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Valmistui    Ruotsin  Oskarshamnissa  1944  sai  ensi  kasteessa  nimen  Gluckauf    ja  oli  eri  varustamoissa  kunnes  
siirtyi  Brasiliaan  1972    ja  sai  ylvään  nimen  High  Seas  Express  muEa  sai  surkeimman  lopun  mitä  vanha  laiva  
voi  saada  Englannin  kielinen  teksG  näet  kertoo  ”Abandonet  off  Brazil  coast    eli  vapaasG  suomenneEuna  
jäteMin  heiEeille,  ajelehGmaan  ehkä  karille  ajon  seurauksena,  tämä  on  minun  suomennos  jos  joku  osaa  
tulkita  paremmin  olisin  kiitollinen  selviäsi  tämänkin  aluksen  kohtalo    

Pit.  105  x  15  Syv.  640    Kone  teho  1517  bHP            Nopeus    14-‐16    Knop,  Apu  Turpiini.                                                                                                      

Keulatäkki  ns.  ”monEu”  mahdollisG  korkean  kansilasGn.  

SS  Wasaland    oli  rahdannut  suolaa  Tunisiasta  ja  Algeriasta  ympäri  Eurooppaa  nyt  onneksemme  (niinhän  me  
luulimme)  pääsimme  pois  tästä  rahtauksesta  ja  viimeistä  suolalasGa  veimme  kohG  Helsinkiä  ja  Sörnäisten  
satamaa,  laivalla  oli  muutama  ulos  maksun  oEanuEa  ja  pari  lemput  saanuEa  joten  uusia  miehiä  laivalle  
tulisi,  uffari  puolelle  kolmas  perämies  ja  kone  kakkonen.  

Tuskin  känvein  alapää  koskeM  laituria  kun  ylös  oli  pyrkimässä  kirjava  joukko  Salven  ja  Kannaksen  tyEöjä  
pientä  kilpailuakin  huomasin  anteliaammat  skönöt  oli  saatava  pihteihin  maksoi  mitä  maksoi  etunenässä  
kaikkien  ilotyEöjen  äitee  eli  Vanhaska  tämä  lähes  tarun  hohtoinen  nainen  nyt  jo  tosin  vähän  kulahtanut  
muEa  siitä  huolimaEa  opeM  nuoria  miehiä  rakkauden  ruusu  tarhoihin.  Päivä  huoneessa  alkoi  hillitön  
juoruilu  kun  pari  Haminasta  Helsinkiin  matkannuEa  kehuivat  Sakemannien  pers  veivaria  millä  tulo  matka  oli  
taiEunut,  sitähän  Vanhaska  ei  suvainnut,  kukaan  itseään  kunnioiEavaa  Suomi  tyEö  ei  Saksalaiseen  laivaan  
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astunut  ”Saatanan  pikku  pillut  nyt  läheEe  ja  äkkiä”  tytöt  katsoivat  parhaaksi  poistua  ja  muut    aseEuivat  
taloksi.  

Ravinteli  Salve  näyM  ihan  samanlaiselta  kuin  aina,  sisään  astuja  sai  sellaiset  aromit  vastaansa  eEä  
huonoimmat  putosivat  polvilleen  jo  kynnyksellä,  seinät  ja  kaEo  verhoista  puhumaEakaan  olivat  niin  
kyllästeEy  tupakan  savulla  eEä  värikin  oli  muuEunut  aivan  keltaiseksi  lähes  läpipääsemätön  tupakan  savu  
täyM  paikan  ja  vilkas  puheen  sorina  jota  levyautomaaGsta  tuleva  Irwin  Goodmanin  Työmiehen  Lauantai  
yriM  vaientaa.  

Vanhat  tarjoilijat  joista  jotkut  olivat  olleet  Salvessa  vuosia  purjehG  pöyGen  välistä  väistellen  käsiä  jotka  
yriMvät  kouraista  ohi  menevää,  passiivisesta  tupakan  vaaroista  ei  siihen  aikaan  GedeEy  mitään  ja  kaikki  
saivat  vetää  röökiä  missä  halusivat.  Yläsali  oli  tarkoiteEu  ruokailijoille  ja  kaksi  pyylevää  Frouvas  henkilöä    
nauM  Salven  pannua  joka  olikin  tuhG  annos  jos  halusi  vanhassa  öljyssä  ruskiEetut  wienin  leikkeet  paistetut  
silakat  oli  varmempi  valinta.  Ikkunasta  näkyi    etelä  amerikan  linjan  ms  AcGnia  jonka    korkea  keula  kurkoEeli  
paljon  laitureiden  yläpuolella.  

