I mannskapsmessene ombord

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Mitt møte med
mannskapsmessa
ombord som førstereis var ganske
intens. Den første
kvelden etter anløp
Hamburg var messa
mer preget av
hektisk travelhet og
samtale enn akkurat
måltider. Da var
mannskapsmessa
møtestedet for alle.

Matboksen
Alle hadde vi vel med oss matpakke eller matboks når vi
gikk på skolen. Og den kunne jo være svært forskjellig. Denne slitte matboksen var opprinnelig en fin boks inneholdende Kvikk Lunsj, og Emanuel Desperados med en plate Kvikk
Lunsj og nesedråpe i kjent positur. At innholdet mesteparten
av brukstiden sannsynligvis var flere dobbelte halvskiver
med geitost og servelat var nok mer sannsynlig for de fleste.
Fra 1949 til dags dato er fortsatt matpakke et fast rituale å
pakke ved mitt frokostbord. Da kan jeg spise kl 12.- hver dag
hvor jeg enn måtte befinne meg!
Tekst: Harald Fevang

motormannsmessa: Julaften 1948 ombord på Kosmos 3. Julebaksten står framme og krusene ble brukt til både kaffe og likør.

Harald Fevang

Se navn i teksten.
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lig bekreftelse fra stuertens gode og varierte menyliste. For den var interessant
og daglig velsmakende. Ofte var den
preget av spesialiteter fra hans hjemplass Karmøy der raspeball var helt vanlig. Søndager kunne det være koldtbord
med varierte salater. Og det var tysk orden i Ursulas bordsetninger.
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einere både under land og i
sjøen, var måltidene det mest
sentrale som skjedde her, med
unntak altså ved anløp. Posten
ble lagt ut her sammen med all annen
informasjon vedrørende pengeliste,
immigrasjon og legebesøk.
En stund etter anløp kunne det også
ventes besøk av sjømannsprest, velferd,
selgere og nye påmønstrede.
Seinere, under mer normale forhold
var maten det mest vesentlige, men
samtalen var minst like viktig. Det var
alltid nok å snakke om. Spesielt under
land, men etter noen dager eller uker i
sjøen kunne det nok oppleves at samtaleemnene ble mer begrenset.
Da var det takknemlig å fortelle historier fra siste båten, siste havneopphold
og et vell av andre opphold.

Lapskaus med tyttebær
I mannskapsmessa vår var det Ursula
som bestemte og ga ordrer. Hun var tysk
og var som mange tyskere bestemt i
stemmen og kunne gi klare beskjeder på
flere språk.
«Wir essen heute lapskaus mit tyttebær und speter sviskegrøt!» Det lød ofte
mer som en militær ordre enn en hygge-

Heineken og varme pølser
På lange sjøreiser var mannskapsmessa
gjerne en møteplass på kveldstid.
Dagrommet akterut hadde tidligere fungert bra, men etter et uvanlig hektisk
havneopphold var det bare få brukbare
rester igjen av inventaret.
På onsdager og lørdager i sjøen rigget
elektrikeren til to filmforestillinger før
og etter kl 20 i messa.
Da kunne alle vaktene også delta. Innimellom inviterte velferdskomiteen til
hyggekvelder gjerne i samarbeid med
stuerten. Det var konkurranser, underholdning og premieutdeling fra siste
idrettsstevne enten ombord eller i land.
Nybakte wienerbrød med kaffe eller
varme pølser med en Heineken gjorde at
disse kveldene var svært populære.
Da fikk Ursula bare skryt, ellers kunne
det nok også vanke skrøft når messejenta serverte lungemos eller utgamle

før og nå
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poteter. «Halt dein maul!» ropte hun
gjerne da når ukvemsorda haglet på flere dialekter og tungemål.

Stormsuppe til middag
Jo, det var fart og bevegelse i mannskapsmessa. Midtvinters i NordAtlanteren måtte alle luker og ventiler
skalkes, messebordene kles med
våte duker så tallerkner og bestikk
ikke rauset av bordene og bortover dørken. Var det ekstra ille, og det var det
ofte, måtte slingrekantene på bordene
settes på, ellers kunne alt forsvinne i
slingringen.
Var været ille nok over tid kunne det
gå dager med bare stormsuppe til middag. Da var det uråd å få laget til noe annet i byssa. Og da måtte Ursula forsvare
kokken i høye ordelag. Kokken Knut var
fra Fredrikstad, men hadde sin fagteori
og undervisning fra Rektor Kjøll på Sandefjord Kokk og Stuertskole.
Kokken snakket ikke tysk og ga sine
beskjeder på en mer forsiktig og folkelig
måte. Seinere rykket han opp til stuert,
men da var Ursula tilbake i Tyskland og
Amanda fra Antwerpen kom inn som
messepike.
Hun var mere myk i kantene og enda
mere språkmektig. Dessuten var hun av

pølser: Usikert på om dette bildet er fra Leith Harbour eller kokeriet Southern Harvester, men
Foto: Norvald Fuglestrand
det viser likevel at servering av pølser skaper kø rundt 1960. 

