadde truffet det andre
fartøyet. Selv om jeg ikke var overbegeistret for denne mannen, var hans syngende, nordlandske svar
søt musikk for øret. “Nei vi gikk klar ham, men det var ikke mer enn 30 centimeters klaring”. “Hiv
opp ankrene, si fra når det siste er klar av vannet”, var det neste som ble sagt oss imellom. Alt var
stille, bortsett fra en svak motordur fra hjelpemotorene som hørtes fra skorstenen borte på midtskibet.
Ingen sa et ord mens jeg slo et slag gjennom rorhuset. Idet jeg passerte det lille bordet i forkant hvor
brettet med 3-kaffen sto, slo jeg helt umotivert knyttneven i bordet så kanne med kaffe, kjeks, skåler
og kopper deiset i dørken. Det var så dumt og urkomisk det hele naturligvis, at vi alle brast i en
befriende latter. Selv losen så ut til å komme seg ut av sin transe-lignende tilstand, og kvikknet til
efterhvert. Reaksjonen var naturligvis både sunn og god den, man fikk løst opp i en voldsom indre
spenning både hos seg selv og andre, og man ble raskt og effektivt nullstillt. Greit kan det vel også
være en gang i blandt å vise overfor andre at bak en rolig skippermaske finnes det også et helt vanlig
menneske. Vi flyr jo ofte rundt med maske her i livet.
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Rormannen og 3. styrmannen fikk orden på kaffesølet, og vi var klar til å fortsette inn på havnen efter
ganske kort tid. Jeg ba losen om å kalle opp det koreanske kystfartøiet som fortsatte over mot landet
på den andre siden av bukten, og slett ikke gikk inn på Pusan havn, men han fikk ikke kontakt med
ham. Jeg ba ham følge opp saken med havnemyndig-hetene, men om han gjorde det vet jeg ikke. Jeg
nevnte saken for agenten, men vi ble enige om at hvis vi forfulgte den, ville det bli forhør etc. som
ville føre med seg forsinkelser, og det var ikke akseptabelt. Vi skulle bare losse i 6 timer, og så på vei
igjen mot Japan før midnatt. Det verrste var at antagelig hadde vi, som innhentende fartøy, fått
skylden om noe hadde hendt, men det får da være en grense for hvor lite oppmerksom det går an å
være. Jeg kan ikke huske om vi hadde gitt oppmerksomhetssignal da vi nærmet oss det andre fartøy,
men det hadde nok hjulpet oss lite selv om vi hadde gjort det. Kjenner jeg disse koreanerne rett, ville
jeg anta at både losen og helt sikkert jeg blitt arrestert og tiltalt for mord, om det verrste hadde
skjedd.
Da vi var vel fortøyd, og jeg forlot broen efter å ha kvittert for losen etc., var det en ting som sto i
hodet på meg, og det var å få tak i 3.maskinist Aanonsen. Og det var ikke vanskelig, for da jeg kom
ned leideren til mellombroen så jeg at det var en stor forsamling på dekket på babord side av luke 3
med maskinsjefen og stuerten i spissen. Bare smilende og velvillige ansikter hele horisonten rundt.
Jeg gikk rett frem til 3. maskinisten, tok ham i hånden og sa pent: “Tusen, tusen takk! Du forsto
signalet?” “Ja, når en slik ringing kom fra deg, visste jeg at jeg hadde bare en ting å gjøre, og det var
å trykke så meget olje ned i gapet på storoksen som han overhodet klarte å ta imot!” Vi hadde en
hyggelig stund der på dekket i eftermiddagssolen, såre fornøyde med oss selv og hverandre, og syntes
vi var noen grepa karer. “Chiefen” var Laurits Hessen fra Ålesund, en herremann av legning, og efter
hva jeg har forstått en sjeldent dyktig fagmann. Ingen problemer i kjelleren var hans svar på spørsmål
om noe hadde tatt skade der nede. Efter 5 minutter var sjauerne rundt oss, og vi forhalte hver til vårt.
Motorskibet “Theben” av Tønsberg var tilbake til det normale efter å ha vært gjennom nok en av en
sikkert lang, lang rekke spennende opplevelser i sitt 17 årige liv.
Vi gikk inn Simoneseki-stredet vest i Japan, og fortsatte gjennom innlandssjøen til Kobe. Losset der
og i Nagoya før Yokohama. Vi kom inn til Yokohama sent om kvelden. Det blåste noe aldeles
forferdelig fra nordvest, så det var klart at vi måtte navigere med forsiktighet for å finne oss en
komfortabel ankerplass for natten, da vi først neste dag skulle inn på havnen. Den gangen var det kun
havnelos i Yokohama, så man måtte finne inn selv uten los. Tett i tett er det alltid med båter til ankers
her, og det ser ut som et snøvær av ekkoer på radarskjermen. Utenfor Kawasaki så det ut til å være en
fin plass innimellom og bak noen andre store skib, så jeg konsentrerte meg om å komme rundt disse
og så gå opp i vinden der hvor jeg hadde sett meg ut en god plass. Som tenkt så gjort. Kom vel litt
nærmere moloen enn planlagt, men ikke mer enn at det var akseptabelt. Det ville bare gi litt bedre
klaring til skibet på den andre siden, om og hvis vinden dreiet. Hva som skjedde vet jeg ikke
nøyaktig, men jeg antar overstyrmannen har gitt ut for lite kjetting når han lot ankret gå slik at vi har
dregget en god del før han fikk ankeret til å ta og vi kunne gi et puff forover i maskinen, og vi ble
liggende. Skibet svingte en god del for ankeret, og det var vi forberedt på, men så gjør 3. styrmannen
meg oppmerksom på at vi hadde et lite svakt lys like aktenfor oss. Opp med kikkerten - skrekk og gru
- en skjev og skranglete vinkeljerns-konstruksjon opp av vannet med en liten svak lampe på bare 30
til 40 meters avstand aktenom hekken når vi var på det nærmeste hver gang vi svingte forbi eftersom
vinden drev skuta. Konstruksjonen var så vidt synlig på radaren gjennom sjøekkoene med nesten full

199

clutter, når man visste den var der. Kartene sa ingen ting om denne hindringen, så det kan vel være at
den ikke var satt inn av 2.styrm. eller kan hende var det en midlertidig sak som ikke var rapportert.
(Agenten fant ikke ut av det) Her kunne vi ikke ligge. Marginene var for små om ikke ankerfestet
holdt, og vi begynte å dregge litt. Da ville vi være oppi elendigheten med ror og propeller før vi visste
ordet av det. Jeg kaldte opp overstyrmannen, og satte ham inn i situasjonen, og ba ham gjøre klart til
å hive opp igjen. Efter kort tid kom han tilbake på telefonen og fortalte at det var noe i veien med
kjettingen, slik at han ikke kunne få hivd inn videre. Denne mannen var ofte så opphisset for det
minste, at jeg ikke kunne forstå hva han fortalte om dette kjettingproblemet. Så jeg ga instruksjoner
til 3.styrmannen om hvordan han skulle forholde seg. Kontinuerlig peile for å se om vi dregget, og i
tilfelle holde skuta på plass med ror og maskin inntil jeg var tilbake. Så jeg løp forover og opp på
bakken, og så straks hva som hadde skjedd. På kjettingkabularen er det en ca.5 cm dyp renne rundt
det hele som fører en kjettingløfter som er fast i dekket. Kjettingløfteren er en meterlang stang som
ved innhivning av ankerkjettingen løfter den enkelte kjettingløkken ut av sitt leie og således hindrer
løkkene å kile seg fast og følge med kabularen rundt. Nå hadde enden av denne kjettingløfteren på en
eller annen uforklarlig måte fått tredd seg inn i en av løkkene, og satt bom fast. Den eneste løsningen
var å få den fjernet. Glatt av lysgrå leire var det, så vi så ut som griser, men efter en time fikk vi den
løs, og kunne fortsette hivingen. Vel alt gikk bra, men hvordan denne hersens kjettingløfteren hadde
klart å tre seg inn i en løkke står for meg ennu som et virkelig mysterium. Noe jeg aldri vil få svar på.
Kunne det ha med ankringen for å unngå kollisjonen i Pusan? At noe da hadde blitt bøyd? Dette får
jeg aldri noe svar på.
Jeg var tilbake på broen, og vi fikk ankeret opp, og manøvrerte derefter med forsiktighet i siksakk
ut mellem alle ankerliggerne. Nu hadde jeg bestemt meg for å finne en god ankerplass utenfor
alle de andre hvor vi kunne ha natten i fred og ro. Jeg syntes vi fortjente det. Sjekket peilinger
etc. og var såre tilfreds. Nu var det bare å stelle yttertøyet og skoene litt, som var stygge av leiren,
og så i loppekassa. Ikke hadde jeg mer enn fått lagt hodet på puten, så ringer 2. styrmannen, som
nu var kommet på vakt, og ber meg komme opp straks, da en middelsstor bilbåt hadde ankret nær
oss. På med litt tøy og opp på broen bar det. Mindre enn 100 meter unna litt forenom tverrs lå et
skib til ankers. Hvordan i himmelens navn han hadde tenkt at det skulle gå bra, vet ikke jeg.
Hadde vinden dreiet mot nord en 45 grader, hadde vi dunket til hverandre. Opp med Aldislampen og bad ham komme på VHF, men intet svar. Fortsatte å lyse på ham og blinke til ham
inntil vi efter kort tid så aktivitet på broen, og efter en stund hev han ankeret opp og forsvant.
Merkelige mennesker. Så tilbake til køya i et forsøk på å få sove, men det ble så som så med det
husker jeg. Man har lett for å ligge å tenke igjennom ting som har skjedd når noe utenom det
vanlige har hendt. Det var allerede over midnatt, og vi hadde begynt på lille-julaften 1968.
Om morgenen forhalte vi på innsiden av moloen. I dag er det naturligvis helt anderledes i
Yokohama, og der hvor vi først ankret er det tørrt og fullt utbygget industri/havn. Vi fortøyde i
bøyer opp mot Kawasaki-delen av havnen og begynte lossingen, som var beregnet ferdig neste
eftermiddag ca.kl. 1500, altså på selveste julaften. I l968 var ikke meget gjort når det gjaldt å få
bukt med luftforurensingen, og om eftermiddagen når vinden kom fra land, lå vi innhyllet i en
forferdelig og tykk rødgul dis, nesten som tykk tåke å regne.
På julaften hadde jeg blitt spurt av agenten om jeg ville være med i land til lunch, og jeg takket ja
til det. Det var en hyggelig avveksling. Så vidt jeg husker var vi i topp-etasjen av Silk Hotel, med
fin utsikt over havnen. Avgangen var satt til klokken 16oo, så vi avsluttet lunchen tidlig, og jeg
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kom meg ombord i god tid. Klokken 1630 hadde vi singlet opp, og dreide rundt og seg mot
moloåpningen for ganske sakte fart. Den gang var moloåpningen like i nærheten av Honmoku
piers, og var markert ved et lite, slankt fyrtårn på hver ende av moloen, og det var her losen forlot
oss, og vi måtte finne veien over Tokyo Bay og ut det smale løpet ved Fort 1 og 2 og 3 på egen
hånd. Noen få år derefter ble tvungen losing innført helt på utsiden av fortene. Vel, nok av det, da
vi passerte ut gjennom moloåpningen, var denne Kawasaki røyken så tett at jeg så vidt skimtet
lyset fra det nærmeste lille fyrtårnet, enda det hadde begynt å mørkne. Tredjestyrmannen hadde
som sedvanlig fulgt losen ned til losleideren, for å se at alt var i orden, og jeg kunne skimte ham
og losen i det den sistnevnte svingte seg over rekken. Losbåten kunne jeg ikke se fra brovingen,
så da losen var ombord og båten svingte unna skutesiden ropte tredjestyrmannen at alt var klart,
og vi fortsatte for ganske sakte fart. Det var på utsiden av breakwateret en mengde skib til ankers,
som ventet på tørn, men en renne mellem dem var det heldigvis, så vi slapp sikksakk kjør-ing
utover, men det var lite eller ingenting å se. Heldigvis virket den gamle radaren bra, men man
visste aldri når den fikk noen luner. Efter en halvtimes tid begynte sikten å bli noe bedre, og vi
kunne se noe sånt som en nautisk mil, og da begynte neste problem. Kryssende trafikk, i det alt
vesentlige fra babord, d.v.s. skib som hadde vike-plikt for oss, men hva hjelper det når alle disse
små kystfartøyene, som går i en mer eller endeløs strøm over Tokyobukten mot havner lenger
nede i sør, holder absolutt så lenge de kan uten tegn til å gå aktenom. Et stort og langt skib som
“Theben” kan jo ikke bare kjøre på, og håbe at de viker når det blir prekært, for vi trenger tid for
å komme opp i fart, og det tar tid å svinge eller eventuelt stoppe om kritiske situasjoner skulle
oppstå. Vi har, jo, også sett eksempler på at utenlandske kapteiner, i det “siviliserte” landet Japan
har blitt sittende i månedsvis, i noen tilfeller år, i fengsel i påvente av rettssak i tilfeller hvor man
har vært innblandet i kollisjoner. Vel for å gjøre en lang historie kort, så hadde jeg gitt beskjed i
maskinen at når vi slo full fart måtte de bare skuffe på det de hadde. Vel, vi fant efter en lang,
lang stund et lite “hull” i køen, slo full fart, og kom oss opp i ca. 10 mils fart, slik at vi kunne
flyte med strømmen av fartøyer som skulle samme vei som oss. Om det var tilfeldig at det var så
mange skib i fart denne kvelden, eller om det var julehelgens begynelse som gjorde det, vet jeg
ikke, men jeg har sjelden sett så mye båt på en gang. Det var i alle fall en elendig måte å få i seg
julemiddagen på. Et serveringsbrett på hjørnet av bordet i forkant av styrehuset, kald mat, siden
man hele tiden måtte følge med i trafikken. Vel, ut av Tokyo-bukten kom vi, egentlig uten noen
problemer, bare det at det var litt plundrete og hektisk. Klokken 8 om kvelden var vi langt utenfor
allfarvei, vulkanøya som alltid har et rødskinn over seg, langt ute til babord. Jeg har glemt navnet
på den. Kursen var satt for Singapore med beregnet ankomst nyttårsaften eller nyttårsdagens
morgen. Vi var tatt ut av den ordinære Europa/Fjerne Østen linjen, da et nytt skib ble levert fra
japansk verft på denne tiden, jeg mener å huske at det var “Talabot”, og dette skibet skulle
naturligvis inn i den ordinære linjetrafikken. Vi skulle derfor gjøre en slags ekstratur hjem til
Europa med lasting i Singapore, Malaya og Sumatra.
Og det virket som “Theben” var glad til, for lett og ledig løp hun sørover, og over Syd-Kinahavet. Flere ganger var jeg på maskinsjefen, og ba ham redusere farten, da vi allikevel ikke ville
begyne lastingen i Singapore før 2.juledag, men det nyttet ikke - efter kort tid var farten på topp
igjen, så her hadde nok gutta forbannet seg på at siden de ble snytt for julaften i Yokohama,
skulle de i alle fall ikke gå glipp av nyttårsaften i Singepore. Nu var, jo, skibet skåle tomt, og ved
ankomst Singapore hadde vi gjort en gjennomsnittsfart av 19,2 mil fra Yokohama, og det er ikke
dårlig for en gammel lady på 17 år. En del motstrøm hadde vi også hatt den første tiden ut fra
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Japan, men ellers ideelle værforhold. Vi ankom Singapore ved 2-tiden om eftermiddagen på
nyttårsaften, og alt var velstand og glede. Imidlertid fortalte agenten at grunnen til at de tre dager
før ankomst hadde bedt oss om å oppgi den best mulige ankomsttid til Singapore, var at om vi
hadde klart å komme inn på morgenen hadde de sendt oss videre opp til Port Swettenham
(dagens Port Klang), og således spart inn et par dager. Så vi var heldige, og fikk nyttårshelgen i
fred og ro til ankers på reden i Singapore.
Lastingen i Singapore var rutine, og hele hjemgående lasting var forholdsvis enkle greier da vi i
tillegg kun skulle laste i Port Swettenham i Malaysia, og i Belawan på Sumatra, og så til Europa
via Cape of Good Hope. Suez-kanalen var som kjendt stengt på den tiden. I Singapore var det i
det alt vesentlige gummi som ble lastet, mens det i Port Swettenham var trelast det gikk på, både
løs teak og andre edeltre-sorter, men også en god del i ferdigpakkede bunter (packaged lumber).
Her lå vi på reden, fortøyd i bøye, og lastet med eget gear fra lektere av forskjellige størrelser.