Viereisen  pöydän  istujien  kova  ääniset  puheet  panivat  otaksumaan  eEä  tämä  porukka  oli  juuri  kyseiseltä  
laivalta,  jutut  kuulosGvat  siltä  kuin  muita  salissa  olijoita  ei  paljoa  noteeraEu,  vanhana  Tyynen  Meren  
seilurina  en  paljoa  korviani  lotkauEanut  näille  ilmeisesG  messikalleille.  Wasalandin  päivä  huoneeseen  oli  
jäänyt  ylimääräisiä  tyEöjä  niin  eEei  nyt  tarvinnut  neitokaista  mukaansa.  

Suolan  lossaus  kävi  rivakasG  tästä  olisivat  saaneet  oppia  lastaus  satamien  pitkä  varGsilla  pikku  lapioilla  
hämmentelijät,  muEa  maassa  maan  tavalla  vai  miten  se  meni.  Uusia  ukkojakin  talsi  laivaan  kolmas  perämies  
näyM    upouudessa  virka  puvussaan  oikein  tyylikkäältä  arvomerkkejä  hän  ei  ollut  laiEanut  pusakkaansa  
muEa  muiden  täkki  uffareiden  pukeutumisen  rinnalla  ero  oli  silmiin  pistävä.  

Algot  Abrahamson  Kap  Hornin  kiertäjä  Merikapteeni  parhaasta  päästä,  pikku  asioihin  tämä  juureva  Suomen  
Ruotsalainen  ei  puuEunut,  mies  oli  länkkäri  filmien  kesto  sankari  John  Waynen  näköinen  ja  oloinen  
romuluinen  kulmikas  mies  jonka  pari  metrinen  varsi  sai  monet  polvet  lyömään  loukkua  varsinkin  punaiselle  
matolle  joutuneille,  vaikka  harvoin  sinne  kukaan  joutui.  VaaEeilla  ei  Kipparimme  koreillut  puoli  pitkä  
tumman  ruskea  nahkatakki  musta  baskeri  ja  prässiEömät  harmaat  housut  ja  jalassa  lyhyt  varGset  nahka  
saappaat  siinä  oli  Kapteenimme  virka  asu,  joku    oli  kuulemma  nähnyt  hänen  olleen  menossa  maihin  
mustassa  sevioM  puvussa  rahtaajan  tarjoamalle  päivälliselle,  mene  ja  Gedä.  

Johtuiko  ehkä  Kipparin  pukeutumisesta  eEei  muutkaan  niin  kone  puolen  kuin  täkki  uffareiEen  
pukeutuminen  oli  tosi  vaaGmatonta.  Savolainen  konemestari  oli  rasvaisempi  ja  mustempi  kuin  yksikään  
lämmiEäjä,  murteensa  takia  häntä  oli  mukava  kuunnella,  muita  ei  koneesta  oikein  jäänyt  mieleen  siiffiäkin  
näki  tosi  harvoin  nämä  tuppasivat  varsinkin  merellä  painumaan  omiin  oloihinsa  Kapteenia  myöten,  päivä  
kausiin  ei  ukkoja  näkynyt,  ehkä  ryyppäsivät  kahdestaan.  

Kannelle  oli  myös  saapunut  uusi  mies  Kaasalaisen  Heikki,  oli  muuten  hiljainen  mies  alussa  ei  paljon  puhua  
pukahtanut  hän  tuli  samaan  hyMin  kuin  minä  hyM  oli  kolmelle,  pari  puolikasta  ja  junkki  asusteli  aika  
Glavassa  hyGssä  johon  aika  ajoin  kokoontui  aikamoinen  lössi  kun  muut  hyGt  olivat  tosi  ahtaita.  

Messi  oli  jaeEu  väliseinällä  kone  ja  täkkipuolelle  ja  huutelut  puolelta  toiselle  olivat  joka  päiväisiä,  ikänsä  
pannuruumassa  kolia  lempanneet  langan  laihat  eldarit  olivat  pahan  tuulisia  ja  kärEyisiä,  pikku  rähinöitä  
saEui  aika  ajoin,  laivassa  oli  Glava  päivähuone  jossa  oli  jopa  televisio  mikä  siihen  aikaan  oli  harvinaista  
herkkua,  päivä  huone  oli  myös  satamissa  markkinapaikka  siellä  istuivat  huorat  ja  luki  luki  miehet  
rintarinnan.  

