PÅ NYE EVENTYR
JANS SISTE SJØREISE.
Som sagt, jeg
har ikke noe tro på
denne NEPTUN
businessen! Ekvator,
dåp, bare tull. Idioti!
Men nå fikk jeg se
ham for første gang. I
mine drømmer!
Denne grekeren ropte
til meg:
- "Hei, Jan!
Har du sluttet til
sjøss??".
- "Ikke ennu,
skal på hyrekontoret i
morgen! Vi sees!".
Ble brutalt
purret av min kone, "hva ligger du å babler om mann!??".
- "Sorry, omforladelse! Men jeg skal ut å se etter jobb i dag." - "Ohhh, kan du
ikke finne en jobb---?".
- "Psst, vår kapital 177 pund, 15 shilling og 2 pence er redusert til null! Vi skal jo
ha mat på bordet!? Skal snakke med denne Bravenboer i dag, basta!". Og så skjedde.

NOEN SMÅ FILOSOFISKE BETRAKTNINGER.
Tid for litt filosofi, før
jeg reiser ut denne
RONDEFJELL. Det er et
spørsmål som spøker rundt i
den øverste etasjen min.
Hva får sjøfolk til å reise ut
igjen kort tid etter sin
avmønstring? Jeg kaller det
for SJØLENGSEL, det
motsatte av HJEMLENGSEL.
Er vi ute på havet så får vi
hjemlengsel. Er vi hjemme
så skal vi ut igjen så fort
som mulig!. Prøver å finne
et svar på dette fenomen.
JAN i det filosofiske hjørne
Jeg skriver dette her sorn
maskinmann, selvfølgelig. Da må jeg tilbake i tiden.
Min første jobb, rett etter krigens slutt, var i en fabrikk som laget trekasser for
eksport av grønnsaker og frukt. Mitt arbeidsområde omfattet en kvadratmeter bak en
sagmaskin. Saget plankebiter til kasser som fikk påtrykk "Made in Holland". Ikke
interessert i maskinen, eller jobben, lurte bare på hvor disse kassene skulle hen---.
Europa? Amerika? Eller Nord Afrika? Kastet bort ni måneder her.
Neste jobb var i et maskin verksted. Ble plassert bak en bormaskin. Skulle bore
hull i noen stålprofiler. Det skulle lages ståldører og vinduer av dem til industrien, etc.

Mitt arbeidsrom var igjen en kvadrat meter. Også her bortkastet tid. Er det noe feil med
maskinen, var det bare å rope på vedlikeholdsmannen. Han måtte fikse det. Når klokken
var fem gikk man ut porten som en av de mange "nobody's" Det er annerledes til sjøs.
Her det vi som bestemmer, maskinistene, motormennene og smørere! En kan bli
forbannet på motoren. En kan også bli forelsket i motoren.
Jeg husker SUNBEAM og BESTUM. Denne Doxforden i MAJORIAN har ført meg
til Honolulu, og videre. Doxforden på NINA BORTHEN har ført meg hele verden rundt!
Når disse maskinene svikter er det bare å rive ut stemplene, og sende dem tilbake der de
kom fra, haha! Sparke i lemmen til veivrommet og si: "Nå for du faenmeg ta det med ro
de neste seks ukene!". Det virket! Det var vi som hadde ansvaret for det. Her var det liv.
Skrive ned hva motoren holder på med. "Full Fart", "Sakte akterover", etc. Passe på at
denne stakkars motoren ikke blir for kald, eller for varm. Ingen "nobody" her. Vi står på
dekk når vi entrer innløpet til Willemstad, Curacao, og vinker til folk på kaien. Stolt som
en hane av den den nymalte skuten vår! Det er ikke alltid tilfellet, selvfølgelig. Men, skitt
au! Tror jeg har forklart hva som driver oss. Så, tilbake til RONDEFJELL, Skipet går
videre!