Skuta ville være på merket, d.v.s. maksimum dypgående, ved avgang Belawan, og det var av den
største viktighet at vi hadde reservert 2000 tons dødvekt for Belawan, som siste lastehavn, da det
var spesielt teen herfra som var attraktiv rent fraktmessig - trelasten fra Malaysia betalte meget
mindre. Jeg trodde hele tiden at overstyrmannen hadde forstått viktigheten av å kontrollere
dypgående morgen og kveld for å være sikker på at vi ikke bommet på de 2000 tonnene, men en
slik fyr skal man aldri være sikker på. Vi hadde hatt en liten feide da vi mottok lastelistene for
hjemgående reise før vi begynte å laste i Singapore, da jeg instruerte ham om at jeg ønsket all last
for Antwerpen og Rotterdam stuet som option, d.v.s. at vi kunne velge hvilken av de to havnene
vi ville losse i først. De ligger så nærme hverandre, og da de vanligvis ikke losset i Rotterdam på
søndager, hadde jeg erfaring for at man på hjemturen fikk spørsmål om Antwerpen-lasten kunne
losses først, selv om rotasjonen var oppgitt til Rotterdam først. Dette var et forhold jeg hadde
erfart gjennom min styrmannstid om man kom opp i det området i løpet av en week-end.. Han
ville ikke forstå dette. Han mente at når kontoret hadde oppgitt en rotasjon så fikk de bare få det
slik. Rent stuasjemessig var det naturligvis enkelt for ham å følge den losserotasjon som var
oppgitt. Det var ganske tydelig å høre på tonefallet i de bemerkningene han kom med da han gikk
ned trappen fra min lugar at han så på meg som en stor tufs. Vi ville være ferdiglastet i Port
Swettenham ut på neste eftermiddag, så ut på eftermiddagen dagen i forveien kaldte jeg ham opp,
og spurte ham om han hadde kontrollert dypgangen. Han virket noe usikker, og jeg fikk det for
meg at han løy. Jeg insisterte på at vi sammen tok en tur rundt skibet for å lese av fotmerkene
sammen, det lå vel en liten fornærm-else i det kanskje, og jeg ser ikke bort fra at han følte det
slik. Vel, vi dro rundt med den lille motorbåten til stevedoren, og tok en nøyaktig avlesning. Jeg
hadde forberedt meg, så straks vi hadde fastslått middeldypgående, hadde jeg det helt klart for
meg at vi ikke kunne få med oss den lasten som var booket for skibet fra Port Swettenham. Vi
finregnet på situasjonen, og det var tvilsomt om vi ville kunne få med så meget som 2000 tons fra
Belawan. Agenten var naturligvis fortvilet, da jeg konfronterte ham med situasjonen da han kom
ombord om kvelden, og protesterte på at jeg hadde gitt ordre om kun å laste inn de allerede
påbegynte partier - heldigvis var ingen av disse store partier, da hadde vi ligget dårlig an. Han
kontaktet rederiet med en gang han kom i land, (vi lå i tid 7,5 timer foran Oslo) og fikk beskjed
om at vår beslutning var riktig, og at vi måtte få med all Belawan-lasten. Grunnen til min
inngripen var ikke bare det at jeg var misfornøyd med og hadde liten tillit til overstyrmannen,
men jeg hadde erfaring fra tidligere at trelast ikke er så enkelt som det høres ut, og dette av to
grunner. Den første er at om trelast lagres utendørs uten beskyttelse, vil den trekke til seg vann,
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og hvor meget er svært vanskelig å beregne; den andre grunnen er at en avskiber underestimerer
vekten, for enten å spare frakt, eller for å få lasten sin avskibet om det er mangel på
skibsleilighet. Det er vekten som er problemet - volumet er der en gang for alle, og feil her lar seg
lett oppdage.
Vi avgikk derfor tidlig neste dag for Belawan som ligger tvers over Malacca-stredet. Vi hadde
finregnet på gjenværende tilgjengelig dødvekt, og resultatet var ikke opp-løftende. Vi måtte ta
hensyn til at vi litt ut i Det Indiske Hav ville gå fra tropesonen til sommersone med tanke på den
internasjonale lastelinjekonvensjonen, og dette er svært alvorlige ting, spesielt om man av en
eller annen grunn må anløpe Syd-Afrika, og i vårt tilfelle var det lagt inn et anløp av Durban for
post og ferskvannsfylling. Der er kontrollen skikkelig streng, og myndighetene regner seg tilbake,
og kan nøyaktig fastslå om man på noe tidspunkt av reisen har brutt regelverket; og har man det,
blir skibet rapportert. Maksimalt kunne vi laste 1860 tons, og ved ankomst viste laste-listene
fortsatt 2000 tons. Disse to tusen tonn besto for det meste av et slags sorte bønner, som jeg forsto
gikk i hovedsak til formelproduksjon (krøtterfor), og så var det teen som var det vi helst skulle
ha. Nu var det en hake ved dette, og det var at myndighetene i Djakarta ikke ville klarere lasten
for eksport før skibet lå ved kai, og var klar til å laste inn denne teen. Den gang var det sikkert
veldig mange som skulle sette sitt navntrekk og stempel på dissse papirene før alt var klart (alle
skulle ha en slant for å gi godkjenning, antar jeg). Derefter kom så postgangen (kurer skulle jeg
tro), og så kom det lokale byråkratiet i lastehavnen. Følgene av alt dette var at vi ble liggende i
dagevis, begynte så smått å laste disse bønnene i sekk, og så var det å vente på teen. Det varte og
det rakk, og nu meldte det seg straks et annet og ennu mer alvorlig problem - tidevannet. Her
kommer den gode gamle månen inn, og dens gang rundt jorden er det ikke meget å gjøre med
selv for en av Wilhelmsens linjeskibs-kapteiner. Belawan er en typisk tidevannshavn, og i vårt
tilfelle var det slik at vi måtte gå på et bestemt tidevann, en bestemt dag. Rakk vi ikke det, så var
det bare å ligge i fjorten dager. Ingen mulighet for å komme ut, den oppmudrede rennen ut til fritt
farvann, en strekning på ca. 2 nautiske mil, var rett og slett for grunn. Hva gjør man så? Det var
klart at avgjørelsen lå hos kapteinen om når han måtte gå. Jeg antar at hele fortjenesten for
hjemreisen lå i denne teen. Vi regnet, og regnet på tidevannsforhold-ene, og diskuterte med
agenten hele tiden, om når teen vår, som lå lagret rett inne på lagerskuret ved siden av skibet,
kunne klareres, og hvor lang tid vi trengte på innlastin-gen? Jeg ba agenten om å få en avtale med
Port Captain, som også var sjef for alle losene, om et møte, og det ble avtalt et møte på
formiddagen neste dag. Jeg sørget for å være ulastelig antrukket, med blankpolerte sorte sko,
hvite knestømper, hvit shorts ned til overkant av knærne, kortærmet hvit uniformsskjorte med
epauletter og hvit uniforms-lue under armen. Agenten som kjørte meg opp til havnekapteinens
kontor, hadde fått beskjed om å ikke blande seg inn i samtalen mellem meg og havnekapteinen.
Nu hadde det vært unødvendig å fortelle ham, for han ble sittende som en liten grå mus på en stol
borte ved døren, og det var tydelig at de uniformerte herrene, hele loskorpset virket det som, samt
havnekapteinen, ikke var interessert i andre enn meg. Jeg hadde forberedt meg svært godt, og
begynte med å komplimentere havnen for å ha holdt havnens navigasjonssystemer
(overettmerker, staker etc.) i førsteklasses stand efter at hollenderne hadde blitt kastet ut, og at
tidevannsopplysninger og slike ting virket å være til å stole på 100%. Likeledes komplimenterte
jeg den losen vi hadde for inngående som svært dyktig og rolig - han var på et losningsoppdrag
ved denne anled-ningen. Det var tydelig at samtlige tilstedeværende likte å få litt anerkjennelse,
og det var helt tydelig at en positiv samarbeidsatmosfære var etablert. Men det jeg sa var også
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tilfelle - slett ingen skamrosing for å oppnå noe - men det skadet heller ikke å nevne det
naturligvis. Jeg la så frem mitt problem med at vi helst ikke ville gå fra den lasten som var
allokert oss, men at vi praktiske sjøfolk (underforstått demselv) ofte hadde problemer med
byråkratiet, likeledes at det var viktig for teeprodusentene å få sin eksport ut på markedet. Det var
også tydelig av smilene at min bemerkning om byråkrater falt i god jord. Jeg la så frem alle mine
beregninger om skibets dypgang i forhold til den tilgjengelige dybde for de neste 4 dagene, og at
med den allokerte lasten ombord var siste frist for avgang allerede om to dager, mens lasten ikke
ville være inne før om 3,5 dager, slik at det kun var havnekapteinen som kunne avgjøre om det
var noen mulighet for dette. Jeg hadde tidligere gitt uttrykk for at jeg var forundret over hvor
gode mudringsskib de hadde i havnen, særlig den nye, 5000 ton store “Sumatra V”, som på dette
tidspunkt arbeidet lenger oppe i elven. Vi hadde tidligere snakket om hvor problemet lå, og det
var ute i overgangen mellem 2. og 3. overettmerke, der var det et uheldig punkt eller strekning på
kanskje ikke stort mer enn 100 meter. Den sterke sørgående strømmen i Malacca-stredet fylt opp
med søle og sand i den utgravde rennen inn til havnen, og det var på dette grunneste stedet
effekten av oppsiltingen var mest følbar. Det var ikke noe fjell eller sten i innløpet, men
hardpakket sand er slett ikke noe særlig bedre materie å gå på. Havnekapteinen satt en liten stund
og tenkte, og så kom det som for meg var det vanskelige spørsmålet :”Kaptein, hvor meget
klaring må De ha under kjølen på dette, det grunneste punktet?” Jeg var rask med å svare: “10
centimetres, Sir, og kun styringsfart i det vi nærmer oss punktet (dette også for at man ved
kursforandringenikke skulle få noen nevneverdig slagside og således økt dypgående ), og derefter
kan losen gi full fart om han ønsker det, fartøyet styrer ualminnelig godt, og vi vil være på “even
keel” (samme dypgang forut og akterut) ved avgang kai, kanskje en tanke på nesen”. En svak
mumling på malay-språket mellem losene, kan kanskje ha vært et uttrykk for at de mente jeg
hadde forstand for problemene og visste hva jeg gjorde; ikke vet jeg, -men 10 centimeters klaring
under kjølen er ikke meget, og svært dristig vil sikkert de fleste si. Noen ville sikkert også
karakterisere det som galskap, men vi er alle forskjellige, og det lå også en utfordring i hva jeg
hadde sagt til havnekapteinen, og mitt håb lå i dredgeren “Sumatra V”. Fikk jeg ikke den, var det,
jo, bare å komme seg avgårde allikevel, når tidevannsbegrensningen inntraff.
Havnekapteinen satt stille, ikke vet jeg hvor lenge, men et par minutter gikk det nok. Det virket
lenge i alle fall, og man ser ikke på klokken og trommer med fingerne på bordplaten i slike
tilfeller. Så endelig kom det med et smil: “I’ll give the new dredger”.
Det var det. Med hensyn til de 10 centimeterne var jeg ganske trygg, da jeg regnet med at
havnekapteinen nok ikke ville lure meg der; - for å få havnen sin blokert for all trafikk inntil
tidevannet igjen begynte å stige, og kanskje da ha et vrak stående i rennen, det tok han nok ikke
sjansen på, slik at jeg regnet med at han nok ville legge inn noen centimeter som ekstramargin.
Møtet ble avsluttet med at vi avtalte nøyaktig tid for avgang etc., etc. Vi ville få en annen los enn
den vi hadde for inngående, samt en assistent som var under opplæring, dessuten to taubåter for å
dra oss ut fra kaien ved avgang. Alt var smil og lutter glede, og ikke en krone hadde det kostet,
ingen antydning om at de kunne tenke seg en liten påskjønnelse i form av cigaretter eller annet,
en avtale mellom mannfolk! Men det kom for meg til å bli spennende dager fremover, kunne jeg
stole på at dredgeren kom på fredag, ville mine beregninger og min kunnskap og tiltro til skibet
holde vann? Rederiet var ikke innformert om våre vanskeligheter - og det var vel best slik - vi var
oppdradd til å ta avgjørelser og ansvar. Det var tydelig at agenten hadde lært en liten lekse om
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shipping i den timen møtet varte, da han var enormt tjenestevillig blitt - og hadde lite meninger
om saken. Han ville vel heller ikke være innblandet om noe skulle skje senere hen.
Det var tydelig at noe begynte å skje med tidevannet efter som dagene gikk, for to ganger i
døgnet ved lavvann fikk vi slagside og gled fra kaien, og på slutten av oppholdet rakk ikke de
korteste bommene våre inn over kaien, og jeg ble til å begyne med svært bekymret, men ble
beroliget med at vi gikk på grunn på en pute av sorte bønner som gjennom årene bare var feiet
utfor kaikanten slik at det rett ut for kaikanten var en bløt pute av bønner. Mulighetene var
naturligvis der at harde ting også hadde blitt mistet eller dumpet, men ingen visste om noe slikt.
Fredagsmorgenen kom, jeg var tidlig oppe, og gikk opp og ned på mellembroen ut for lugaren
min, og speidet opp elven hver gang jeg snudde på min korte vandring. Ingen dredger var å se
nede i svingen hvor det vanskelige punktet var. Var jeg blitt lurt trill rundt? Antagelig ikke, for da
ville vi blokere en kaiplass for lang tid, men det er slike tanker man gjør seg. Mindre enn 12
timer igjen til avgang, og der kom endelig “Sumatra V” glidende ned elven, grønn og hvitmalt og
vakker å se til, enda en dredger vanligvis ikke er noe spesielt vakkert syn, men i dag var den det.
Og så la hun seg til nede i svingen, og begynte sitt arbeide. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg
var ute for å se efter den i løpet av dagen, men det var mange. Den siste lasten vår var inne ved
lunchtider, og mannskapet gjorde sjøklart, låret bommer, kveilet opp gjerdere og preventere,
spylte vekk Østens støv og skitt. Vi skulle hjem, og begyne på den lange reisen til Antwerpen via
Kapp det gode Håp, 43 døgn så vidt jeg husker. Suez-kanalen var på dette tidspunktet fortsatt
blokkert på grunn av krigshandlingene noen år i forveien.
Avgangen var satt til kl.1700, og kl l630 kom “Sumatra V” sigende opp elven, og forsvant rundt
svingen ovenfor oss, hadde han gjort en god jobb?. De to taubåtene kom langs siden, losen og
assistenten kom ombord. For og akter, klar i maskinen, agenten på kaien for å se oss avgårde;
skibet var utklarert for Antwerpen. Alt gikk stille og rolig for seg, ingen skriking og skråling eller
unødvendige, høylydte kom-mandoer - en ting jeg alltid har efterstrebet, efter å ha vært på et par
båter hvor det var temmelig bråkete - utrivelig synes jeg. Taubåtene dro oss ut fra kaien, og vi lot
dem gå, nu var det oss selv det sto på, også losen naturligvis. Dette var en hyggelig og stille kar.
Vi hadde snakket sammen om problemene før avgang, så det var ingen uenighet om hvordan vi
skulle manøvrere utover. I maskinen var maskinsjefen og vakthavende inneforstått med
situasjonen, og dette var karer man kunne stole 100% på. Sakte gled vi utover seilløpet -gikk
over fra 1. overettmerke til 2. uten problemer. Disse overett-merkene måtte observeres ved å se
akterover. Det var helt stille, ikke et vind-pust, klart og fint vær, så forholdene var ypperlige. Den
beste rormannen vi hadde sto til rors, og losens anvisninger var det eneste som ble sagt, samt
rormannens og 3. styr-mannens gjentagelser av ordrene, det være seg henholdsvis ror- eller
maskinordre. Hos Wilhelmsen kom det først noen år senere, efter at jeg hadde begynt på
kontoret, beskjed om at man ønsket overstyrmannen på broen under ankomst og avgang - en
riktig prosedyre av mange grunner. Vi nærmet oss det vanskelige punktet mellem 2. og 3.
overettmerke, med en svak sving til babord, så vidt jeg husker mellem 10 og 20 grader. Ganske
sakte i maskinen, farten var svært liten, hensikten var kun å ha styrefart på skibet, noe rormannen
måtte melde fra om straks han følte at hun ikke lystret roret, men “Theben” var vanligvis et svært
godt skib å styre. Da ordren kom om “babord tyve”, samtidig som farten ble øket til “halv fart”,
lå spenningen i luften, ville hun lystre roret? Hva foregikk under bunnen, hvor stor var klaringen?
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Man kunne bare forestille seg hva som foregikk under skibet, hvilke krefter som var i sving,
hvilket enormt vanntrykk som ble skapt når det store skibet seg fremover nesten uten klaring til
bunnen, og vannet ble presset ut til sidene. Langsomt, langsomt begynte fartøyet å dreie, og farten
økte også bare svært langsomt, man kjente dirringen i skibet av store krefter, og på en utmerket
måte bragte losen skibet inn på den nye kursen, og noen korte sekunder efter var vi over den
grunne strekningen, og problemet eksisterte ikke lenger. Losbåten lå på plass noen hundre meter
lenger ute, og losen og hans assistent takket smilende for seg, med en liten påskjønnelse i vesken
for godt utført håndtverk.
Kursen ble satt for Pulo Weh på nordspissen av Sumatra, hvor vi ville dreie ut i Det Indiske Hav.
“Theben” innstillte seg på en lang, fin tur på over en måned i sjøen til Antwerpen, og
vidunderlige Europa;- borte er bra, men hjemme er best. Glemt var Belawan, og spenningen og
engstelsen der, det er sjømannens vis, for morgendagen ville bringe nye utfordringer, like sikkert
som det kommer sol efter regn. Gårsdagens problemer, er morgendagens erfaring, men den
sjømann som lar gårsdagens spenning og engstelse vokse til frykt i eller for fremtiden, bør
hurtigst mulig finne på noe annet å beskjeftige seg med.