Ahteri  porukka  oli  kirjava  koitos  eri  heimoja  oli  savolaisia  varsinais  Suomen  eli  Turun  porukkaa  pohjoisen  
poikia  ja  kaikkia  siltä  väliltä  murrekieli  oli  tässäkin  laivassa  runsaasG  edusteEuna,  sumo  painija  keskiyön  
cowboy  sekä  paljon  muita.  
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Wasaland  lähdössä  Turun  telakalta  maalaEuna  ja  uuEa  nimeä  kantaen  nyt  se  oli  ss  Furuholm.  

!
!
Laiva  sinällään  oli  ok  lasG  luukut  vain  tekivät  aika  ajoin  ylimääräistä  työtä  kun  eivät  halunneet  aseEua  
paikoilleen,  puomit  eivät  olleet  tähän  kovinkaan  sopivia  meni  punnertamiseksi  koko  homma  ,  välitäkkejä  ei  
laivassa  ollut  ja  monta  kertaa  uksimme  minkälaiseen  lasGn  kuljeEamiseen  laiva  oli  rakenneEu,  eli  nythän  se  
oli  lähinnä  puutavaran  kuljetukseen  ajautunut  propsia  ja  pitkää  tavaraa  etu  päässä  kuljeEava  laiva  ja  näin  
ollen  ei  kummoisia  linjoja  laivalle  saEunut  kun  siihen  aikaan  ei  etelä  Amerikasta  puutavaraa  ajeEu  kuin  
joskus  joku  huonekalulauta  lasG  jollaisen  esim.  Ms  KirsG  H  toi  Brasiliasta  Eurooppaan  mahtavan  määrän  
lautaa  ruumis  arkkuihin  ja  huonekaluihin  tarkoiteEua  jalopuuta  (siitä  joskus  myöhemmin).  

Kävin  useasG  kone  huoneessa  siellä  oli  omanlaatuinen  tunnelma  tasainen  ääni  mikä  koneesta  lähG  oli  
miellyEävää  korville  suhahdukset  ja  sihinät  säesGvät  lukemaEomien  vipujen  ja  mänGen  ääntä  ja  potkuri  
akselin  kierrokset  näki  pelkällä  vilkaisulla  niin  hitaasG  akseli  pyöri.  Isosta  irtomaito  pänikästä  valmisteEu  
pesukone  pesi  vaaEeet  hellävaraisesG  puhtaaksi  ja  se  tuoksu  johon  oli  sekoiEunut  tulikuumaa  vaseliiniä  ja  
voitelu  öljyä  ei  tuntunut  pahalta.  

Suolat  oli  lossaEu  ja  naiset  käyteEy  kukin  kykyjensä  mukaan,  vaikka  muutama  puhuikin  paskaa  
miehisyydestään  kymmenien  varvien  veto  samana  iltana  kuulosG  niin  utopiselta  eEä  yhteinen  naurun  
remakka  sai  leuhkijan  naaman  punaiseksi  ”no  varmaan  vedin”  ei  auEanut  yhtään  ja  pilkka  naurun  
saaEelemana  miespolo  poistui  hyMinsä,  näitähän  on  maailma  pullollaan.  Meriklaarin  teko  meni  kuitenkin  
sutjakkaasG  eihän  nyt  ollut  mitään  surraEavaa  kuten  yleensä,  ja  pian  ohiGmme  Kustaan  miekan  ja  
matkamme  kohG  Köpistä  alkoi.  

Taas  höyrysimme  jokea  pitkin  sisämaahan  Ålborg  johon  olimme  matkalla  sijaitsee  eri  saarella  kuin  Köpis  
tämä  pohjois  Tanskassa  sijaitseva  kaupunki  oli  viljavien  peltojen  ja  rehevien  metsiköiden  keskellä  ja  joki  
matkaa  oli  n.  30  kilometriä  isoja  aluksia  tuli  vastaamme  ja  veEähän  tässä  joessa  oli  valtavasG.  OhiGmme  
ison  kalasataman  jossa  kymmenkunta  troolaria  odoEeli  lähtöä  merelle,  Gukka  mutka  paapuriin  ja  olimme  
perillä,  keskiaikainen  kaupunki  leviEyi  kahta  puolen  jokea,  tyypillinen  Tanskalais  kaupunki  oli  edessämme.    

Kaupungissa  oli  maansuru  sen  huomasimme  pian,  Tanskan  kuulu  olut  oli  kiven  alla  kaikkien  kammoksuva  
panimolakko  sotki  asukkaiden  elämän  kerta  kaikkiaan  sen  huomas  telakka  duunarin  kasvoilta  ja  luotsin  
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surullisesta  ilmeestä,  jopa  pienet  lapsetkin  kärEyilivät  äideilleen  Tanskalaiset  piGvät  ilmeisesG  pyhäin  
häväisynä  juoda  muun  maalaista  oluEa  ja  Ålborgs  Akvavit  näyM  kelpaavan  sitäkin  enemmän.  