de kvinner som hadde evnen til å få
menn til å like seg og ble nok mer populær enn Ursula.
Hvordan det gikk videre med henne i
messa kjenner jeg ikke til, men jeg har
mine mistanker.
Hun ble litt for raskt populær hos flere, og det kunne tyde på enda mer spøk
og spenning i messa.
Men min tid ombord var over. Kontrakten lød på at avmønstring kunne
skje i Nord-europeisk havn, men uten fri
hjemreise for de som sto ombord under
18 mnd. Radioskolen ventet.

M/S NIORD I
Bestefar hadde overtatt motorbåtruten mellom Natholmen - Lindholmen og Langvika på Tjøme fra sin bror og visste at frakteskuta NIORD I var til salgs i 1962. Den var opprinnelig en svensk bankskøyte bygget for Nordsjøfiske, men ble
bygget om til frakteskute da den kom til Norge. Motoren var
en Bolinder Munktell glødehodemotor på 50 hester med et
svinghjul som veide et par tonn. Det måtte tørnes med spett
slik at stempelet kom like over øvre dødpunkt og ble startet
med bruk av eksos under trykk fra en starteflaske. Skuta var
godt kjent av familien og hadde blant annet vært hyret inn
som «isbryter for å lage råk frem til bensinbrygga på Natholmen når isvintre gikk mot slutten. Siden skuta ikke hadde
vært i kontinuerlig bruk, så var den ganske «gissen» ovenbords og det holdt på å galt på første tur med full last. Dette
fordi vannet som lakk inn, ble suget opp av lasten med murstein og ikke kom frem til lensepumpen.

Tekst og foto: Arthur Iversen

Navn på bilder:
Motormannsmessa. Vi kjenner følgende
navn: Forreste bord: motormann Jahnsen, fyrbøter Enger, maskingutt Lars
Larsen, fyrbøter Kristian Nilsen. Bakerste bord: Fyrbøter Sørensen, motormann Henry Hem. Bakerst står koker
Helge Sætre.
Reparatørmessa: Foran i høyre hjørne
fra v. Wilhelm Aronsen, Gunnar Johansen, Sigurd Hansen, Trygve Johansen og
Trygve Nicolaysen. Bakenfor sitter fra
venstre rundt bordet Jørgen Bjerke, Odd
Karlsen og Hans Kvalshaugen. Stående
bak: Svein Jacobsen og Martin Jensen.

Reparatørmessa: Ombord på Southern Harvester julen 1961. Her venter karene på
julemiddagen som er suppe, kylling og bløtkake. Se navn i teksten. Foto: Norvald Fuglestrand

Bogen i Stokke
Denne vesle havna har alltid vært en
bortgjemt idyll for de fleste som ikke har
bodd i Stokke. Her kunne båten ligge i fred,
barna kunne gå på en fredelig liten skole
som het Feen, og nesten alle kjente alle som
kom på besøk for å bade. For Bogen har alltid hatt omtrent de samme kvaliteter som
både Ula og Kjerringvik. Men de fleste visste
lite om Bogen. Vårt bilde fra femtiårene viser en saktegående idyll. Men det var før militære myndigheter fant ut at Torp Flyplass
måtte ha en egen havn og et eget anlegg
med pumpe for å ta imot bensin til jetflyene. Heldigvis fikk vel flybasen aldri det helt

store behovet for tankskip med flybensin til
Bogen, og for noen år siden ble anlegget
som lå rett bakenfor vårt bilde nedlagt og
fjernet til fordel for en fin fiskeplass for fastboende og besøkende. Samtidig ble båthavn
og friområde foran skogkanten i bakgrunnen utvidet for varierte fritidsbehov. Kanskje det ikke burde nevnes, men i en ny
sammensluttet storkommune antas Bogen
å bli et enda mer attraktivt og kjent fritidsmål enn tidligere da en militær havn begrenset både aktiviteter og tilgjengelighet.
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Har du bidrag til denne siden?

Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
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