Vår neste utfordring lå i ferskvannsbeholdningen ombord - vi hadde rett og slett ikke nok
ferskvann ombord for å nå Antwerpen med et normalt døgnforbruk, så fra første dag ble alle
mann bedt om å være ytterst forsiktig med bruk av vann, slik at rasjonering kunne unngås. Jeg
regnet også med at vi ville som vanlig få en god del tropiske regnskyll på Vest-Afrika-kysten, og
hadde gjort enkle arrangementer på forre midt-skibet, slik at vi kunne lede regnvannet fra undre
brodekk til tanker midtskibs og i maskinen. Så fikk vi beskjed fra kontoret i Oslo om å gå til
Durban for å fylle vann og hente post. Dette med å gjøre et postanløp på de lange reisene, var noe
man hadde begynt med noen år tidligere, antagelig p.g.a. Suez-kanalens stengning, men jeg var
en av dem som syntes dette var helt unødvendig, da det ville koste en masse penger i
havneutgifter og tid, kanskje i form av uhell og uforutsette forsinkelser. Jeg svarte at vi ikke så
noen grunn for anløpet, men fikk igjen beskjed om at vi kunne gå inn til Durban for å fylle vann.
Igjen avslo jeg, og antydet at vi kunne oppleve et dypgangs-problem. og hørte ikke mer om dette.
Mine overordnede i inspeksjonen i Oslo var ikke født i går, så de forsto nok godt hva jeg forsøkte
å formidle uten å dokumentere skriftelig hva problemet egentlig var. Derefter hørte jeg ikke mer,
og anløp av Durban ble det ikke noe av.
Årsaken var at da vi avgikk Belawan, var jeg godt klar over dypgangsproblemet som hadde
oppstått ved at vi tok med all den te som var allotert oss, og som var doku-mentert av
myndighetene i Djakarta. Skulle vi ha avstått fra noe av denne teen ville det helt sikkert ha
betydd problemer ikke bare for meg, men sikkert også for linjeavdel-ingen og det lokale agentur.
På reisen mot Syd-Afrika ville vi i området rundt Chagos Arkipelaget/Diego Garcia gå fra
tropesonen til sommersonen, og i denne forbindelsen snakker vi om Den Internasjonale
Lastelinjekonvensjonen (IMO), og den nedlasting eller dypgang som et fartøy tillates å ha ved
passering av de forskjellige “seasonal zones” til forskjellige årstider. Jeg hadde i denne
forbindelse vært meget nøye med utregningen av tillatt nedlasting, og hadde følgelig lite
ferskvann ombord for å nå Antwerpen, men tilstrekkelig med et sparsommelig forbruk. Resultatet
av dette var at vi, bunkers- og vannforbruk tatt i betraktning, var overlastet i ca. 3 døgn midt ute i
Det Indiske Hav, og jeg hadde ikke noen betenkeligheter med det ut fra et sikkerhets-messig
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synspunkt, da det kun dreide seg om noen få centimeter. Men inn til Durban ville jeg ikke på
grunn av myndighetenes meget strenge kontroll der - noe vi alle visste om, og jeg hadde sett dette
i praksis da jeg var overstyrmann ombord i “Tai Yin”. Det er, jo, ingen heksekunst å regne seg
tilbake til et dypgående på et bestemt tidspunkt.
På høyde med nevnte Chagos-gruppen ble jeg klar over at barometerstanden utviklet seg seg
unormalt, og efter at vi hadde rapportert til værmyndighetene, jeg husker ikke nu hvor, ble vi
bedt om å rapportere utviklingen hver 3. time. Vi så gjorde, men siden vi fjernet oss fra dette
lavtrykkssenteret, ble vi takket for hjelpen efter et døgn, men vi fortsatte å ha voldsomt regnvær
og dårlig sikt i ennu noen tid.
Kommet på høyde med Durban fikk vi om morgenen se en Blue Funnel-liner noen mil lenger ute
østenfor oss, og siden telegrafisten ikke hørte noen andre skib fra dette rederiet i nærheten, regnet
vi med at det var “Polydorus” eller “Polyphemus”, som forlot Belawan 12 timer før oss, så vi
hadde holdt en fart som var ca. 0,7 n.m.t. høyere over Det Indiske Hav. Jeg husket godt en av
mange samtaler jeg hadde hatt med Capt. Solheim, ombord i “Torrens” på jomfruturen i 1967, da
jeg var lasteoffiser, om forskjellige navigasjons-problemer, og husket spesielt hans anbefaling
om, også på reise vestover rundt Kapp Det Gode Håp, å søke seg inn over Agulhas-banken godt
inn mot land, for å unngå den krappe og store sjøen ute i Mosambique-strømmen som her renner
kraftig sørvest-over, og teoretisk skulle gi en fartsmessig stor gevinst. Hans anbefaling syntes
rimelig fornuftig, og vi rundet Syd-Afrika et stykke ut fra land for ikke å komme inn i
kontrastrømmen som kan renne østover i et meget smalt belte helt inne ved land. Efter en stund
den nevnte morgenen fjernet vi oss mer og mer fra engelskmannen, og til slutt så vi ham ute på
horisonten, og det syntes som han hadde meget store bevegelser p.g.a. motsjø, mens vi seilte
under behagelige forhold og stor fart vestover. Ved middagstider så vi ham ikke lenger. Ut på
eftermiddagen i strålende, fint vær med litt lang og tung havdønning fra vest, var vi utsatt for et
forhold jeg hverken før eller siden har opplevd. Vi gikk med ca. 17 mils fart, dønningen rett i
mot, og spruten sto inn over dekk på begge sider av skibet fra for til akter kun under
skansekledningen hver gang båten satte ned i dønningen. Det ga en rar og ubehagelig følelse av at
noe var galt selv om bevegelsene i skibet var både langsomme og kom-fortable, og jeg lurte på
om fartøyskonstruksjonen kunne bli overbelastet om beveg-elsene tiltok i styrke. Noe svar på det
ville jeg aldri fått, for før man hadde kommet inn i en farlig situasjon, ville jeg naturligvis ha
reduserrt farten noe eller aller helst ha forandret kursen 10 til 15 grader, og så tatt dønningen på
en annen måte. Men det var som sagt en spesiell opplevelse. Jeg hadde bedt telegrafisten å ha et
øre mot trafikk til og fra engelskmannen, og en stund efter at vi hadde passert Cape Town, kom
hun og fortalte at han hadde meldt sin ankomst til Cape Town, og et raskt overslag viste at på de
36 timene siden vi var på høyde med ham, hadde distansert ham med nye 12 timer. Så det var
bare å sende en takknemmelig tanke til kapt. Solheim for et godt råd fra en eldre, erfaren kollega.
Turen videre hjemover gikk uten særlige viderverdigheter. I stillebeltet syd for ekvator i SydAtlanteren styrte vi et døgns tid slik at vi fikk regnbygene rett over oss, og noe ferskvann fikk vi
samlet på denne måten, men området var av mindre utstrekkning enn vanlig, så noen stor suksess
var det ikke. Imidlertid var mannskapet svært lojale mot oppfordringen om å bruke vann med
fornuft, og vi kom i så måte inn til Antwerpen uten problem. Vi hadde ved å sløyfe Durban-anløp
spart nye 12 timer og mange penger, og det er efter min mening riktig å betrakte enhver utgift for
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rederen som om pengene skulle ut av egen pung, så lenge mannskapets tarv og sikkerheten er
fullt ut tilgodesett. Det er alltid en god følelse å komme inn til havn efter en lang reise, jeg tror vi
hadde brukt rundt en god måned fra Belawan, og spesielt er det godt å komme hjem til vårt flotte
Europa. Vi var ferdig fortøyd sent på kvelden, kaldt og surt var det i månedsskifte februar/mars,
og lenge hadde jeg vært på bena, det er ofte slik over Biskaia, opp den Engelske kanalen og den
lange Schelde-elven inn til Antwerpen at man hviler korte perioder innimellom p.g.a. sikten og
trafikken. Dessto deiligere er da å kunne tappe badekaret fullt med godt, varmt vann, og derefter
en liten velfortjent whisky, mens man koser seg med brev og gode nyheter hjemmenfra.
Ungkarslivet nærmet seg slutten, jeg var snart 37 år gammel, og beskjeden fra Kari var at
svigerfar hadde alt under kontroll med tanke på bryllupet som vi hadde fastsatt til 29. mars før jeg
dro ut med “Theben”.
Det gjør alltid godt med et smil fra fru Fortuna på veien, og en slik opplevelse hadde jeg da vi
gikk fra Antwerpen. Sikten var slett ikke god nedover Schelde sent på kvelden og natten, og
losen regnet med at det ville bare bli verre utpå morgensiden. Han spurte om jeg ville unngå
omveien via Wandelaar fyrskib, og heller gå den smale rennen helt i stranden ved Vlissingen, og
langs øya Walcheren. Han ville da gå fra borde ved Steenbank, og vi måtte finne veien mellem
sandbankene opp til Maasbøyen utenfor Hook van Holland uten los. Jeg hadde vært den veien før
som styrmann, og hadde ingen betenkeligheter, men det gjelder å holde tunga rett i munnen, for
smalt er det mellem grunnene. Efter at losen hadde gått fra borde ble kursen satt nordøstover, og
da vi nærmet oss losområdet utenfor Rotterdam, fikk vi beskjed over radio at det var helt stopp i
inngående losing til Rotterdam på grunn av tett tåke, noe jeg hadde fryktet, da vi de siste par
timene knapt hadde sett bøyene vi passerte på kloss hold. Vi slakket av på farten for å se
situasjonen an litt. Som alltid var det ekko overalt av skib som ventet på los, og de aller fleste lå
til ankers. Efter en stund hadde jeg ved å studere radarbildet klart for meg hvilket ekko var
losbåten, og justerte kursen slik at vi ville komme i nærheten av den, og håbet der å finne en
brukbar ankerplass. Tåken var så tett at vi ikke kunne se mer enn kanskje 100 meter. Forsiktig,
forsiktig sikksakket vi oss mellem ankerliggerne, og fikk en fornemmelse av at det begynte å
lette, klokken var ca. 02 på morgenen. Og så plutselig lettet tåken, og vi kunne se helt inn til
Hook van Holland, og båter var det overalt, som var i ferd med å hive opp ankeret. Full fart, vi
hadde forbindelse med losbåten, og fikk los som båt nr. 2, da ingen av ankerliggerne ennu hadde
rukket opp til losbåten, og innover mot Rotterdam bar det. Det var ca. 2,5 timer opp til kaiplassen
vår, og før losen gikk fra borde efter at vi var ferdigfortøyd, fortalte han at losingen igjen hadde
opphørt på grunn av den tette tåken som igjen hadde satt inn. Heller ikke ved avgang fikk vi noen
problemer med tåken. Det er hyggelig med slik flaks en gang i blandt.
Intet spesielt hendt under lossingen i de Nord-Europeiske og Skandinaviske havnene, og jeg ble
avløst av kapt. Skovrand i Oslo den 10.mars 1969. En flott tur hadde det vært, mange opplevelser
og meget å lære. Det var 20 år siden jeg først gikk til sjøs som dekksgutt ombord i “Tijuca”, og
det var min siste tur ombord i et av Wilhelmsens flotte linjeskib med delt midtskibsbyggning kledd i kjole og hvitt og med to blå ringer i flosshatten. Økonomisk hadde båttypen utspillt sin
rolle - nye transportformer hadde meldt sin ankomst, og skibene måtte nødvendigvis endre
karakter i samsvar med dette. Takk for at jeg fikk være med på den siste tiden av den
konvensjonelle linjefarten - en fantastisk tid var det, selv om en del ting i de første 10/15 år efter
2. verdenskrig ikke var som det skulle være. Disse skyldtes nok i stor grad den andre verdenskrig,
hvori en del av våre kolleger fikk sinnsmessig banesår. Stakkars mennesker, stakkars kolleger og
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venner - dere fikk slett ikke den behandling av fedrelandet som dere burde kunnet forlangt.
Respekt og beundring for sjøfolk ser ut til å høre kun 17.mai til!
FC/Oct.-2000.
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M/S “Tønsberg” - Jubileumsskibet fra Kaldnes.
Jeg mønstret av “Theben” i Oslo 10. mars 1969. Alt var gjort klart for bryllup av Kari og mine
svigerforeldre, og bryllupet sto den 29.mars i Tønsberg Domkirke, og bryllupsfesten ble avholdt i
selskapslokalene i Storgt. 11, som min svigerfar drev og eide. En strålende dag var det. Rederiet
hadde opprettet en stiftelse som hadde bygget et flott anlegg for pen-sjonister i rederiet i Hella på
Nøtterø, og her fikk vi seilende anledning til å ta disse husene på åremålsleie inntil de hadde fått
fylt opp med pensjonister, og her hadde vi det svært godt i 4 år inntil huset vårt på Husvik var
ferdigbygget i 1973.
I slutten av juni meldte jeg meg til tjeneste igjen, og fikk beskjed om at de ikke kunne garantere
noen førerstilling akkurat da, men ville komme tilbake så snart de hadde plassert meg eventuelt
som overstyrmann igjen, om det var akseptabelt for meg. Naturligvis var det helt i orden - slik var
det for de fleste på den tiden. Tidligere var det folk som hadde gått i ti-år som vikarfører, selv om
de hadde vært ombord i samme skibet i flere år. Så hvem de vikarierte for var det ingen som
visste, så dette var bare en måte å gjøre ting på, men det lå vel kanskje en mening med det i at
f.eks. ingen skulle føle seg for sikkre, men snart skulle det hele endre seg voldsomt ved at man
fikk fast ansettelse, og dette skyldtes nok at det efterhvert ble mangel på gode folk.
Efter kort tid fikk jeg reiseordre. Jeg reiste til Japan for å gå ombord i “Tønsberg” som
overstyrmann. Jeg mønstret på skibet den 3.juli 1969, og kom ombord noen dager senere i
Yokohama. Jeg ble hentet av agenten på flyplassen og kjørt direkte ombord. Klokken var vel ca. 7
på kvelden da jeg sto på kaien, og møtte kapteinen som akkurat da var på vei iland med de to
messepikene. De skulle opp i Izesaki-street å handle, men det ble ikke noe av dette denne
kvelden. Opp i salongpantryet bar det, og han ville diske opp, men som jeg sa, så var jeg ikke
sulten, jeg hadde fått mer enn nok på flyturen ut, så vi tok en eller annen softdrink sammen. Vi
var godt kjendte, da dette var den samme kapteinen som jeg var sammen med på “Tai Yin” 8 år
tidligere. Vi hadde kommet svært godt ut av det med hver-andre den gangen da jeg var ute for
første gang som overstyrmann. Han betrodde meg at de hadde kommet helt galt ut av det med
tanke på lastingen, og han var svært bekymret for skibets stabilitet på hjemturen. Overstyrmannen
var den samme som jeg hadde avløst på “Troubadour” i 1961, og han hadde også denne gangen
engasjert seg altfor lite i last-ingen og overlatt meget til stevedor-formennene i de foregående
lastehavnene, og da bærer det som regel galt avsted. De tjener sine egne interesser og så ender
man opp med for liten plass i underrummene for den tunge lasten i de siste lastehavnene. Han ba
meg derfor om å overta lastingen øyeblikkelig i håbet om at jeg skulle kunne få rettet opp noe av
det som hadde gått galt. Jeg fortalte ham da at jeg ikke ville overta før den gamle overstyrmannen
formelt var avløst, og det initiativet måtte komme fra ham, gjerne for meg neste morgen. Og slik
ble det. Den gamle overstyrmannen var mer enn glad for å få avløs-ning og komme seg hjem. Vi
var igrunnen gode venner og vel forlikte som det heter, og jeg traff ham senere i livet ved flere
anledninger. Han hadde da en bra stilling i et annet rederi. Han var en OK kar med godt humør,
men for snill, og likte vel det søte liv i havn-ene litt for godt, og særlig da her ute på Fjerne Østen,
hvor han hadde for mange såkaldte “gode venner” som utnyttet denne snille mannen. Men
skylden var naturligvis helt og holdent hans egen ved at han lett lot seg friste. Alle disse
forholdene gjorde at han hadde utviklet dårlige nerver, og det visste jeg fra den tiden jeg tidligere
hadde vært sammen med ham fra Østen til New York på “Troubadour”.
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Han pakket tidlig neste morgen, ble hentet av agenten og hjem han for - ingen sure miner, og godt
var det. Lugaren ble vasket ned som vanlig er, og ut på kvelden var jeg installert og i god gjenge.
Dagen hadde vært hektisk. Opp og ned i lasterummene sammen med de andre to styrmennene for
å gjøre meg kjendt med hva som hadde blitt innlastet tidligere. Så var det å danne seg et bilde av
hva som ville komme i denne havnen og i Nagoya og Kobe. Vi ville være ferdiglastet i Kobe, og
så var ruten direkte til Rotterdam via Panama -kanalen - en lang sjøreise. Jeg fikk naturligvis
besøk av kapteinen tidlig på formiddagen, og han var svært spent på hva jeg syntes. Som jeg sa til
ham var det alt for tidlig å si noe bestemt om situasjonen, men noe skulle jeg få til slik at vi i alle
fall skulle komme oss til Panama, og da var vi berget på en måte ved at vi da kunne bunkre slik at
vi ville nå Rotterdam. Denne kapteinen var en fin mann, men var nok ikke av de mest aktive, og
der-for ble det så som så med kontrollen. Han var dessverre ikke alene om å ta litt lett på disse
tingene. Men han var lun og fin - en god navigatør, og tok vanskeligheter med forbaus-ende ro.