Telakka  aika  kaksi  ja  puoli  viikkoa  meni  jotenkuten  illat  luuhasimme  keskustassa  istuen  iltaa  lasin  äärellä.  
Heinäveden  komistus  dispanssi  mestari  Paavo  eli  Puavo  kuten  hän  itsensä  esiM  liiEyi  joukkoomme,  kun  
ilmeisesG  porukkamme  vauhG  oli  hänelle  liikaa  olihan  Puavolla  aika  lyhkäset  klappit  puuskutuksen  lomassa  
kuului  takaa  ”turha  häEäely  ja  voohoilu  eip  tuo  ku  kuspäisiä  pentuja”  Puavolle  oli  näköjään  vaikea  
ymmärtää  miksei  tarjoilija  oikein  halunnut  ymmärtää  häntä  vaikka  oikein  Engelskaa  hän  juuGlle  puhui  ”vaif  
giniä  and  tonikkia.”,kun  poosu  Kärkkäisen  sulavasG  Glaamat  juomat  tulivat  pöyEäämme  ihmeEeli  Puavo  
”ihan  samanlaasesG  iEekin  Glasin”.  

Telakalla  oli  pari  muutakin  Suomalais  alusta  ja  vierailuja  tehGin  vuoron  perään  Wasalandin  sGmmi  kaappi  oli  
kovassa  käytössä  monet  krapulat  miehet  siellä  paransivat,  niskat  kyyryssä  kyynärpäät  polviin  tukien  antoivat  
he  myrkyn  poistua  ihohuokosista  ähkäisyjen  saaEelemana,  tästä  sGmmikaapista  löytyi  aina  krapulainen  oli  
vuorokauden  aika  mikä  tahansa.  

Ålborin  telakka  oli  siihen  aikaan  melkoinen  oli  korjaEavia  laivoja  ja  myös  uusia  rakenneMin  ainakin  Viking  2  
rakenneMin  täällä  ja  monet  muut  Suomalais  alukset.    

Vihdoin  Wasalandin  keula  osoiM  kohG  kaEegaGa  ja  väljempiä  vesiä,  niiEaus  vasaroiden  ääni  kuului  vielä  
pariviikkoa  korvissa,  monenkohan  kuulon  nämä  ruostekoneet  ja  telakkojen  melu  pilasi,  ainakin  minun,  
kuulosuojaimia  ei  siihen  aikaan  tunneEu.  

Antverpen  oli  määrä  satama  johon  olimme  matkalla,  juoru  ahterimessiin  tuli  Unkarilaisen  sähkömiehen  
suulla,  joka  oli  paennut  Unkarin  kansannousun  aikana  1956  12  vuoGaana  200  000  muun  Unkarilaisen  kanssa  
rajan  yli  länteen,  oordellit  olivat  yksin  kertaisia  rautaa  Kanadaan  ja  paluu  lasGna    propseja  Eurooppaan.  Olin  
mennyt  Pohjois  Atlannin    yli  aikaisemminkin  kun  Eva  JeaneGllä  sahasin  EnglanG  New  York  linjaa  puolitoista  
vuoEa,  Gesin  odoEaa  paskamaisia  kelejä  ja  niitähän  tuli.  

Laivan  rahtaaja  seisoskeli  försGn  kanssa  kaijalla  ja  vilkaasG  elehGen  mies  katseli  Ålborin  telakalla  maalaEua  
firmansa  logoa    HC  DRUCE  &  COMPANY  LTD    rahtaaja  näyM  nauMvan  nimensä  näkemisestä  valtamerilaivan  
kyljessä,  tässä  minun  ja  Heikin  muisG  eroaa  sen  verran  eEä  minun  muisGn  mukaan  nimi  maalaMin  
Anverpenin  laiturilta  omin  voimin  josta  rahtari  palkitsi  jokaisen  kahdenkymmenen  taalan  setelillä  nooh  
pikku  juEu.  

Toinen  perämies  toi  Antverpenin  luotsin  brykälle  luotsi  katseli  ympärilleen  ja  huomasi  kolmosen  
upouudessa  kostyymissään  ja  käsi  ojossa  ”good  morning    captain”  nurkasta  kuului  krhm  kun  Algot  rykäisi  
kuivasG  luotsi  huomas  erehdyksensä  ja  paikkasi  nopeasG  Glanteen,  kolmosella  näyM  olevan  orpo  olo  hän  
puristeli  käsiään  yhteen  eikä  onneton  Gennyt  mihin  katsoisi.  