MS RONDEFJELL

MS RONDEFJELL som tanker på femti-tallet, før ombygging
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MS RONDEFJELL i JAN's strek fra seksti-årene, etter ombygging

Hadde vært om bord i dette fartøyet før en gang, den gang lå vi ved siden av det i
Kuwait. En av de mange flotte tankbåtene i den norske handelsflåten. Opp til konsulatet
for detaljer. Ble sendt til kaptein Lie, inspektør i Olsen & Ugelstads rederi. Han holdt hus i
Parklaan, like ved den norske sjømannskirke. Han gransket meg fra topp til tå. Aner ikke
hvorfor! Mange spørsmål, attester og så videre. Lurte på om han hadde vært FBI agent.
Ha-ha. Han var antagelig tilfreds med mitt utseende. Så opp til konsulatet for annen
gang, for å mønstre på, og hente tog billett til Brake i Tyskland. I nærheten av Bremen.
Drosjesjåføren i Brake fant frem til båten. Vi havnet på kullkaien og fikk øye på
bulkbåten RONDEFJELL. Ble overrasket, selvfølgelig. Fikk se en skitten bulkcarrier, full
av rust og kullstøv overalt. Ikke mye igjen av den flotte tankbåten jeg hadde besøkt i
Kuwait jeg kunne huske.
Ble kjent med
annen maskinisten, en
stille og rolig kar i 50-års
alderen. Han hadde
sønnen sin om bord som
smører, og konen som
salongpike. Fin familie. Ble
tildelt 4-8 vakten med det
samme. Og så var det en
seks-sylindret Doxford
hovedmotor. Altså var jeg
i kjente omgivelser. Hvor
skulle vi hen? Det ble
Puerto Ordaz ved Orinoco
floden i Venezuela. Vel,
har vært i Venezuela
BRAKE
mange ganger før, men
dette var nytt for meg. Meget interessant. Ankomst Puerto Ordaz 12 februar. I denne
byen er det også meget liv, liksom andre plasser i dette landet. Det er seksten timer

seilas oppover elven, og bare tolv nedover igjen med full last. Lasting her går fort. Bare
fem timer for RONDEFJELL's vedkommende. Det er ingen vits å løpe etter en av disse
vakre damer og havne i køy med henne. Store muligheter at når du kom ned på kaien
igjen så hadde båten gått!
Oops!
Unnskyld, hadde
til hensikt å
skrive en fire til
fem sider til,
men har sløyfet
den ideen.
Denne båten er
ikke verdt å
hefte seg ved.
Vil ikke avslutte
"Jans Historie"
med bare
negative
fortellinger. Det
eneste positive
var mitt forhold
til maskinistene.
Ellers var det
bare rot. Både i maskinen og med hensyn til mannskapet. Denne Doxforden var ellers
helt nedslitt. Ikke moro å bli purret midt på natten for å gjøre rent spylekanaler, eller
skifte kjølevannsslanger til toppstempelet. En motor kan man bli forbannet på som jeg
nevnte tidligere. Og hva mannskapet angår, et internasjonalt selskap av fyllefanter, og
folk som kom dritfulle om bord hver gang vi lå ved kai. Denne kaptein Lie måtte ha vært
oppmerksom på dette den gang han intervjuet meg.
Hadde vært opp og ned Orinoco-floden og til Statene fire ganger. Ikke noe sosialt
liv her. Ingen venner, Ikke noe kortspill, bingo eller filmfremvisning. Det ble fire lange
måneder på denne drittbåten! Fikk dessuten telegram om at svigemor var død. Min kone
ville ha en skulder å gråte på. Men det ble litt vanskelig med en distanse på 3000 sjømil
mellom oss. Men, jeg hadde flaks denne gang. Ble sendt til Port Sulphur for å laste
svovelkis for Rotterdam! Gudsjelov! Underveis dit med mange stopp i maskinen, brann i
spylebelte. Fy f…. På toppen av det hele et oppslag i messen: "Ved ankomst Rotterdam
skal besetningen reduseres med 9 mann---". Ingen problem fra min side! Jeg ble en av
de ni! Jeg sa opp min kontrakt og bestemte meg for å slutte til sjøs. Avmønstring i
Rotterdam 22 mai.

DET VAR MORO SÅ LENGE DET VARTE!

ROTTERDAM BOTLEK 22.mai 1965. Her ble min sjømannskarriere avsluttet!