Sånn sett var han for meg en ideel mann å ha som overordnet, da jeg fikk svært frie tøyler. Kom
han derimot sammen med en overstyrmann som ikke hadde den nødvend-ige strenghet, og
kanskje utnyttet hans snillhet, ja, så kunne det gå riktig galt. Han navnga en spesiell overstyrmann
i rederiet, som han hadde vært sammen med, og den tiden de var sammen hadde vært et mareritt
og sant helvete, så han advarte meg på det sterkeste mot fyren. Siden, som inspektør, kom jeg
meget borti denne karen, og det var ingen problemer å hanskes med ham, men det var tydelig at
her hadde vi en kar som hadde vært en pest og en plage for mange gjennom årene. Han gikk i
mange, mange år som overstyrmann, men ble kaptein helt på slutten av sin karriere. Jeg hadde
imidlertid ingen problemer med fyren, han var svært samarbeidsvillig, og vi hadde en litt
spøkefull tone oss i mellom. Det gjelder å kunne behandle ulike mennesker forskjellig, og ta
hensyn til at vi alle ikke er støpt i den samme formen, og da går det som regel bra. Slik også i
hans tilfelle, men duverden for en spesiell mann. At han hadde fått lov til å plage så mange over
så mange år, skyldtes nok at han hadde en mann som han hadde seilt sammen med som sin høye
beskytter på kontoret. Om dette ikke hadde vært tilfelle ville mannen vært ute av rederiet tidlig i
sin karriere. Hans største problem, eller kanskje heller årsaken til hans problem var at han var
svært intelligent, og i tillegg var det ikke tvil om at han var en meget dyktig sjømann og fagmann.
Dette kan vel ha gjort at han så på mange av sine overordnede som rene tullebukker, og vi hadde
da noen slike kapteiner også, og da kunne han antagelig ikke forstå hvorfor han ble gående som
overstyrmann forferdelig mye lenger enn normalt. Vi forlater denne karen og går tilbake til
lastingen av “Tønsberg” i Japan.
“Tønsberg” ble bygget på Kaldnes og levert i slutten av juni 1960, og ble benevnt som
“jubileumsskibet”, da rederiet som kjendt feieret 100-års jubileum i 1961. I likhet med sine 4
søsterskib fra Eriksbergs Mek. Verkstad; Tricolor, Toledo, Trianon og Tarn, var skibet bygget
som baklader med maskineriet og hele innredningen akterut inkludert bekvemme-ligheter for 9
passagerer. 5 lasterum forenom brobygningen, og en liten luke og 4 latex-tanker aktenom. Det var
en blanding av elektriske kraner og bommer for å losse og laste. Dessuten hadde disse skibene en
storbom på 60 tons om jeg ikke husker feil. De var bygget for 19,5 knots fart, så det var raske
skib, og dødvektstonnasjen var rundt 12.500 tons. Skibene var kjendt for å ha meget god
stabilitet. De hadde imidlertid et stort problem ut fra et håndteringsmessig synspunkt, og det var
at de i ballastet tilstand med lite bunkers inne kun hadde et par fot dypgående på baugen, slik at
de fikk et enormt vindfang på baugen, og lå og red på en kule på en måte helt akterut, og var
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svært vanskelige å hånd-tere. Å sette disse skibene i tørrdokk var også et stort problem, da de på
grunn av vanskeligheten med å få dem ned på baugen lett kunne kaste blokkene eller vri seg på
dem. Dette betydde nytt forsøk, så dokksetting i en flytedokk var bedre, da disse tålte noe mer
akterlig trim av skibet, da de selv kunne regulere sin egen trim i en viss grad.
Alle værdekkslukene hadde von Tell stålluker, og disse var delt i tre seksjoner, og de ble altfor
tunge slik at det oppsto stor slitasje på boltene i tverrskjøtene og på føringsskoene og rullehjulene
som gikk på lukekarmene. Om disse tingene ikke ble passet på resulterte det i ødelagte
gummipakninger; og lekkasjer førte ofte til vannskader på lasten. Jeg kjendte til problemet fra
“Troubadour”, da vi der hadde de samme lukene på luke 4 og 5, men det var lite jeg kunne gjøre
her ombord, da overfarten fra Japan til Rotterdam ikke ga oss noen anledning til å se på
problemet. (Siden som inspektør fikk jeg alle disse 5 skibene i min varetekt, og de var ikke blitt
noe bedre, og jeg må bare innrømme at det finnes mange sløve og uinteresserte mennesker i
denne verden. Det var en arbeidskrevende jobb å rette til forholdene, men ved litt planlegging
gikk det bra. Problemet var at folk ikke gadd å se på forholdene en gang.)
Med tanke på den avsluttende lastingen i Japan var det ikke så meget jeg kunne gjøre, men noen
grep kunne jeg få til med tanke på å forbedre stabiliteten, men så vidt jeg husker var alle lukene
fulle ved avgang Yokohama. Kapteinen var naturligvis spendt på resultatet av mine
stabilitetsberegninger, og jeg kunne ganske snart gi ham beskjed om at vi i alle fall ville komme
frem til Balboa uten problemer, og så fikk jeg bruke noe mer tid på å finregne på de forskjellige
partiers plassering i rummene, og om mulig komme ned i de forskjellige rummene for å måle
nøyaktig høyden for disse. Dette var mulig i noen utstrekning, og jeg hadde en konferanse med
ham midtveis i Stillehavet, og kunne legge frem resultatet. Vi kunne nå frem til Rotterdam med
18 centimeters metasenterhøyde. Dette var som jeg sa for lite, men kunne gå dersom vi hadde
pent vær, og om maskinsjefen forsto at det var helt nødvendig å ha så lite slakk som mulig i fuel,
diesel og ballasttanker. Skulle vi få dårlig vær var det bare å legge seg på været for å få så lite
sideveis bevegelse som overhodet mulig, for bare en liten forskyvning av lasten kunne få store
følger. Nu var det ikke noen problemer med maskinsjefen, for han var en meget fornuftig kar, og
dessuten ville han helst ikke bunkre i Panama som ville bety å blande flere partier bunkers. Han
var naturlig-vis også fullstendig klar over at om vi kom i vanskeligheter var det bare å fylle inn
sjøvann på bunkerstankene, men dette var enhver maskinsjefs siste ønske, så tankene kom nok til
å være så fulle som mulig på reisen. Ombord i “Tønsberg” var det i det hele tatt en fin beset-ning,
og bra forhold, og hjemreisen til Europa gikk fort og greit inkludert gjennomfarten i
Panamakanalen. Kapteinen hadde ingen problemer med hva jeg la frem for ham, og bestemte seg
for, der og da, å gå for Rotterdam. Selv om han kanskje virket saktmodig, var han efter min
mening en handlekraftig mann når det gjalt slike ting, men han trodde for godt om sine
medmennesker, og kom derfor ut å kjøre noen ganger med innfule folk.
Da vi nærmet oss Europa begynte vi å merke at skibet var mer “lealaust”, krenget over mer enn
vanlig ved rorbruk, og jeg tok dette opp med de to andre styrmennene, slik at vi alle tre var fullt
oppmerksom på forholdet og at voldsomt rorbruk ble unngått ved å vike for andre fartøyer litt
tidligere enn vanlig. Ganske høyt oppe i den engelske kanalen ligger “Basseurulle”-banken. Den
er merket med en stor jernbøye i hver ende. På min vakt om morgenen nærmet vi oss sydbøyen,
og skulle gå øst for banken i henhold til separasjons-systemet. Et skib i nærheten gjorde plutselig
en helt uventet manøver, og jeg måtte gi litt kraftig ror for å utføre en vikemanøver, og skibet
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krenget over bortimot 15 grader vil jeg tro, kanskje til og med noe mer, og det var ubehagelig,
men hun rettet seg pent opp igjen da kursen ble rettet opp. Dette var ved 0630 tiden og kapteinen
kom alltid opp på denne tiden og fikk en kopp kaffe. Så da han kom opp noen minutter efter
denne krengningen, bemerket han kort at hun virkelig var kilen. Da jeg beklaget, men at
manøveren hadde vært nødvendig, svarte han med et smil at jeg hadde regnet riktig på
stabiliteten, men det hadde han visst hele tiden. Det er alltid godt å bli stolt på, men å høre det fra
denne gamle, erfarne mannen, gjør bra. Vi vekslet aldri et skjevt ord - her var det gjensidig
respekt.
På veien over Atlanteren fikk jeg telegram fra rederiet om at de tilbød meg førerstilling ombord i
et av 4 innkjøpte hollandske linjeskib, og ba meg mønstre av i Rotterdam og reise hjem. Jeg
svarte naturligvis ja til tilbudet, og forlot “Tønsberg” så snart jeg hadde satt min avløser inn i
situasjonen med lasten og den forestående lossingen. Jeg fikk noen dager hjemme før jeg satte
meg på flyet til Syd-Amerika for å gå ombord i “Tortugas”.
FC/juni 2005.
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M/S Tortugas” - Min flyvende hollender.
Jeg mønstret av “Tønsberg” i Rotterdam 13.august 1969 efter rederiets ønske, og reiste hjem, og
var hjemme noen få dager. Så fløy jeg ut fra Fornebu til Kastrup, og derfra videre til Rio de
Janeiro via Lisboa med SAS, som den gangen hadde en rute til Santiago de Chile en eller to
ganger i uken. Vi kom inn til Rio tidlig på morgenen, og så vidt jeg husker var det på en søndag.
En pussig episode hadde jeg på flyplassen da jeg skulle gjennom tollen. Jeg så at bagasjen til alle
de øvrige ble grundig gått gjennom, og da turen kom til meg, måtte jeg vise frem mitt norske
pass. Dette ble grundig studert, og så sier tolltjeneste-mannen: “Crew?” Jeg nikket bekreftende,
hvorpå han med et stort smil vinket meg videre uten så meget som å se på bagasjen min. Igjen
fikk jeg en av mange tidligere bekreftelser på hva et rødt, norsk pass og det å være sjømann
betydde ute i verden. Vi sto for noe - ærlighet og ikke noe fanteri.
Jeg skulle tvers gjennom byen til innenriks flyplassen, og ble møtt av en paddesur clerk fra
agenturet, som skulle kjøre meg. Kanskje ikke så rart med tanke på at det var svært tidlig og på en
søndag, da han sikkert helst hadde ligget i sengen med sin “carriocha”. Jeg forsøkte meg på litt
småprat, men det var nesten bare grynt å få ut av ham, inntil jeg spurte hvordan det nu sto til med
ham som efter min mening var den største fotballspiller gjennom tidene, nemlig GARRINCHA.
Det var som å trykke på en knapp. Han var ellevill over at jeg viste om dette brasilianske
fotballidol med de rare bena som gjorde at motstanderne ikke fant ut av denne driblefantens
kunster. Ut av hans munn fosset det all mulig informasjon om denne mannen som også var en av
hans store forbilder på fotballbanen, men som hadde falt helt av lasset ved å ha forlatt sin kone og
alle 7? barna, og slått seg sammen med en nattklubb-sangerinne. Og nu var han på full fart utfor
stupet,- natteliv og alkohol. Vel, denne bilturen gjennom Rio tegnet ikke godt, men ble en
strålende opplevelse selv om mannen ikke var så overvettes stø i engelsk. Men fotballgløden var
der, og vi var 100% enige om at navnet Garrincha kom til å lyse på fotballhimmelen til evig tid.
Da vi skiltes var han i betraktelig bedre humør enn da vi først møttes.
På denne innenriks flyplassen gikk jeg ombord i en Varig-maskin som skulle ta meg opp til en by
lenger nord som het San Salvadore, og flyturen gikk greit, et par timers tid tror jeg.
Ved ankomst ble jeg hentet av agenten og innkvartert på et bra hotel i sentrum da båten ennu ikke
var kommet inn, men var ventet i løpet av natten. Denne clerken fra agenturet antydet at det
kanskje ikke var så fornuftig å vandre gatelangs om kvelden og natten. Så det var tydelig at
kriminalitet ikke var et ukjendt fenomen her i Brasil. Efter en lang flytur, som vanlig uten noen
skikkelig søvn, var det ikke noe jeg heller ville enn å tørne inn tidlig den kvelden. Grunnen til
min raske avmønstring fra “Tønsberg”, var at Wilhelmsen-rederiet hadde gått til innkjøp av 4
hollandske søsterskib fra rederiet Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij N.V.,
Netherlands i Rotterdam. I tillegg hadde WW kjøpt deres linje - Constellation Line - som seilte
mellem USA østkyst og Persian Gulf. Denne ble drevet i konkurranse med WWs egen linje i
samme fartsområde, så dette passet jo forretnings-messig veldig fint. Jeg skulle være kaptein
ombord i det skibet som het “Alchiba”. De øvrige hete “Alnitak”, “Alamak” og “Aludra” (det
fantes forøvrig et 5. søsterskib “Algorab” som ikke fulgte med i salget). Alle var arabiske
stjernenavn, hvilket var typisk for dette rederiet. Det var på et tidspunkt ganske stort i linjefarten
og flåten tellet på det meste 25 skib efter hva jeg ble fortalt. Skibene hadde gul skorsten med et
bredt blått belte med en hvit stjerne på hver side, og var tidligere fine og velholdte med grå skrog,
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hvit overbygning og brune master, bommer og kraner. Det ble fortalt at det hadde kommet forslag
på WWs kontor at man, med tanke på nye navn, bare kunne sette en T foran navnene, så ville alt
være fint. Men da man kom til “Aludra”, ble denne tanken naturligvis straks oppgitt. Istedet fikk
skibene i ovennevnte rekkefølge følgende navn: “Tortugas”, “Tennessee”, “Tampa” og “Texas”. I
slutten av 1973 ble de alle 4 solgt til China Ocean Shipping Company (Kommunist-Kina), så de
gjorde ikke lange karieren i rederiet. Litt gammelmodige var de vel, og farten var heller ikke noe
å skryte av, så de må vel betraktes som en slags midlertidig løsning i en tid da rederiet var inne i
en stor omstilling, hvor containerskib og Ro/Ro-skib ble introdusert.
Om morgenen efter frokost neste dag ble jeg hentet av en kar fra agenturet, og jeg ble kjørt ned til
kaien og gikk ombord i “Alchiba”, som rederiet benyttet i sin Syd-Amerika linje fra Europa.
Skibet lastet for Europa og skulle innom Santos også før kursen ble satt for Europa. Jeg ble tatt
imot på en hyggelig måte, og møtte Wilhelmsens maskinsjef som i likhet med meg var ombord
for å gjøre seg kjendt med skibet. Han hadde vært med fra Europa. Vi fikk en hyggelig tur
sammen opp til Europa, men det var tydelig at i alle fall de hollandske offiserene var skuffet over
at de mistet jobben ved ankomst Rotterdam. På dette tidspunkt var den nederlandske
handelsflåten på sterk retur. Nu var det vel godt om jobber for gode sjøfolk i alle hollandske
havnebyer. Rotterdam som verdens største havneby var som en magnet på den internasjonale
skibsfarten, og byen hadde full tilgang til hele det store nettet av europeisk kanalfart. Men det er
ofte så at skifte av yrke krever en stor evne til omstilling. De eldre av offiserene fryktet nok å tape
i konkurransen med ungdommen.
Maskinsjefen som var fra Sandefjord og jeg hadde en trivelig tid ombord fra Syd-Amerika og opp
til Rotterdam. Vårt arbeide besto som sagt i å gjøre oss kjendt med skibet, og ut ifra hva vi så,
planlegge driften av det efter overtagelsen. For mitt vedkommende ble det å få oversatt de
forskjellige instrukser og skilt da alt var på hollandsk. En ny alarminstruks ble det også
nødvendig å ha klar når vår egen besetning kom ombord, og da vi ikke kom til å seile med
passasjerer, var det en nærliggende løsning for rederiet å sløyfe hele mannskapsinnredningen
akterut, låse denne av, og flytte hele besetningen midtskibs. Dette var ikke helt enkelt, men
maskinsjefen og jeg fant en brukbar løsning tror jeg. Det ble vel litt trangt for enkelte av de
underordnede mannskaper, men det var vel bedre å kunne bo midtskibs, så vi hørte ikke noen
klager.
En lørdag på overfarten var det selskap, og vi var invitert. Det ble en livelig begivenhet. Her var
det åpen bar og en “oude genever” kostet 10 cent, og en “jonge genever” kostet 5 cent i
hollandske penger, og maskinsjefen og jeg var enige om at maken til dette hadde vi aldri sett på
norske skib. Så det at norske (skandinaviske) sjøfolk drakk meget var nok ikke helt riktig. Det var
vel en myte som det var vanskelig å få avskaffet. Men med slike priser var det ikke noe rart at det
ble en god del overforbruk. At 2. styrmann, som skulle på vakt kl.2400, først gikk å la seg kl.
2230, syntes ingen å reagere på, selv ikke kapteinen som var tilstede, og han drakk bare “soft
drinks”. Og det måtte være klart for alle at denne 2.styrm. var langt fra edru selv om han oppførte
seg pent. Kanskje kapteinen holdt et øye med tingene på broen utover natten - jeg vet ikke.