Kolmosen  luukun  päällä  oli  ilkeän  näköinen  kasa  irtopalkkeja  jotka  eivät  pituutensa  puolesta  mahtuneet  
ruumaan  jo  surraus  vaiheessa  poosu  kiroili  ”Nää  saatanan  palikat  ei  tuu  pysymään  kasassa  jos  vähänkin  
tuulee  nämä  lähtee  litoon  tästä”  en  vieläkään  Gedä  kuka  nämä  siihen  halusi  se  ei  koskaan  selvinnyt,  
palkithan  olisi  voitu  lastata  kahden  puolen  ruumaa  täkille  karvelin  ja  reelingin  väliin.  

Runperi  joksi  tätä  langan  laihaa  lämmiEäjää  kutsuMin  oli  pienessä  sievässä  koko  ajan,  kone  oppilas  väiM  
eEei  mies  syönytkään  koskaan  kunnolla  näykki  jotain  vähän,  kaikki  ihmeEelivät  miten  ukko  jaksoi  ajaa  
vahGnsa  kunnialla  nytkin  miehen  punaiset  veGset  silmät  toljoMvat  siihen  malliin  eEä  ei  hän  ollut  tässä  
Glassa  ja  ajassa,luisissa  kasvoissa  oli  monen  viikon  harmaa  parran  sänki  ja  suussa  törröM  iän  ikuinen  sätkä  
koskaan  en  hänen  kanssaan  saanut  minkäänlaista  keskustelua  aikaiseksi  mies  eli  omassa  maailmassaan.  
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Täkki  puolella  oli  myös  oma  murheen  kryyninsä  Kauno  K  trubaduuri  ja  ooppera  laulaja  joka  pikku  hiivassa  
aloiM  laulamaan  muEei  muistanut  kun  kolme  neljä  sanaa  ”niin  kaunis  on  luoksesi  kaipuu”ja  siihenpä  
Kaunon  laulu  aina  lopahG  muuten  mies  oli  tosi  lupsakka.  

SS  Wasaland  oli  nyt  lasG  päällä  laskeEelemassa  jokea  alas  kohG  pohjanmerta  ja  atlanMa,  katsellessani  ohi  
lipuvia  pikku  kaupunkeja  ja  vilja  peltoja  muistelin  ensimmäistä  Bordelli    käynGä  kyseisessä  kaupungissa    
tukena  ja  henkisenä  isänä  oli  Ruotsalais  tankkerin  Puolalainen  poosu  joka  väiM  silmää  räpäyEämäEä  eEä  
minun  klappit  väpäMvät  siihen  malliin  eEä  vanhemman  ja  kokeneemman  tuki  oli  tarpeen,  no  en  väitä  
vastaan  kuusitoistavuoGas  ei    suinkaan  ollut  kerennyt  huora  hausseissa  alvariinsa  ravata.  Mummelin  
näköinen  ja  oloinen  nainen  oM  minut  vastaan  ammaGn  tuomalla  itsevarmuudella,  aseM    kuGmensa  
pöydälle  pitsi  liinan  päälle  ja  alkoi  opeEaa  alkeita  rakkauden  aakkosiin  vaikka  tässä  tapauksessa  ei  siitä  
toGsesG  ollut  kyse.  

MerivahG  pyörähG  käynGin  8-‐12  vahG    oli  toiseksi  paras  vahGvuoro  jos  näistä  nyt  mikään  kovin  kaksinen  oli.  
Keulan  yli  pärskähteli  nyt  jo  vaikka  olimme  vielä  Englannin  suojassa.  Täkki  kakkonen  käveli  edestakaisin    
siltaa  ensin  paapurin  siivelle  katsahdus  ahteriin  päin  ja  styyrpurin  siipi  sai  saman  kohtelun,  vahdin  aikana  
kakkonen  ravasi  tämä  kierroksen  ainakin  parisataa  kertaa  mitä  nyt  vilkaisu  ulos  vähän  hidasG  matkan  tekoa.  

Tasan  keskiyöllä  merivahdin  loppuessa  ohiGmme  Bishop  Rockin  majakan  ja  röykytys  oli  jo  melkoista  
merenkäynG  näyM  yltyvän  kuten  aina  talvisella  Atlannilla  tyyntä  päivää  ei  yleensä  nähty.  Kapteenikin  
pyörähG  komentosillalla  ja  katseli  alas  kolmosen  luukkua  jonka  päällä  rautalasG  oli  vielä  paikoillaan  häipyen  
siEen  salonkiinsa  sanomaEa  sanaakaan  edes  kakkoselle.  