Ellers var skibet i tilsynelatende bra stand - i alle fall maskinellt, men på dekk var det slett ikke så
bra. Man hadde klart seg med bommer og vinsjer for lossing og lasting de siste årene. Skibet var
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fra nytt av utstyrt med 6 elektriske kraner hver på 1,5 tons løfteevne. Disse var, da Wilhelmsen
overtok skibet, og det gjalt også de 3 øvrige skib, helt ubrukelige og ødelagte. De var helt
neglisjerte vedlikeholdsmessig, og var egentlig 6 hauger med rust. Ellers var det meget rust i
rennestener og andre vanskelige steder for adkomst. Farten var forholdsvis beskjeden, 15,5 mils
fart, og man kunne ikke gjøre meget galt på dette feltet, for fikk man tung sjø imot i lastet
tilstand, orket ikke maskineriet å presse skibet frem slik at det oppsto for store påkjenninger på
skroget. Det hele var enkelt og greit i så måte.
Hjemturen fra Santos til Rotterdam gikk greit, og efter utlossing ved rederiets faste kaianlegg i
Heyplat, ble skibet forhalt til verkstedet Niehuis & van der Berg i Twede Eem-haven for
dokksetting og reparasjoner. Det som skulle ta lengst tid på verkstedet var at radiostasjonen skulle
demonteres, da denne eides av Radio Holland, og vi måtte så installere en radiostasjon fra
Standard Telefon og Kabelfabrikk. Vi hadde en hyggelig tid på verkstedet. Maskinsjefen og jeg
fikk våre koner ned til Rotterdam, og de første 14 dagene av et 3 ukers havneopphold bodde vi på
hotel. Dette fordi mannskapet først kom den siste uken. I helgene deltok vi på arrangerte turer i
regi av Den norske Sjømanns-kirken, og ellers ble vi godt kjent i Rotterdam sentrum. Om de to
konene kanskje ikke handlet så mye, ble det nok allikevel en god del vandring rundt i butikkene i
sentrum, det var jo den gangen svært fordelaktige priser i Rotterdam.
Mens vi lå i Heyplat for lossing fikk jeg god greie på forskjellige ting om dette hollandske
rederiet. Det var klart at det opprinnelige storrederiet var på rask retur da det var kommet til dels
nye eiere inn i bildet, og de var antagelig ikke interessert i å fornye seg med kostbar ny tonnasje.
De nye eierne drev transport vesenlig i bulkmarkedet, Sten- & Kohl Unie, og var ikke interessert i
linjefart overhodet, og derfor solgte de vel unna linjedivisjonen så fort de kunne. Van Niveltfamilien hadde mer eller mindre gått ut av rederiet, og derpå hadde Mr.Goudriaan vært
enerådende. Denne mannen var visstnok en svær, røslig kar med helt spesielle interesser og
tilhørte kunstnermiljøet i Rotterdam, og mannen må i tillegg ha vært temmelig stormannsgal. Da
disse 5 skibene ble bygget, var det ikke måte på hvor stort og fint alt skulle være, og i henhold til
formannen ute på Heyplat var dette en svært fordyr-ende faktor. Han fortalte at da tegningene
forelå med mastehus mellem lukene på værdek-ket og vinsjer montert oppe på, fikk teknisk stab
på verkstedet beskjed om å få disse stygge dekkshusene bort, og vinsjene montert nede på dekket.
Ingen ting skulle ødelegge skibenes fine dekkslinje når folk så skibene fra siden - helt absurd
naturligvis. Jeg har vært inne på det tidligere at passasjerinnredningen for de 12 passasjerene var
helt uvanlig luksuriøs for en cargoliner. Det var egen inngang på hver side av skibet, hvor man
via egen trapp kom direkte inn i passasjerinnredningen og disses lugarer. Herfra førte igjen en ny
trapp opp til salonger etc. og dette tok hele etasjen. Spisesalongen på babord side og stor
røkesalong på styrbord side. En passasje førte akterover til baren som gikk tvers over hele
bygningen, og det var som å komme inn i en flott, fasjonabel bar i Rotterdam. I til-knytning til
dette eget herretoilett og eget dametoilett, meget romslig og flott utstyrt. Store glassdører førte ut
til promenadedekk i akterkant. Alle dørker var belagt med kirsebær-stavparkett. Det var ikke
spart på noen ting. Det ble fortalt at da denne innred-ningen var ferdig inviterte skibsrederen
kunstnervennene sine i Rotterdam ombord til fest hvor han holdt mat og drikkevarer, og de fikk
frie hender til å dekorere veggene efter sitt hode. Resultatet ble efter min mening heslig med
havfruer, sjøuhyrer, konkylier, sjøstjerner, måner, stjerner, gamle skibstyper og kong Neptun i en
sann forvirring. Kanskje var det fint, men vi lo av det hele og spøkte med at de som hadde utført
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dette umulig kunne ha vært edru. Men dersom han som betalte regningen var fornøyd, var det vel
lite andre kunne gjøre med det hele.
Van Nievelt-familien avsluttet tidlig sitt engasjement i rederiet, og Sten- & Kohl Unie kom inn i
bildet efterhvert, og i forbindelse med deres inntreden var visstnok en av betingelsene at Mr.
Goudriaan skulle helt ut av driften av rederiet. Enten de var for små i linjesammen-heng eller de
nye folkene ikke var interessert eller dyktige nok til å klare overgangen til mer moderne og større
tonnasje, vet jeg ikke, men jeg mener rederiet forsvant ut av shippingbildet noen år efter
Wilhelmsens kjøp av Constellation Line og de 4 skibene.
Efter 3 uker cirka var vi ferdig på verkstedet, og første lastehavn var København, og vi gikk dit
nord av Skagen, da vi hadde god tid og derfor ikke nødvendig å betale for gjennomfart av
Kielerkanalen. Underoppholdet i Rotterdam hadde en teknisk inspektør vært ombord en del av
tiden, og en kveld, før vi flyttet ombord, var vi ute med ham og konene våre og spiste middag.
Han var en meget trivelig, eldre mann som det var svært hyggelig å være sammen med. Vi hadde
så nydelig vær denne tidlige høsten, og jeg minnes ennu hvordan vi svettet oss gjennom denne
middagen. Vi var aldeles dyvåte. Det var ikke alle hoteller som hadde luftkondisjonering den
gangen, og dette var et eldre, fasjonabelt hotell, og lå vel derfor i bakkant av utviklingen.
En ukes tid før vi var klar på verkstedet kom offiserene ombord, og noen av stuertens folk, slik at
vi kunne flytte ombord og stelle oss selv, og det er alltid godt å komme i orden og få liv i skuta
igjen. Overstyrmannen var jeg godt kjendt med da vi hadde gått på høyere skipperskolen i Oslo
sammen, og han var en førsteklasses kar. Resten av offiserene var vel så som så og ikke noe å
rope hurra for, så langt jeg kunne bedømme det, og førsteinn-trykket ble bekreftet på den videre
reisen. Den underordnede besetningen var på det jevne, eller kanskje noe svakere enn det også. Et
par av karene fikk jeg ikke noe godt inntrykk av fra første stund, og noen dager senere i Oslo
skulle jeg få en bekreftelse også på dette.
Jeg hadde bestilt korrigører fra land for å undersøke deviasjonen på magnetkompasset og
radiopeileapparatet, og de kom ombord ved avgang. Jeg anså dette for å være helt nødvendig i og
med at hele radiostasjonen var nyinstallert og følgelig kunne ha en stor inn-virkning på
kompasset. Naturligvis ville vi ikke ha noen problemer med å komme til bestemmelsesstedet, da
gyrokompasset var helt i orden, men man vet aldri hva som kan skje til sjøs, og skulle uhellet
være ute, ville jeg ligge tynt an i en eventuell rettsak om skyld eller ikke skyld. Jeg ville nok bli
bedømt som en svært uansvarlig mann, og en videre karriere ville høyst sannsynlig vært ødelagt.
Vi skulle ha med oss på turen til København en av de unge dekks-inspektørene, og han var lite
fornøyd med at jeg hadde planlagt denne
operasjonen ute ved Hook van Holland, og så helst at dette ble avlyst. Men jeg var sikker i min
sak, og fortalte ham det på en pen måte.
Vi seilte ut, og jeg spurte på veien ut losen om han hadde noen betenkeligheter med å foreta de
nødvendige manøvrer der ute. Det blåste ganske friskt og sjø var det også, men han sa at alt var i
orden; ingen problemer. Da vi var kommet i posisjon litt nord av farleden inn til Hook van
Holland, påbegynte vi manøvren. Farvannet er naturligvis sterkt trafikert, og mørkt var det, men
vi hadde de nødvendige lyssignaler oppe, og jeg regner med at alle forsto hva vi holdt på med.
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Den nevnte inspektøren var oppe på broen da vi begynte med korrigeringen ved å svinge rundt,
og han sa at jeg måtte være gal som startet denne operasjonen, og sa at han gikk ned. For meg var
det greit å ikke ha han å forholde meg til. Han var kanskje ikke så tøff i virkeligheten som han
ofte i sin talemåte ga inntrykk av å være. Hele korrigeringen var ferdiggjort på halvannen time uten uhell av noe slag som jeg hadde regnet med naturligvis - ellers hadde jeg ikke satt det hele
igang, og losbåten hentet de 3 hollenderne. Derefter fortsatte vi nordover langs den hollandske
kysten mot Kjøbenhavn. På vestkysten av Jylland fikk vi nordvestlig kuling med stor sjø og sterk
slingring, og min kone holdt køyen som klokligen var, da hun var synlig gravid, og vi tok ingen
sjanser på et fall i den tilstanden. Dessuten var hun nok ikke så sjøsterk heller. Efter å ha rundet
Skagen fikk vi det litt roligere ned langs østkysten, og ankom Kongens by uten problemer.
Lastingen tok bare en dag og vi avseilte for Gøteborg som var vår neste destinasjon. Kulingen
fortsatte med uforminsket styrke, og ved ankomst losstasjonen ved Trubaduren bunnfaste fyr fikk
vi beskjed om å manøvrere i området for sakte fart og vente på nærmere beskjed. Grunnen til
dette var at trafikkledelsen kun ville ha et skib ad gangen i losfarvannet på grunn av været. Vi
ankom tidlig om morgenen og ventet på beskjed, og fikk beskjed tidlig på formiddagen at vi
kunne komme inn mot Bøttø, så ville losbåten komme langs siden innenfor Gamle Gumman
lysbøye. Vi ble bedt om å være i denne posisjonen på et bestemt klokkeslett. Vi la oss på en østlig
kurs, for siden å dreie nordover ved passering av Trubaduren, og så at et annet Wilhelmsen-skib
kom opp fra syd. Ikke hadde vi hørt at han hadde vært i kontakt med losstasjonen, og han kom
nærmere og nærmere med steady kurs og fart. Da vi kom nærmere så vi at det var “Tulane”, og vi
anropte ham, men fikk ikke noe svar, og vi anropte losen og sa at vi ikke hadde noe annet valg
enn å legge utover igjen da vi nu var kommet så nær at vi ville kollidere om ikke noe ble gjort. Så
vi la oss på vestlig kurs igjen, og hørte losen si på VHF’en: “Herregud dette er jo inte “Tortugas”,
men vi er nødt til å ta ham”. Så ble det å vente en times tid til, men jeg fikk ikke noen forklaring
på hva som hadde skjedd da jeg spurte. Det gikk jo godt, og jeg ønsket ikke å forfølge saken, men
skulle antagelig gjort det da slike folk som den skipperen før eller siden ville kunne forårsake den
helt store ulykken. Jeg har senere snakket med folk som hadde seilt med ham, og han var visstnok
ikke alltid helt opp til par.
En annen grunn til at losene ikke forsto forholdene var at “Tulane” så ut som et Wilhelm-senskib, mens vi naturligvis var gråmalt med brune master etc. Kun den lave skorstenen med
Wilhelmsens farver røpet tilhørigheten.
Efter Gøteborg gikk vi opp til Oslo, og fikk der en god del oppmerksomhet fra kontor-siden, og
lastet kun på dagtid. Min kone reiste hjem ved ankomst om morgenen og kom tilbake med vår
vesle Opel Kadett for å hente de tingene vi hadde handlet i Rotterdam. Det ville blitt for tungt å
slepe på ved å bruke toget. Vi returnerte derfor om kvelden til Nøtterø hvor vi da bodde, og jeg
tok første tog inn til Oslo om morgenen, og var ombord igjen ved 10-tiden på formiddagen. Jeg
ble da møtt av overstyrmannen som kunne fortelle at det hadde vært en livlig time ombord noe
efter midnatt. Han var da blitt vekket av gangveisvaktmannen som var hyret fra land. Han var
blodig og forslått - hadde fått ødelagt brillene i en batalje med en av skibets motormenn som
hadde kommet ombord, og i fylla hadde han gått løs på den eldre mannen som var i
vaktmannsuniform. Motormannen hadde fortsatt å oppføre seg krakilsk, og overstyrmannen
hadde da tilkalt politiet, som kom og hentet motormannen.
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Da jeg fikk høre dette, var det efter min mening kun en ting å gjøre, og jeg ringte kontoret og ba
dem skaffe en ny motormann så snart som mulig. På kontoret mente de naturligvis at jeg skulle ta
den krakilske mannen med, men de fikk grei beskjed om at det kom ikke på tale i det hele tatt.
Maskinsjefen var litt oppbragt over at jeg ikke hadde konsultert ham før jeg tok min beslutning.
Jeg fortalte ham da at jeg ikke hadde hatt det i tankene engang, for saken var så opplagt at
ingenting kunne ha resultert i en annen løsning, og jeg spurte ham om hvordan han trodde den
øvrige besetningen hadde reagert om vi hadde godtatt slik oppførsel. Det skulle ha resultert i all
slags umulig oppførsel på den kommende turen, og vi som skibsledelse ville ha mistet kontrollen.
Nu var det gitt klar og grei beskjed, og vi fikk ingen gjentagelse av slik oppførsel. En annen ting i
min vurdering var at vi overfor den uheldige vaktmannen, var forpliktet til å vise ham solidaritet.
Han var jo i vårt brød så og si. Efter hva jeg hørte ville han ikke anmelde saken, men ville ha sine
briller erstattet, så han var sikkert en fin og bra person.
På utturen hadde vi de vanlige lastehavnene, og jeg kan ikke erindre noen spesielle problemer i så
måte, og overstyrmannen var en flink og førsteklasses mann som styrte den delen av skibsdriften
på forbilledlig måte.
Vi ante vel ved avgang Rotterdam at det kunne ligge an til dis eller tåke i luften, og ved losskifte i
Vlissingen, var vi under 3 mils sikt. Jeg kan ikke huske om vi kom inn via Wandelaar eller Stenbank, men sansynligvis det siste. Den belgiske losen som kom ombord her for å ta oss opp til
Antwerpen, var en veldig hyggelig og pratsom fyr. Han fortalte hele tiden at sikten var meget bra,
og at dersom vi hadde 1 nautisk mils sikt når vi passerte Mestof-sluis så ville den holde seg på det
helt opp til hangar 14 hvor vi skulle fortøye. Han fortalte også at han skulle møte sin svigermor
senere på dagen på sentral-stasjonen, og at de skulle ha stort selskap om kvelden hjemme hos
ham. Jeg fikk for hver gang han gjentok dette utover natten, en mistanke om at hans vurdering av
sikten var meget preget av hans ønske om at vi ikke skulle bli forsinket på veien opp elven. Da vi
passerte den krappe og vanskelige svingen ved Bat, begynte jeg å føle at vi holdt for stor fart i
forhold til siktlengden, og ba losen om å vurdere en fartsreduksjon, men han var helt sikker på at
alt var innenfor akseptable grenser. Nu har jo disse karene lang erfaring på elven og naturligvis
bedre til å vurdere lokale forhold enn vi som kom der noen få ganger pr. år.
Alle vi som seilte den gangen var jo fullt klar over at Antwerpen-losene var under et sterkt press
fra sine myndigheter for å ta skibene så fort som mulig opp og ned elven, da de var i en svak
posisjon i konkurransen med Rotterdam. Kjennsgjerningen var at man hadde ca. 3 timers
seilingstid opp til Rotterdam, mens det opp til Antwerpen kunne ta fra 7 til 10 timer, ja, kanskje
helt opp i 12 timer om man var svært uheldig med tidevannet og måtte ankre i Vlissingen noen
timer. “Tanker races on the Schelde” var et fenomen vi hadde hørt og lest om, og som flere
ganger hadde resultert i store ulykker. En annen faktor man alltid skulle ha for øye var at om man
grunnstøtte ved eller nært høyvann med forskibet inne på grunna eller elvebanken, og resten av
skibet ute i elveløpet, var sjansen for at skibet brakk midtskibs stor. Vi må huske på at
tidevannsforskjellen er meget stor, kanskje mer enn 20 fot, og når vannet begyner å falle går det
fort, og det kan være lenge før taubåtassistanse er tilgjengelig.
Dette med taubåter er et vanskelig kapittel, og står for mange skibsførere som skrekken, og her i
Antwerpen er det spesielt vanskelig. Assistanse og berging er to helt forskjellige ting, og en helt
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avgjørende faktor er tidselementet. Har man behov for assistanse, enten ved grunnstøtning, skrogeller maskinhavari, og det ikke haster med en avgjørelse da sikkerheten ikke forringes ved å
vente, vil det naturligvis være fornuftig å kontakte rederiet. Her sitter rederiadministrasjonen med
tilgang på alt mulig ekspertråd fra assuranse selskaper etc., og mulighetene ligger tilrette for å
kunne forhandle seg frem til assistanse på timebasis til avtalt pris. Motsatsen er den skibsfører
som må ta en avgjørelse der og da i en situasjon hvor farene for totalhavari, kanskje med enorme
oljesølserstat-ninger, avhenger helt og holdent av en øyeblikksavgjørelse. Slike situasjoner er
taubåtsel-skapenes, og særlig bergingsselskapenes, ønskedrøm. Her kan man vanskelig få til
annet enn en “no cure - no pay” kontrakt, og da den som regel foregår over VHF-sambandet, er
det viktig å ha flere vitner på hva som blir avtalt partene i mellom. Den bergende part har sikkert
en båndspiller gående, men samtalen kan bli slettet dersom man forsøker å få til en bergingsavtale
der hvor en assistanse egentlig er avtalt. Man har med havets gribber å gjøre i disse situasjonene!
Har man los ombord er det derfor viktig at hans navigasjons-messige vurderinger og opptreden
hele tiden nøye overvåkes. “Better be safe than sorry.”
Vi går tilbake til turen opp Schelde. Jeg begynte efterhvert å bli mer og mer urolig for sikten, og
maste litt på losen om at vi kanskje burde ankre, men han bare fremholdt at sikten ville være
brukbar bare vi hadde passert slusen. Jeg hadde tidligere beordret over-styrmannen og
tømmermannen frem på bakken for en eventuell ankring. Radaren på “Tortugas” var av eldre dato
naturligvis, og ikke så god som ønskelig, slik at på kort “range” i et havneområde som Antwerpen
er det så mange falske ekko fra skib, bygninger, kraner etc. at det er vanskelig å skille det ene fra
hverandre, da senter av skjermen ofte er en eneste hvit grøt. Ting begynte å skje fort, først gikk
jeg ned til sakte fart, under protester fra losen. Så slo jeg stopp i maskinen, og losen ga uttrykk for
at jeg måtte være gal. Jeg spurte ham om vi kunne ankre her, og han sa at mellem bøyene gikk det
bra - disse så vi bare på radaren, da vi nu var innhyllet i tåken. Halv fart akterover og vi ankret
under sterke protester fra losen. Han var nu overbevist om at jeg var splitter pine gal. Jeg hørte
han snakket med 3. styrmann om at jeg måtte være helt gal. Under ankringen sto jeg ute på
styrbord broving og fulgte med inntill skibet lå stille i vannet - og så ankret vi. Det var ingen
strøm i elven, d.v.s. at vi var nært høyvann, og at elven snart ville begyne å renne ut, så her kunne
vi ligge trygt i alle fall til vannet snudde igjen ca. 6 timer senere. Vi lå bare noen hundre meter
nedenfor slusen inn til dokkene. Det er alltid stor aktivitet i slusene i alle havnebyer rundt
høyvann, og kunnskapen om dette gjorde at jeg flere ganger det siste kvarteret før vi ankret,
hadde spurt losen om det var noen skib på vei ut fra slusen og ut i elven. På mine spørsmål svarte
han hver gang at det var helt stille i slusen og ingen skibsbevegelser. På VHF’en var det stor
trafikk, hvilket er normalt særlig når sikten er dårlig, men desverre foregår alt på vlamish - det
skulle være forbudt ved lov å bruke noe annet enn engelsk når det gjelder navigasjon og
manøvrering i havner. Det lokale språk i Antwerpen forstår jeg bare noen få ord av, og en
skibsfører er derfor avskåret fra en hel del informasjon, og må bare stole på losen i slike tilfeller.
Noe må det i alle fall ha vært som hadde gjort meg veldig engstelig, og som resulterte i
ankringen. Eller er det slik som gamle kaptein Myrvold på “Tai Yin” hadde bemerket en gang, da
han hadde observert min opptreden, og utbrøt: “Jasså du har det du også”. Og han hadde forklart
at enkelte mennesker hadde en uforklarlig sterk følelse av fare i visse situasjoner, mens andre
synes å være helt blottet for dette. Det må være gradsforskjeller av dette, om det er noe i det, men
da det ble påpekt for meg, og siden i livet har jeg alltid tenkt på den gamle kapteinen når visse
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episoder av uforklarlighet dukket opp. Jeg har aldri vært fristet til å stole på at noe slikt vil skje.
Finnes det en slik evne skal man bare være takknemlig for at den er der.
Efter ankringen sto jeg som sagt ute på styrbord broving og så ned i vannet, og tenkte over hvor
dum jeg kanskje hadde vært. Det var nå tett tåke, og elven lå blikk stille. Jeg skvatt plutselig til
over at det kom små ringer i vannet mot oss i bueform. Jeg sprang inn i rorhuset og grep
kikkerten, og ut igjen. Løftet kikkerten i den retning ringene i vannet kom fra, og trodde ikke
mine egne øyne. I kikkerten kunne jeg skimte lysene fra et ballastet tankskib på anslagsvis 25.000
tons som lå tvers over elven, og ringene i vannet kom fra dets kjølevanns-utløp. Skrekk og gru!
Jeg ropte på losen og vakthavende styr-mann, og jeg pekte i retning av det ukjente skibet, som de
kunne se i kikkert. Losen sto som en støtte, kanskje bortimot et minutt, så brøt han sammen, la
begge armene om halsen på meg, og sa: “Thank you captain, thank you captain - you’ve saved
our lives”. Jeg mener å huske at tårene kom hos ham også. Det var nok riktig at det ikke var noen
bevegelse i slusen av skib som skulle ut, men det som antagelig hadde skjedd var at denne
ballastede tankeren hadde funnet sikten for dårlig, og av den grunn hadde ankret i elven , og da vi
nærmet oss var skibet i ferd med å svinge rundt og lå tvers i elven, og mer eller mindre blokkerte
seilleden.
Noe mer var det ikke å gjøre; foreløbig kunne vi ligge der vi lå til tidevannet var i ferd med å snu,
og det var bortimot 6 timer. Efterhvert fikk jeg vite at tankskibet hadde kommet ut av slusen efter
å ha vært inne ved et tankanlegg og losset bensin, så dette var en skikkelig bombe - full av gass.
Hadde vi fortsatt med halv fart opp elven, hadde vi pløyd inn i tank-skibet omtrent midtskibs, og
alle kan vel tenke seg hva dette hadde resultert i - kjempeeks-plosjon naturligvis. Jeg regner med
at efter at skibet hadde kommet ut av slusen, hadde hun ikke villet gå videre på grunn av den
dårlige sikten, og så gått til ankers uten tanke for at de satte seg selv og andre i ekstrem fare ved å
sperre elven når tidevannet snudde. Det riktige hadde vært å hjelpe skibet rundt ved bruk av
maskinen slik at det hadde vært utenfor skibsleden. Kanskje ikke losen var til stede akkurat da vi
kom opp elven, og var det da en styrmann på broen som ikke forsto et kvidder av det som ble sagt
på VHF’en, ble situasjonen det den ble. Alt blir bare gjetninger. Efter en stund forsvant tankeren,
og vi lettet også anker, og kom oss opp til Hangar 14 uten mer viderverdigheter. Dette var nok for
en dag. Losen forsvandt stille og rolig i land, efter å ha tatt pent farvel. Jeg håber han fikk en
hyggelig middag med sin svigermor om kvelden - tross alt var det jo denne sviger-moren som
hadde gjort at losen hadde presset oss andre for hårdt opp elven, og det var min egen dumhet som
tillot det å skje. Man lærer av erfaring heter det.
Vi seilte videre sørover, og hadde mer enn nok å gjøre med å få “Tortugas” til å ligne et skikkelig
Wilhelmsen- skib, men det var ikke gjort i en håndvending, da det var meget rust og skittt som
skulle fjernes eftersom vi arbeidet oss seksjonsvis fremover. Siktemålet var å ha skibet
presentabelt ved ankomst Oslo efter endt rundtur. Vi rundet Kapp det gode Håp (Suez-kanalen
var stengt) i fint vær, og bortsett fra litt ruskevær syd for Madagaskar gikk det hele som smurt.
India er et forferdelig interessant land, men å komme der kun til havnebyer er ikke det helt store.
Møkk og skitt - varmt og røykfullt - og et mylder av mennesker overalt, det er hovedinntrykket.
Bombay (dagens Mombai) og Madras (nu tror jeg byen heter Chendai) er dog ikke så verst, da
byene ligger helt ute ved havet og sjøbrisen feier vekk det verste av røyken, og så får de en
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skikkelig vask en gang i året når monsunen setter inn og slipper enorme mengder av regn nedover
folk og fe. Det siste gjelder for hele India. Opp til Calcutta var det den vanlige ankringen i
Hoogley River, og ved ankomst ble vi liggende i bøyer ute ved Fort Williams, før vi fikk kaiplass
inne i Kidderpore Dock, d.v.s. til og begyne med lå vi også her fortøyd i bøye for og akter, og en
japaner var fortøyd med akterenden i den bøyen vi hadde baugen i. Når vi senere skulle gå til
anvist kaiplass og lot gå våre fortøyninger i bøyen, resulterte det i at vårt akterskib forårsaket en
del skade på rekken og soldekksstøtter på japaneren. På “Tortugas” var skadene minimale,
nærmest kun kosmetiske. Dette var på formiddagen, og allerede ved lunchtiden kom agenten vår
ombord med protestbrev fra den japanske kapteinen som holdt vårt skib ansvarlig for skadene på
hans skib. Jeg sendte straks svarbrev over, og fremholdt at han var varskudd om at vi skulle gå,
og at jeg anså det som hans plikt, i samsvar med godt sjømannsskap, da å sørge for at hans
fortøyninger ble hevet inn når vi lot gå i bøyen, slik at ikke skibet skulle bli sugd over mot oss da
vi passerte. (Det var mange av offiserene hans og mann-skapet som sto og så på, så det hadde
vært en enkel sak å ta sine forholdsregler). Siden skadene var så små (20 liter maling for vårt
vedkommende), foreslo jeg at vi hver for oss bar utgiftene i forbindelse med hendelsen. Vi hørte
aldri mer fra ham - han følte seg vel truffet av dette med godt sjømannsskap ville jeg tro.
Siden vi lå ute i bøyene ved Fort Williams på en søndag, og det ikke foregikk lossing eller lasting,
bestemte maskinsjefen, overstyrmann og jeg oss for å gå i land og strekke bena en hel dag. Vi
hadde alle hørt om at den ene sønnen til Indira Ghandi som var minister for et eller annet
departement, hadde satt igang et steriliseringsprogram for menn for å få ned fødselsraten i India,
og i mange tilfeller ble menn bare samlet sammen i gatene og tvangs-sterilisert. Om også de
tvangssteriliserte fikk en transistorradio som kompensasjon, vet jeg ikke, men det fikk i alle fall
de andre. Vi tok en liten kano i land, og for å komme opp i byen måtte vi passere en lang rekke 3
til 4 etasjes kasernelignende bygninger, og det var nok her havnearbeiderne og deres familier
holdt til i små leiligheter. I vinduene satt det mennesker overalt, antagelig for å fange litt bris til
avkjøling, og radioer var i full gang fra hvert et vindu. Dette fikk overstyrmannen til å utbryte på
sin underfundige måte, at her måtte det være haugevis av ødelagte snurrebasser. Vi fikk en herlig
latterkule av dette.
Calcutta sentrum byr på mange severdigheter fra kolonitiden, flotte bygninger og store parkanlegg
med “Domain” som det største med et stort Victoriamonument plassert sentralt. Om dette står der
idag vet jeg ikke, men selv om nasjonalistiske følelser ikke er altfor varme med tanke på
kolonitiden, kan det vel være at slikt får lov å stå som et minne om Indias historie. Her i denne
delen av India var det tidligere alkoholforbud, og det var derfor ikke barer og restauranter i den
stil som vi var vant med fra andre havnebyer rundt om i verden. Ut på dagen ble vi både varme og
tørste, og gikk inn på en pen og kjølig “Soda-bar”, og fikk oss en Cola eller noe lignende. Mens
vi satt der kom en dame inn sammen med et par menn og en liten gutt på 5 år eller der omkring.
Hun var svært pen og flott og kledd i helt vestlige klær. Litt kraftig bygd var hun, men allikevel
det man på engelsk ville kalle “a striking beauty”. Rundt 30/35 år var hun vel, og jeg hadde sett
henne et par dager i forveien. Det hadde seg slik at jeg var buden ut på restaurant/nattklubb og
såvidt jeg husker var det på et av de store hotellene, men nu har jeg glemt navnet - merkelig det
for da jeg senere i livet snakket med våre indiske offiserer om denne hendelsen, viste det seg at de
alle hadde vært der tidligere. Damens navn var Usha Ayer, og hun var berømt over hele India.
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Mr.Brinton var sjef ved vårt lokale, felles skandinaviske agentkontor (United Liner Agency WW, ØK og Brostrøm - og de var i alle havnene i India, Pakistan og Burma) og Mr. Masumdar
var hans nestkommanderende. Vi var først hjemme hos sistnevnte til en drink, hvor også et annet
ektepar kom til. En riktig fin leilighet var det, så det var tydelig at ULA betalte godt. Jeg hadde
tidligere vært hjemme hos Mr.Brinton, og han bodde i en gammel kolonivilla med have rundt også flott, men noe slitt syntes det å være utvendig - klimaet spiller vel inn her tenker jeg - fuktig
og varmt som det er, så det blir mye sopp og grønske og skitt på husene.
Vel, vi bega oss avsted efter en stund, og kom til en sikkert flott plass, men det var nesten ikke
mulig å se hverandre. Nattklubber på Østen synes å leve opp til sitt navn ved at det er nesten natt
inne i lokalet. Jeg ville bare ha en whisky og soda, for jeg er ikke overbe-geistret for å spise på
slike plasser, da en aldri vet hva en kan ble smittet med, og dessuten synes jeg de bruker så sterkt
kryddret mat at jeg får noen forferdelige svettetokter av den.
Mr. Masumdar lovet at han skulle bestille en kyllingrett med veldig lite krydder; det skulle han
ordne med kokken, så jeg gikk med på det. Dette skulle vel være en “practical joke”, for da jeg
fikk maten og tok den første biten, holdt jeg på å fly gjennom taket. Det er det verste jeg har
kjendt, og lot det være med denne ene biten. De andre holdt på å forgå av latter, og jeg lot som at
jeg også syntes det var en morsom sak, men da jeg tente sigarett-lighteren så jeg jo at denne
stakkars kyllingen var fullstendig rød av krydder. Det er bedre med mors kjøttkaker da.
Plutselig sto en indisk dame i scenens spotlight, hun var meget vakker, og kledd i en mørkblå sari
- folk jublet og applauderte, så det var tydelig at hun var populær. Det var Usha Ayer, som jeg så
noen dager senere i vestlige klær. Og så begynte en opptreden på kanskje 20 minutter, hvor hun
danset og sang “rock and roll”, og hun hadde en flott stemme, men det var kontrasten som var det
store. En virkelig livlig rockeopptreden i en flott indisk sari. En slik opptreden glemmer man ikke
så fort.
Jeg har tidligere fortalt om den spesielle innredningen ombord i “Tortugas” - som å komme inn i
en Rotterdam-bar/restaurant av beste merke, så da Mr.Brinton fikk se dette, var han straks i fyr og
flamme, og spurte om ikke vi kunne arrangere et selskap for havne-dignitærer, og jeg hadde ikke
noe imot det, men som jeg sa var alt vårt fludium av sterkere slag under tollvesenets segl. Ingen
problemer var svaret; en av de innbudte var Calcuttas tollsjef, så den side av saken ville ikke by
på noen problemer. Alle innbudte hadde med seg sine koner, og det virket som om gjestene var
svært fornøyd da de gikk i land en sen nattetime, og det var tydelig at flere hadde tatt godt til seg
av det som ble servert i glassene. Alle var enige om at maken til bar fantes ikke i hele Calcutta, og
de hadde gjerne sett at vi hadde blitt liggende permanent i havnen.
India er et land full av kontraster, og det er enorme forskjeller på folk - ufattelig rikdom og
hjerteskjærende fattigdom. For meg er det helt ubegripelig at et slikt land ikke har blitt
kommunistisk - nu er Calcutta og staten Bengal den mest kommunistiske i hele India, om da ikke
Kerala-provinsen rundt Cochin i Syd-India har ennu mer av det. Det må være religeonen som er
utslagsgivende her, troen på reinkarnasjonen og håbet om en bedre tilværelse i det neste liv. En
dag som Mr. Masumdar var ombord, ble vi sittende å prate om forskjellige ting, blant annet om
inngåelse av ekteskap etc. Tradisjonen om at foreld-rene arrangerer giftermålet seg i mellem uten
at de to unge har noen avgjørende innflytelse på valget, er for disse menneskene en helt naturlig
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ting. Det har nok for en stor del med penger å gjøre, og ønsket om ikke å la familieformuen
forvitre. Han fortalte da at de hadde i bankboks de “gold-ornaments” som konen hadde brukt
under bryllupet, og der ville de ligge til neste gang en, f.eks. datteren, skulle gifte seg. Han
bekreftet at slik var det over hele India blandt middelklassen og det høyere lag av befolkningen.