Kello  kaksi  yöllä  tuli  herätys  kaikki  täkkärit  kannelle,  ylimääräisiä  valoja  prikaMin  paapurin  siivelle  
näyEämään  valoa  kolmosen  luukulle  jossa  rautapalkki  lasG  seilas  edestakaisin  lasGluukun  päällä  pressut  
olivat  jo  repeytyneet  ja  aallot  murtuivat  kannelle  toinen  toisensa  perään  poosu  Kärkkäinen  joka  oli  sidoEu  
kahdella  köydellä  joista  toinen  tuli  kannelle  ja  toinen  oli  brykän  siivellä  jossa  monta  ukkoa  oli  valmiina  
kiskaisemaan  poosun  turvaan  ylös  jos  vaara  tulisi  aivan  mahdoEomaksi.  

Kipparin  käsky  oli  eEä  vaijerit  katkaistaisiin,  ylimääräiset  palkit  menisivät  mereen    ja  loput  jäisivät  luukun  ja  
reelingin  väliin,  poosu  eteni  täkillä  kuin  baleM  tanssija  yksi  isku  lekalla  katkaisi  vaijerin  kuin  paperi  narun  
siinä  tosin  auEoi  palkin  terävä  kulma  ja  vaijerin  kireys,  köydet  pideMin  kireällä  eEei  murtuva  aalto  olisi  
heiEänyt  reipasta  poosuamme  yli  laidan.  Kaksi  viimeistä  vaijeria  olivatkin  jo  hengen  vaarallisia  palkki  kasan  
etupää  oli  jo  valunut  vinoEain  paapuriin.  Kaikki  jänniMvät  poosun  puolesta  nämä  viimeiset  vaijerit  jotka  piG  
katkaista  olivat  varmaan  poosun  seilaus  uran  vaarallisimpia  tehtäviä,  jälkeen  päin  selkään  taputuksien  
tauoEua  hän  sai  sanoEua  eEä  pelkäsi  eniten  jalkojensa  puolesta  nehän  voisi  katketa  kuin  kuivat  makaroonit  
jos  ne  olisivat  jääneet  palkkien  väliin.  Viimeisten  vaijerien  katkaisusta  tuli  vaikeita  laivan  kallistelu  toi  tähän  
pirullisen  lisä  mausteen  poosun  iskut  eivät  osuneet  vaijeriin  ja  vasta  viides  isku  osui  ja  samassa  lähG  lasG  
taas  liikkumaan  ja  poosun  piG  hypätä  syrjään,  viimeistä  vaijeria  hän  yriM  katkaista  kurkoEamalla  saaden  
siihen  muutama  huonomman  iskun  ja  siEen  ryGsi  viimeinen  vaijeri  katkesi  ja  lasG  valahG  paapuriin  emme  
nähneet  montako  niitä  meni  mereen  laiva  ainakin  kallistui  vasemmalle  ja  tässä  asennossa  matkasimme  koko  
matkan  Kanadaan.  

Jälkeen  päin  polemiikkiä  Getenkin  esiintyi  ahteri  messin  yleinen  mielipide  oli  eEä  tässä  oli  vaaranneEu  alus  
ja  miehistö  kun  jälkeen  päin  joku  oli  huomannut  eEä  palkkien  etupää  meni  vain  20-‐30  senMä  maston  
taakien  ohi  jos  lasG  olisi  jäänyt  etupäästään  kiinni  näihin  ja  osa  roikkunut  reelingin  ulkopuolella  katasrofi  
olisi  ollut  valmis.  

Tämän  episodin  jälkeen  näin  kuitenkin  eEä  jopa    Iso  Algotkin  laskeutui  alas  katselemaan  lasGen  kiinnityksiä.  
Kapteenin  kiitokset  miehistölle  ja  varsinkin  poosulle  olivat  vanhan  purjelaivan  ja  Kap  Hornin  kiertäjän  suulla  
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”Krhm..  se  olla  huvin  tehty”  se  oli  Kapteenimme  puhe,  ei  näkynyt  lahja  pulloja  ei  kalja  keissejä  se  vain  kuului  
tehdä,  se  oli  merimies  työtä  se.    

Quebeck  on  Ranskan  kielinen  kaupunki  jota  halkoo  St.  Lawrence  river,  varsinkin  keskitalvelle  tämä  oli  kylmä  
paikka  pakkasta  saaEoi  olla  lähemmäs  kaksikymmentä  asteEa,  maailman  kuvatuimpia  hotelleja  on    Chateau  
Frotenac  joka  näkyi  pitkälle  joen  ala  juoksulle.  Sen  verran  ehdin  kaupunkia  vilkaista  eEä  noin  Helsingin  
kokoinen  väestö  määrältään  oleva  kaupunki  jakautui  ylä  ja  ala  kaupunkiin  ylä  kaupunki  oli  vanhaa  Quebeciä  
ja  linnoiteEu  muurit  kiersivät  ympäri  vanhaa  kaupunkia.  