Han var enig i at det var ufattelige mengder gull, sølv og edle stener, som lå i bankhvelv i India tusener på tusener av tons, som han uttrykte det. Tenk om dette hadde blitt pløyd tilbake i
nærings-livet og i produksjonen, men det er fåfengt å tenke i slike baner i et land som er så bundet
opp i tradisjoner. Hvor mange barn blir født på fortauene i India hver dag? - med en sekkefille til
beskyttelse mot regnet. At mennesket lar seg kue på denne måten er ganske ufattelig.
Ved avgang Calcutta var det tydelig at 3.styrmann hadde store problemer ved at han begynte å
oppføre seg ganske merkelig. Det første jeg så til dette var at han ikke tørnet til på lossevakt, men
kom ut på dekket i hvit tropesmoking, og gikk i en monkeyladder ned på en av lekterne vi hadde
langs siden, og holdt på å skremme vettet av sjauerne på denne idet han fektet med en kort sabel.
Jeg rådførte meg med overstyrmannen om hva vi skulle gjøre, og han som jeg mente det måtte
være et utslag av alkohol - noe annet hadde vi ikke mistanke om på dette tidspunktet.
Maskinassistenten var kommet til stede, og han mente det ville gå over og at han skulle snakke
med ham. Disse to var fortrolige, og ting så ut til å roe seg da de snakket sammen. Vi gikk samme
kvelden på vei til Chalna, havnebyen til Dacca - hovedstaden i Bangla Desh - og
maskinassistenten var hele tiden sammen med ham. De spilte kort og tingene så ut til å roe seg,
og jeg håbet at dette skulle gå bra. Det er kort vei over til Chalna, men da mannen ikke viste tegn
til å bli bedre, ble jeg svært betenkt. De samme klærne, og en slik kar var det ikke mulig å ha på
vakt naturligvis.
Ved middagstider om kvelden kom han inn og satte seg ved bordet i de samme klærne, og da
forsto jeg at dette ville ikke gå over. Rød tverrsoversløyfe og rødt mavebelte med kort sverd ved
den ene siden, og 6 like kniver stukket ned i det røde mavebeltet (fra et slikt sett som kan kjøpes i
India for dekorasjon av fruktfat etc.) Hele tiden satt han og skulte mot meg, og de andre forlot fort
bordet, det var ganske trykket stemning. Til slutt var det bare maskinassistenten og jeg igjen
sammen med ham. Da jeg sa velbekomme og forlot bordet og gikk over til salongen, hadde jeg
ham i øyekroken, og så at han fulgte efter på tre skritts avstand. Plutselig gjorde han et utfall med
en av knivene i hånden, så jeg spratt lett unna, og han hugg kniven fast i et av Goudriaans
groteske malerier, og så brøt han sammen i gråt. Han var en stor og kraftig kar og nu ikke å spøke
med. Jeg sprang ut og fikk tak i overstyrmann og fortalte ham om det inntrufne. Vi var enige om
at vi ikke kunne ha en slik kar gående løs ombord, og ble enig om at overstyrmannen sammen
med et par andre skulle forsøke å roe ham ned og få ham under kontroll. Det var tydelig at min
person ikke ville roe ham ned, heller tvert imot. Det hele endte med at en hel gjeng med folk kom
rausende ned en leider hvor maskinsjefen og jeg sto idet jeg forsøkte å sette ham inn i situasjonen
- denne 3.styrmannen i bunnen av haugen med mennesker. Nu var det bare en ting å gjøre, så jeg
ba overstyrmannen å hente håndjern, og få mannen inn i syke-lugaren. Der ble han lagt til køys
med håndjern på, og med fotjern lenket fast til fotenden av køyen, og vi satte vakt over ham
kontinuerlig. Da agenten kom ombord i kveldingen, ba jeg ham om å skaffe en habil lege, helst
med psykologi-erfaring så snart det lot seg gjøre. Han for straks iland med agentbåten. Vi lå til
ankers ute på elven, men det var også noen skib som lå fortøyd i store bøyer midt i elveløpet.
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Neste dag tidlig kom agenten igjen ombord, og denne gangen sammen med en lege som også var
utdannet som psykolog. Overstyrmannen og jeg forklarte ham hva som hadde foregått, og
hvordan vi oppfattet mannens situasjon, og at det ville være helt umulig fort-satt å ha mannen
ombord. Vi la frem papirene hans, og da han fikk se passbildet av mannen, var hans umiddelbare
reaksjon at denne mannen led av scizofreni, og han var enig i at mannen måtte iland og
hjemsendes uten opphold, og at det var helt nødvendig med medisinsk oppfølging under reisen,
d.v.s. en som kunne sette en sprøyte om mannen igjen skulle få et anfall av voldelig aggresivitet.
For å få satt den første sprøyten uten protester fra karen, var det nødvendig å forklare ham at
flyforbindelsen fra Dacca var så dårlig at han måtte via Central-Africa, og så til Europa (dette var
naturligvis løgn), men legen var en dyktig kar sikkert, og det hele gikk uten mer viderverdigheter,
og neste dag gikk de to iland, og startet hjemreisen sammen. Det var en virkelig lettelse å få dette
overstått. Jeg håber denne legen ble godt tatt vare på av rederiet når de ankom Fornebu - det
hadde jeg bedt om, men vet ikke noe om det annet enn at de hadde fulgt opp min anmodning.
Jeg husker godt at vi i eftertid diskuterte denne saken, og overstyrmannen, maskinsjefen og jeg
kunne ikke forstå hvordan en mann med en slik lidelse kunne gå gjennom den ene legesjekken
efter den andre; først i skoleverket, så ved tidligere utmønstringer i tillegg til at han hadde vært
befal i Marinen, uten at noen har forstått at her var det noe galt. Og så kommer en lege nede i
Bangla Desh og forteller at mannen lider av denne alvorlige sinns-lidelsen bare ved å se på et
passfoto. Riktignok hadde han blitt fortalt om mannens adferdsmønster, men allikevel blir man
ganske forundret. Da mannens familie også var fullt klar over lidelsen, er det ganske uforklarlig at
en slik mann slippes løs på intetanende mennesker, og til og med på et lite og intimt samfunn slik
som et skibssamfunn er. Det vil nu helst gå godt, og takk for det. Alle tre syntes vi veldig synd på
denne ungdommen, men kunne heller ikke forstå hva vi kunne ha gjort for å hjelpe mannen, annet
enn å holde situasjonen på en så lav intensivitet som mulig. I eftertid har jeg lest og hørt litt om
denne sykdommen, og det er skremmende hva som kan skje i de alvorligste tilfellene; det vi
opplevde var nok langt fra det verste som kan skje. Dette var en mann på rundt 25 år, og det var
sikkert ikke noe galt med hverken intelligens eller kunnskaper, og jeg hadde i alle fall ingen
mistanke om noe galt før utbruddet kom. Men min kone som hadde vært ombord i et par uker
oppe i Europa, nevnte ved flere anledninger at hun følte ubehag ved at mannen hele tiden skulte
og stirret på henne. Kanskje dette var et utslag av den såkaldte kvinnelige intuisjon - hvem vet.
Egentlig la vel de fleste av oss denne uhyggelige opplevelsen ganske fort bak oss, og vi gikk fra
Chalna til Chittagong. Det er ikke lange biten over til denne byen, og vi kom mer eller mindre rett
til kai, så vidt jeg husker, og godt var det når man tenker tilbake på hva man hadde hørt om dette
stedet, og den enorme ventetiden som eksisterte der før i tiden - i femtiårene. “Taurus” som jeg
hadde vært på noen år tidligere, hadde på selveste jomfruturen blitt liggendce utenfor Chittagong
til ankers i 101 døgn før skibet kom inn til kai, og da var de visstnok totalt tomme for ferskvann.
Chittagong er temmelig lik andre byer i Pakistan, og minte en del om Karachi - tørr og støvete
med en masse mennesker. Maskinsjefen, overstyrmannen og jeg var hjemme hos agenten vår,
Mr.Banks og hans kone. De bodde i en fin bungalov litt over byen med fin utsikt husker jeg. De
hadde vært der i mange år, og som vanlig var blandt engelskmenn hadde de sendt begge sønnene
hjem til England til familie for at de skulle gå på skole der. Slik var det jo over hele det tidligere
imperiet, og en rar måte å leve på for oss, men nu kunne de jo komme tilbake til foreldrene i de
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forskjellige skoleferiene, men allikevel. Vi gikk senere på kvelden på stedets fineste restaurant for
å spise middag, og jeg må si at det var enkle saker - et helt hvitt lokale med skarpt neonlys.
Vertskapet var alle tiders de, men Chittagong var nitrist.
Mr. Banks fortalte at han syntes uendelig synd på disse menneskene, for som han sa; de har bare
en ting, og det er jute, og veldig lite annet, bortsett fra en enorm menneskemasse som landet ikke
kan brøfø. Et annet problem er at nesten hele landet er et flatt deltaland akkurat som hele
Bengalen, og den årvisse monsunen og kraftige stormer oversvømmer enorme områder. Dette
igjen raserer og fjerner store områder, og bygger opp igjen nye, og midt oppe i dette lever
millioner på millioner av mennesker. Det store problemet med juten er at syntetisk fiber har blitt
en voldsom konkurrent til naturproduktet, og dette resulterer i en evigvarende nasjonal fattigdom.
Et eller annet skjedde ved avgang idet vi var kommet et stykke nedover Karnaphuli River på
nedsiden av oljeinstallasjonene, så skjente skibet plutselig ut. Hva som egentlig hendte fant jeg
ikke ut; om det var uoppmerksomhet fra losens side, en helt temporær svikt i styringen eller at
rormannen dreide rattet feil. Heldigvis hadde vi inngående strøm, og denne kan bli veldig sterk,
så med styrmannen og tømmermannen på bakken og ankeret klart var det bare å gi ordre om å
slippe ankret og holde med to lås i vannet, og skibet dreide fint til mot strømmen. Losen virket
helt uinteressert - en merkelig fyr. Kanskje hadde han vært på hasjpipen, ikke vet jeg. Efter å ha
sjekket styreanlegget og ikke funnet noe galt, hev vi opp ankeret og fortsatte ut til losstasjonen,
og losen gikk fra borde.
Vi gikk herfra på søndag morgen, og overstyrmannen kom opp på broen for å løse meg av til
frokost. Vi hadde da en tankbåt til ankers noe forenom på styrbord side, og da jeg kom opp igjen
efter en halvtimes tid, var vi kommet forbi denne med et par hundre meter, så strømmen var
ganske stri. Nu kom også dette av at maskinsjefen var litt engstelig for å øke temperaturen for
raskt på maskinen, da toppdekkslene var svært tunge, og trengte god tid for oppvarming, slik at
de ikke sprakk, og dette var naturligvis fornuftig. Hadde det vært nødvendig hadde vi kunnet kjørt
opp adskillig raskere, men det lønner seg å være litt forsiktig med slike ting.
Ankerplassen i Chittagong er en skummel plass for folk som ikke er kjendt, og jeg var fullt klar
over at mangen en kaptein hadde bommet kapitalt på forholdene og endt opp på sandbankene
innenfor losstasjonen. Strømmen kan lett renne innover med 7 knops fart, ofte mer, så kommer
man innover med god fart uten å være klar over forholdene, og ikke slakker av i tide med et
tunglastet skib som ikke har så stor maskinkraft, kan det lett gå helt galt. Jeg hadde vært advart av
en eldre kaptein fra hjemstedet mitt som med et av Odd Bergs mindre tankskib hadde vært
lektringsskib her. Tok last fra de store tankskib som ikke kunne gå opp elven, og losset denne
lasten til oljeanleggene oppe i elven. Han hadde sett mange skib som hadde endt opp i ulykken og
strandet her. Man må gå sakte innover ved medstrøm, velge seg ut et sted for ankring, og så gi
fullt ror med full maskinkraft for å bringe skibet opp mot strømmen så raskt som mulig. Egentlig
ingen stor kunst, men man skal være klar over de vanskelige forholdene.
Siden vi nu manglet 3. styrmann, hadde vi blitt enige om at jeg gikk vakt på broen fra åtte om
morgenen til seks om kvelden, med en halvtimes avløsning for lunch. De to styrmen-nene delte
derefter natten mellem seg. Dette var en grei ordning, og de to fikk jo kortman-nshyre for den
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manglende 3.styrmannen. Vi gikk for Rangoon i Burma, enda en av disse havnene som ligger ved
et elvedelta, og det var ganske rart å seile innover mot losstasjon-en her. Nesten ikke klaring
under bunnen - 2-3 fot kanskje i 5 til 6 timer, men det er jo bare søle hele veien. En og annen
bøye å navigere efter fantes, så det var ingen problem å finne inn til losstasjonen, men lite å holde
seg til på vår gamle radar, da landet er flatt med dårlig radarekko hele veien bortsett fra et par små
øyer langt i vest.
Burma var et lukket land på mange måter den gangen, og har vel vært det hele tiden siden med et
totalitært militærstyre. Da vi nærmet oss byen traff vi på en gammel kjenning som lå sunket like
nedenfor Monkey Point. Ennu kunne man se baugen, formasten og toppen av brobyggningen over
vannet. Dette var “Tricolor” - søsterskibet til “Tarn” som jeg hadde vært ombord i under min tid
som underordnet mannskap - bygget i 1933 i Amster-dam, og totalforliste efter brann i 1956. Jeg
hadde tidligere seilt sammen med flere som var ombord i skibet den gangen, og hadde god
kjennskap til denne historien. Skibet kunne ikke komme over den øvre sandbaren med full last,
og hadde derfor gått fra kai og ankret utenfor baren for å ta den siste delen av lasten fra lektere.
Og så oppsto brannen, og med en stor del av lasten jute, var det vel nesten umulig å få kontroll
med ilden.
Rangoon var en interessant by, og må ha vært et flott sted i kolonitiden, men tingene hadde forfalt
sørgelig. Hovedgaten var en enorm bred gate med en vid midtrabatt med enorme trær som ga
skygge. Syv store internasjonale banker hadde hatt sine flotte kontorbygninger i gammel stil her,
men nu var alt nasjonalisert og kun en av disse bygningene var i bruk. Det hele bar preg av
militærstyret, og at næringslivet mer eller mindre hadde forvitret. Vi hadde en meget interessant
mann som agent her, Mr.Nichols. Det var stor omtale av han for noen år siden i norske media, da
han hadde forsvunnet eller noe slikt, og det var stor mistanke om uhumskheter rundt denne
affæren. Valuta syntes å være et stort problem, og underlagt sterke restriksjoner. Vi hadde en hel
delegasjon av offisielle personer ombord en dag mot slutten av vårt opphold, både militære og
flere sivile som alle hadde en forstavelse til navnet sitt nemlig “U”, som visstnok betyr onkel eller
noe i nærheten av det. Skibet hadde en del penger igjen som mannskapet ikke hadde brukt, og jeg
nevnte det for Mr. Nichols, som ikke svarte på det, men jeg forsto at det var bare å holde munn
om saken. Senere lot han meg forstå at han kunne ha havnet i fengsel, men da disse folkene ikke
forsto engelsk så godt hadde det gått bra.
Vi var invitert hjem til ham en kveld for å spise middag, og fikk hilse på hans kone og 3 av de 5
barna. De to eldste var i utlandet, en datter i England studerte for å bli sykepleier, og en gutt i
USA, han også studerte. Mr. Nichols hadde i mange år vært konsul både for Sverige, Danmark og
Norge, og jeg hadde inntrykk av at hans far før ham hadde hatt samme posisjon. På veien ut til
hjemmet hans passerte vi Swedagong Pagoda, et stort buddhistisk tempelkompleks. Det er et
verdensberømt sted, og han forklarte at det var samlet mer gull her enn i Fort Knox i Texas. Det
går mest på bladgull som de troende sparer til og kjøper, og dette blir lagt på bygningene lag
utenpå lag, men noen steder er det også tynne plater. Selve pagodaen er en stupa, så det er ingen
rum inne i denne enorme bygningen, og den gullbelagte klokkeformede pagodaen dominerer
landskapet i mils omkrets. På veien ut til hvor han bodde, passerte vi et par flotte
residensbygninger av mange lignende, som alle lå godt tilbaketrukket med store trær rundt i et
parklignende landskap. Han forklarte at disse to var hans families eiendom, han ble født i den
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ene, men nu var de konfiskert av regimet. Grunnen til at han fortsatt var i Burma, var at han levet
i håbet om at regimet en dag skulle falle, og at han da kunne kreve enorme eiendommer og
konfiskert formue/forretninger tilbake. Familien hadde, tror jeg, drevet stort innen trelast.
Vi passerte også et stort universitetskompleks, og han forklarte også at her var det samlet ca.
25.000 atudenter, da regimet hadde lagt stor vekt på utdanning, men som han sa: “Hva er det de
utdanner seg til - jo, til arbeidsløshet. Her finnes ikke jobber som krever utdann-ing, knapt nok
alminnelige jobber. Alt ligger nede, men de militære holder det hele i sjakk.” Det ble stor glede i
familien da vi kom, for vi visste at det var stor mangel på mange ting, som f.eks. toilettsåpe og
mange andre ting som vi tar for gitt i den vestlige verden. Hans kone og barna var en god del
mørkere i huden enn oss, og Mr.Nichols var som oss, så i hennes familie var det nok noe
Burmablod. Ekteparet fortalte at det for noen år siden hadde vært en delegasjon fra Sveitz i
Burma, og som norsk generalkonsul hadde han og konen blitt presentert for de sveitsiske.
Lederen for delegasjonen hadde stusset ved konens tidligere familienavn, og hun fortalte at
hennes en eller annen tippoldefar eller noe sånt, hadde kommet til Burma fra Sveits. Han mente å
dra kjensel på navnet, og en stund efterpå kom det brev fra denne mannen som forklarte at hennes
slektning hadde vært sentral da de forskjellige kantoner i Sveits ble samlet til en føderasjon, og
derfor var fru Nichols og barna berettiget til sveitsisk borgerskap og pass dersom de så ønsket. De
hadde naturligvis takket ja til dette, og kunne fritt reise ut av Burma med sveitsisk pass. Men
myndighetene hadde sperret deres frihet i den forstand at hun og mannen, (han var antagelig
burmesisk), ikke fikk være ute av Burma samtidig. Det hadde noe med alle disse tidligere
eiendommene å gjøre forsto jeg. Hvordan det har gått med Nichols-familien kjenner jeg ikke til,
men det skulle vært interessant å vite.
Vi lå vel i Rangoon noen få dager, og så seilte vi ut igjen for Madras. Neste morgen kom med
nydelig vær i Den Bengalske Bukt, og jeg gjorde meg klar til å skrape og pusse litt på teaken på
brovingene, og var en glad og lykkelig mann, som kvelden før hadde fått tele-gram om at jeg var
blitt far til en liten tulle. Livet var enormt. Så plutselig som lyn fra klar himmel ved 11-tiden om
formiddagen, kom de første frostriene, og i en deilig temperatur rundt 30 grader i skyggen, var det
klart at noe var helt galt. Efter en stund måtte jeg ringe til overstyrmannen, og fortelle ham at jeg
umulig kunne fortsette på vakt, og jeg kom meg ned i lugaren og rett til køys. Jeg har hverken før
eller siden følt meg så uendelig hjelpeløs, slapp og utilpass som dette - fullstendig slått ut - ingen
gnist overhodet. Neste kveld ved 7-tiden var vi inne på ankerplassen utenfor Madras. Jeg lå på
benken i bestikken, og overstyrmannen kom inn litt før, og vi gikk ut sammen, og jeg pekte ut en
plass blandt alle de andre ankerliggerne for hvor jeg ønsket å ankre.
Neste morgen følte jeg meg ganske meget bedre, så da losen kom ombord for å ta oss inn, var jeg
oppegående igjen og fulgte med i skibets manøvrering inn til kai. Jeg fortalte agenten om min
tidligere elendige tilstand, og han mente vi skulle vurdere et doktorbesøk, men jeg avslo dette, da
jeg mente at tingenes tilstand ville endre seg fort til det bedre nu. Han inviterte meg iland for å
spise lunch, og jeg takket ja til det. På formiddagen var jeg en tur på kaien for å se på lasten vi
skulle ha med. Spesielt var det et parti med poteter vi skulle ta med ned til Colombo på Ceylon,
som var kommet inn med et annet skib oversjøisk fra.
Vi skulle seile videre sent på kvelden eller neste morgen litt avhengig av været. Fra Colombo
skulle vi direkte til Europa via Cape of Good Hope - en lang sjøreise. Som sagt agenten hentet
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meg og vi kjørte ut til en golfklubb for å spise lunch. Mens vi satt i baren med hver vår
orangejuice diskuterte vi hjemreisen, og jeg fortalte ham at jeg hadde ombe-stemt meg med tanke
på et doktorbesøk, den lange reisen til Europa tatt i betraktning, og dessuten hadde jeg naturligvis
et stort ansvar med tanke på min nye familiesituasjon. Han ringte til en legeklinikk, og vi kjørte
straks dit. Legen var utdannet i England, og drev egen klinikk, han var kommunist og vi hadde
mang en hyggelig prat om forskjellige ting senere under mitt opphold. At han var kommunist
visste jeg ikke før efter et par uker. Han var svært dyktig som lege mener jeg. Han foretok de
vanlige målinger av blodtrykk etc., og så måtte jeg avgi en urinprøve. Det var nok urinen som
hadde sagt meg at noe var alvorlig galt, og som gjorde at jeg gikk til legen. Den var mørk som,
skal vi si bokkøl. Da han fikk se denne prøven, og på spørsmål fikk vite at avføringen var som lys
leire, var diagnosen kort og konsis: smittsom gulsott, og at jeg måtte inn på sykehus umiddelbart.
Vel, han lot seg overtale da han ble fortalt hva jeg drev med, og at det var nødvendig for meg å
komme ombord og overlevere skibet til overstyrmannen, avslutte regnskapet, (og betro ham
nøkkelen til skibets safe med de hemmelige Nato-papirer og ordrer i tilfelle krigs-lignende
tilstander.) Men kl. 1700 skulle jeg være på sykehuset. Heldigvis hadde vi fått ny 3.styrmann
ombord, og således var det ingenting i veien for å forseile skibet til Colombo. Det hele gikk greit
- pakket de nødvendige klær, og forfattet en telexbesked til rederiet om tingenes tilstand, og at jeg
vurderte overstyrmannen som fullt ut kapabel til å føre skibet til Colombo, et par døgns seilas, og 5 minutter på 5 var jeg på Lady Willingdons Nurcing Home, (Lady Willingdon var gift med en
tidligere visekonge av India), og legen ga meg de nødvendige medisiner, og forklarte hva jeg
kunne forvente av sykdomsbildet etc. Det går for langt å komme inn på det her, men det er tydelig
at denne sykdommen smitter ved urenslighet ved f.eks. stell og tilberedning av mat efter toilettbesøk. Det er umulig å si hvor det kan ha vært, men vi hadde jo spist på forskjellige steder iland
den siste tiden, og det skal lite til før elendigheten er overført fra en person til en annen.
Orienteringsløpere her hjemme var tidligere sterkt plaget av dette, før de begynte å dekke til ben
og legger i utmark hvor dyr beitet.
Lady Willingdons Nurcing Home (LWNH) hadde tidligere vært et abonnementssykehus for
engelskmenn/europeere, men var nu åpent for alle (som kunne betale?). Bungalov-lignende
konstruksjon i to etasjer. Kun en lege, doctor Rau, som hadde ansvaret, og ble drevet som
fødselsklinikk i det vesentlige, men også en del utenlandske sjøfolk, for her var det sikkre og
gode betalinger som kom inn fra helsevesenet i hjemlandet. Legene var privatpraktiserende som
kom utenfra. Sykesøstrene var alle indiske, og de jeg var i kontakt med var alle eldre, og samtlige
hadde vært med feltmarskalk Montgomery i Nord-Afrika under den andre verdenskrigen, og de
kunne fortelle interessante ting. Jeg hadde det veldig bra på LWNH under mitt tre ukers opphold
der i januar/februar 1961, og etter halvannen uke kunne jeg ta turer i omegnen, og da falt ikke
tiden så lang, men jeg ville heller ikke hjem før jeg var helt smittefri med tanke på den lille
nyfødte. Til å begyne med hadde jeg ingen matlyst overhodet, men så efter 4 dager med
medisinering fikk jeg en glupende appetitt, og hadde noen forsøkt å komme i nærheten av maten
min da, hadde jeg nok gått til angrep som et vilt dyr. To middager efter hverandre var ingen
problem, og jeg kan enda se for meg den lille, mørke inderen som bragte meg maten, og som med
store øyne fulgte med i min spising, og som sa: “You are very lucky being able to eat as much as
you want”. Jeg kan tenke meg at stakkaren ikke alltid var mett.
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Av min lege hadde jeg blitt forberedt på at dette ville skje, og jeg hadde stor glede av å snakke
med denne karen. Han fortalte at tidligere hadde den normale behandling av disse gulsottpasientene vært å nærmest sulte dem ut i 6 måneder. ( Jeg var senere sammen med en engelsk
Mobil-kaptein som hadde ligget på hospital i La Valetta på Malta i 6 måneder p.g.a. denne
sykdommen). Men under okkupasjonen i Japan efter 2.VK, hadde man plutselig fått et enormt
problem ved at nesten hele offiserskorpset ved en forleggning hadde blitt syke av dette, mens de
menige nesten ikke var berørt. Setter amerikanerne i gang, gjør de det grundig og de fant straks ut
av problemet, som viste seg å være en hygiene spørsmål. Av de menige soldatene hadde hver
mann sitt skaffetøy som de skylte under rinnende vann efter bruk, og så tok de det med seg og la
det i sitt eget lille person-lige skap. Her var det ingen mulighet for smitte. Offiserene derimot
spiste i messer med sentral oppvask, og her lå problemet og mulighet for kollektiv smitte. Så
begynte laboratoriedelen av problemet, og med nærmest ubegrensede økonomiske rammer, fant
man frem til effektiv medisinering, som tok knekken på sykdommen ganske hurtig. Min lege
forklarte videre at amerikanerne kjørte på med bacon og koteletter fra første dag, mens
engelskmennene var som vanlig litt mer konservative, og begynte forsiktig med “bland food” kylling, fisk og ris, og han fulgte det. Han betrodde meg også at da jeg kom inn på hans kontor,
hadde han ingen mistanke om at en så kjernesund, svær kar kunne ha denne sykdommen, men
straks han fikk se urinprøven var det ingen tvil. Selv om jeg røkte sigaretter den gangen, har vel
en aktiv bruk av kroppen fra barnsben av ikke skadet, og jeg har det for meg at det magre, men
sunde kosthold i oppveksten under krigen, har hatt en god virkning for min aldersgruppe.
En annen mann jeg hadde stor glede av under mitt opphold på LWNH, var vår agent der. Så og si
hver eneste dag under oppholdet kom han på en liten visitt, ja, noen ganger ble vi sittende å prate
ganske lenge, som da han bragte med en pocketbok han trodde jeg ville ha glede av å lese, “A
bend in the Ganges” av en inder ved navn Manohar Malgonkar. Efter at jeg var ferdig med denne
uhyre interessante boken, ble vi sittende lenge å prate, og jeg fikk høre meget jeg ikke hadde en
anelse om av den gode Mr.Shanee (er ikke helt sikker på bokstaveringen). Han var sjef for United
Liner Agency-kontoret i Madras, men hadde vært flere steder i India. En svært hyggelig kar var
det, ganske lys i huden til indier å være, men det skyldtes vel at han kom fra Nord-India, og der er
det mange som er nesten helt som Europeere. Det er ganske stor forskjell på hudfarve og størrelse
på menneskene fra de forskjellige steder i India. Jeg skal forsøke å gjenfortelle hva han fortalte
om sine opplev-elser som ung gutt/barn da India og Pakistan skilte lag i 1947, og de enorme
tragedier som fulgte i kjølvannet av denne delingen av det indiske sub-kontinentet. Ca. 360
millioner mennesker i India, hvorav ca. 20% var muslimer og ble igjen i India. Pakistan var delt i
VestPakistan og ØstPakistan (Bangla Desh). Her var det ca. 100 millioner mennesker tilsammen
og bortimot 100% er idag muslimer. Skillet innebar en kolossal folkefor-flyttning, og det var
Pakistan med den store politikeren Ali Jinnah som ønsket en ren muslimsk statsdannelse. Nehru
og Ghandi hadde ikke i utgangspunktet noe ønske om å få til en deling av sub-kontinentet, men
når det først ble slik, var det en stor oppgave å få transportert hinduene ut av Vest-Pakistan, og
mange av muslimene i India ønsket å komme over til VestPakistan. Togene kunne ikke kjøre over
grensen, og man opererte med en separasjonssone ved grensen, og her herjet bander fritt, noen for
økonomisk vinnings skyld, andre i ren religiøs fanatisme. Og blodet fløt i strie strømmer. Jeg
spurte Mr.Shanee om tallet på 500.000 mennesker oppgitt i boken var korrekt for de drepte, og
han svarte at tallet ikke stemte i det hele tatt, det var altfor lavt, og mente at det nok lå et sted
mellem 3 og 5 milioner.
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Han fortalte at de hadde bodd i den pakistanske delen av Punjab, og hans far var sjef for
elektrisitetsforsyningen i VestPakistan. Dette var naturligvis en enormt viktig og betyd-ningsfull
posisjon, og som han sa, hadde de det svært godt på denne tiden. Da det ble klart for hans far at
delingen var uunngåelig, hadde han tatt kontakt med de fremtidige myndig-hetene, og tilbudt seg
å være igjen i 6 måneder efter delingen, slik at ikke hele elektrisitets-situasjonene brøt sammen
p.g.a. underbemanning, da sikkert mange var hinduer og forlot VestPakistan. Hans tilbud ble
akseptert på de betingelsene som han skisserte; nemlig at hans familie skulle ekskorteres over
grensen og inn i India, og han skulle 6 måneder efter-på ha fritt leide over til India med alle sine
eiendeler under militær beskyttelse. Alt gikk efter planen og familien ble gjenforenet efter at de 6
månedene hadde gått. Avreisen for familien, 2 gutter og moren så vidt jeg husker, ble dramatisk.
Mens de sto der på stasjonen og ventet på toget, herjet bevepnede menn vilt på perrongen, og
hogg hodet av mange mennesker, slik at vi var oversprøytet av blod, fortalte Mr.Shanee, men med
dem gikk det bra p.g.a. eskorten. Slik var det visstnok hele veien langs grensen. Her lurer vel
mange på hvordan disse bandene kunne skille mellem muslimer og hinduer, de er jo av utseende
ganske like. Svaret ligger i noe så enkelt som at man måtte vise frem “snurrebassen”. Var man
ikke omskåret, som er tegn på at man er muslim, var det kort prosess og av med hodet. Råskapen
og villskapen var visstnok ubeskrivelig i disse månedene.
Efter ca. 3 uker var jeg erklært smittefri, og begynte hjemreisen. Jeg var ganske svak selv om jeg
hadde gått og mosjonert ganske mye den siste tiden ved LWNH, og jeg husker spesielt at jeg
måtte gå veldig langt fra den ene enden av terminalen til den andre, fra domestic til international
på Santa Cruz flyplassen i Calcutta for å få en international flight til Europa, og med koffert, bag
og håndveske, haglet svetten. Den unge clerken fra agenturet gikk ved siden av med noen papirer
i hånden, og gjorde ikke tegn til å gi en hjelpende hånd. I Indias menneskemylder er det vel ikke å
forvente at en ung mann rekker ut en hånd til andre mennesker, her hvor mennesker fødes, lever
og dør på gaten, og hvor renholdsverket plukker de døde opp om morgenen og kjører dem på
dynga sammen med annet søppel.
Turen hjem gikk greit, og det var rart å se den lille tulla, som nu var blitt ca. 10 uker. Jeg var til
efterundersøkelse på sykehuset i Tønsberg. Den eneste begrensning jeg hadde, var at jeg ikke
skulle drikke alkohol på et år, da lever og andre indre organer var svekket, og trengte å bygges
opp igjen over tid. Nu var ikke dette noe problem, og det tok nok mer enn et år før jeg kunne si at
jeg var tilbake til mitt gamle jeg. Jeg ble sykemeldt frem til 5.mars, og begynte på kontoret
mandag 8.mars 1970, og en ny karriere skulle begyne. Heldigvis ble det fortsatt å arbeide med
sjøfolk og med skib som arbeidsområde, men det ble en stor omstilling allikevel, da folk i land
hadde ganske anderledes holdninger til mange ting enn de man var vandt til. Jeg meldte meg
straks efter ankomst kontoret for min sjef, en respektert, tidligere kaptein som ledet en stor
avdeling på ca. 120 mennesker. Jeg husker så godt de første ordene jeg ble møtt med: “Det var da
svært så lang tid denne sykemeldingen tok da”.
Jeg avslutter her hva jeg kan kalle den aktive sjømannskarrieren fra 1949-1970, og gikk over i
den passive, som fortsatte fra 1970-1997. Hele perioden på 48 år hos den samme arbeidsgiver,
som alltid har hatt min største beundring og respekt. Jeg ser på disse 48 årene med stor
takknemlighet. Det skulle vise seg at den passive sjømannskarrieren ble svært hektisk, og jeg
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lærte uendelig mye mer om skibsfart, skib og sjøfolk enn om jeg hadde fortsatt med å føre skib på
de syv hav. Men sjølivet med sine utfordringer og spen-ning og eventyret som alltid ventet over
horisonten, ble savnet titt og ofte i årene som kom. Men, men - min beslutning om å takke ja til
en landkarriere, var nok, sett i eftertid, uten tvil den rette.

Videre kariere
Mandag, 8.mars 1970.
Sjølivet var over, og jeg begynte på kontoret i Roald Amundsensgate 5 i Vika i Oslo i det som
man den gangen kjente som Inspeksjonen. Stilling var Maritim Inspektør i Linjeavdelingen.
Karrieren videre ble som følger:
Maritim inspektør i Scanaustral-gruppen.
«
« i Barber-gruppen.
«
« og leder for Barber-gruppen.
«
« og leder for Linjeavdelingen. (Capt. Torgersen var sjef).
Fra 1991 til 1998 var direktør (vice president) for en avdeling( kallet SQAG ) som tok seg av
sikkerheten og quality assurance for 112 skib, samt de utekontorene som drev skip (ca. 7 til 10
kontorer).
I 1998 var det slutt, 65 år gammel efter 48 års tjeneste i rederiet. Uhyre interessante år.

Finn-Aage Christoffersen
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