!
Maailman  kuvatuimpia  hotelleja  Chateau  Frontenac  posGkorM  
kuva  Quebecistä.  

RautalasG  oli  äkkiä  lossaEu  ja  meidän  piG  siirtyä  joen  ala  juoksulle  
ja  tyhjentää  kaikki  mahdolliset  kylät  propseista  joita  sieltä  löytyy,  
laituri  pätkiin  kiinniEyminen  ei  aina  mennyt  kuin  piG  trossit  
vetäisGin  ranta  puskiin  kiinni  ja  kapakatkin  olivat  jalka  paGkan  
päässä.  !

Dispanssi  mestari  Heinäveden  Puavo  oli  oEanut  tavakseen  norkoilla  känvein  lähistöllä  ja  vaivihkaa  liiEyi  
maihin  meneviin  ei  oikein  luoEanut  itseensä,  kun  Puavon  Engelskaa    ei  kukaan  halunnut  ymmärtää  saaG  
siEen  täällä  jossa  kaikki  solkkasivat  Ranskaa  kukaan  ei  puhunut  EnglanGa  ei  siEen  kirveelläkään.  

”Äläkee  hyvväät  poijat  menkö  niin  luijjee,  pumppu  rylykkyvää  omia  aekojaa”  ja  taas  oli  Puavolla  vaikeuksia  
pysyä  porukan  mukana.  Kapakoista  oli  vaikea  löytää  Englannin  kielisiä  kappaleita  levy  automaateista  
sentään  yksi  löytyi  se  oli  siihen  aikaan  maailmalla  soiva  Pat  Boonen    Speedy  Gonzales  johon  Puavokin  
mielestyi  ja  soiEeli  sitä  yhtenään  kun  joku  kävi  näyEämässä  mitä    nappuloita  painelGin.  

Kuuntelimme  sen  illan  Puavon  aforismejä    kuten  ”Rahalla  et  voe  ostoo  ystäviä  muEa  suatpahan  tasokkaeta  
naasia”  Naisia  ei  näissä  kapakoissa  näkynyt  pelkästään  metsureita  paksut  ruudulliset  flanelli  paidat  päällään  
kaikki  melkein  samanlaisesG  pukeutuneena,  jokaisella  edessään  viski  paukku  ja  toisessa  kädessä  litran  pullo  
Moulson  merkkistä  oluEa  jonka  kyljessä  iso  uros  hirven  pää  toljoM  katsojaa.  Illan  jatkuessa  Puavo    ilmestyi  
vessasta  ja  hätääntyneenä  ”minä  oun  häviEämmä  lompsans”  johon  joku  pöydässä  istuja  ”tosa  se  on  ollu  
koko  illan  pöydän  kulmalla”  ja  tyrkkäsi  lompakon  Puavon  käteen.”voe  veljet  voe  veljet”Puavo  hoki  mie  
kerkesin  jo  uatella  eEä  niin  ne  vuan  juutaat  sen  veivät”.  

Pari  pientä  tappelun  tynkääkin  kapakassa  illan  miEaan  meinasivat  aloiEaa  muEa  baariGskin  takana  oleva  
tanakan  näköinen  baarimikko  hamuili  käteensä  metallisen  pesäpallo  mailan  tapaisen  ja  kopauM  sillä  pari  
kertaa  Gskiin  kummasG  loppui  kähinät  siihen  paikkaan.  Ilta  meni  mukavasG  biljardia  pelaten  ja  kuunnellen  
speedy  gonzalesia  ainakin  viisitoista  kertaa,  muista  pöydistä  heitelGin  murhaavia  katseita  Puavoa  kohtaan  
muEa  onneksi  Puavo  sai  soperreltua  jonkun  korvaan  ”Kehtaatko  kuhtua  miEarin”oli  Puavo  näet  aika  
hiprakassa.  

Propsi  lasG  oli  viimeinkin  päällä,    näistä  Kanadan  pään  tapahtumisista  ei  jälki  polville  jää  paljon  kertomaa,  
nyt  matkan  teko  oli  ihan  erilaista  kuin  tulomatkalla  laiva  kulki  kuin  juna  kunpa  ei  tarvitsisi  ikinä  ajella  näitä  
rautalasteja.  

LämmiEäjä  Runperi  niin  kuin  häntä  kutsuMin  ei  ollut  tullut  vahGin,  konemestari  pani  etsintä  parGon  
hakemaan  lämmiEäjän  töihin  hyGn  ovi  oli  lukiEu  sisältä  päin  eikä  koputuksiin  vastaEu,  huhu  alkoi  samassa  
aluksella  kuten  aina  kun  jotain  poikkeavaa  tapahtui,  Messikalle  kertoi  eEä  kaikki  mehut,  leivät  ja  voit  
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puhumaEakaan  leikkeistä  oli  kadonnut  penEeristä  ja  ylä  kongilta  suuri  palokirves  oli  kateissa  ja  muitakin  
seliEämäEömiä  asioita  oli  tapahtunut.  

Seuraavaksi  tuli  siiffi  esikunGneen  Runperin  hyGn  oven  taakse  ja  houkuEelu  oven  avaamisesta  alkoi,  hyGstä  
ei  kuulunut  hiiskaustakaan  nyt  aleMin  ounastella  onko  lämmiEäjä  enää  hengissäkään.  Poosu  Kärkkäinen  
ehdoM  tellingin  laskua  ulkosivulle  Runperin    venGilin  kohdalle  eEä  näkisi    sen  kauEa  mitä  hyGssä  tapahtuu  
onko  ukossa  enää  eloa,  messikalle  tuli  messiin  posket  kalpeina”nuuskin  Runperin  hyGn  oven  alta  ja  siellä  tuli  
ihan  kalman  haju”.  Erkki  Kemi  Wasalandin  Gmpuri  kysyi  kallelta  pieni  hymyn  kare  naamallaan  ”no  missäs  
kalle  on  kuolemaa  ennen  haistellut”  ”olenhan  mä  lukenut  siitä  ”tämä  lause  sai  porukan  naureskelemaan  
tunnelma  kun  oli  aika  matalalla.  Matruusi  H  laskeutui  tellingille  kun  poosu  oli  sitä  ennen  pannut  köyden  
hänen  ympärilleen  laivahan  kulki  kuitenkin  toista  kymmentä  solmua  ja  putoaminen  heiluvalta    tellingiltä  
olisi  ollut  suoranainen    itsemurha.  

Kannelle  saakka  kuului  jysähdys  Runperin  hyGstä,  matruusi  tuli  kannelle  hengästyneenä  ”Jumalauta  se  veG  
palokirveellä  venGiliin  lasi  halkes  muEa  ei  mennyt  rikki”  no,  tämä  ainakin  todisG  eEä  lämmiEäjä  oli  ainakin  
hengissä  eikä  voimatkaan  olleet  aivan  lopussa  kun  jaksoi  painavaa  palokirvestä  heilutella.    

Yhteis  tuumin  Kippari  ja  Siiffi  pääMvät  siEen  eEä  Runperi  saa  olla  rauhassa  kyllä  nälkä  miehen  ylös  tuo,  
muEa  siinä  he  erehtyivät  raskaasG.  Laivassa  elämä  jatkui  taas  kuin  mitään  ei  olisi  tapahtunutkaan  jotkut  
jopa  aloiMvat  vedon  lyönnit  kunka  kauan  Runperi  kestäisi  matkaa  kun  sentään  oli  vielä  noin  2300  
meripenikumaa  eli  yli  neljä  tuhaEa  kilometriä,  tämän  tarkasGn  kakkosen  avustuksella  karEa  hyGssä.  

LämmiEäjät  nuo  jokaisen  hikipisaran  luovuEajat  olivat  omanlaisensa  heimo  koli  sGmmeissä  he  
lemmppasivat  tonnikaupalla  hiiltä  huonossa  ilmassa  jossa  hiilen  pöly  meni  keuhkojen  värekarvoitukseen  
tukkien  sen  pikku  hiljaa  ja  näin  invalisoi  miehen  lopun  elämäänsä.

�   

KYSYMYS:  MITEN  MESSIKALLE  TOIMITTAA  RUOKA  PAKIT  AHTERIMESSIIN  ?  ?  ONKO  SE  EHKÄ  JÄÄNYT  
TÄKKILASTIN  ALLE.  

Oli  joulun  alus  päiviä  kuin  saavuimme  Thamesjoen  suulle  odoEelemaan  luotsia  alukseemme,  luotsi  ei  ikinä  
laivaan  saapunut  joten  Algot  ajoi  tämän  lyhyen  matkan  itse  Gravesendiin  jossa  onneksi  oli  vene  ohjaamassa  
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meidät  oikeaan  poijuun  ,  Poijuun  kiinniEyminen  Thames  joella  ei  ollut  marjanpoimijoiden  hommia  joella  
seilaava  nousu  ja  laskuvesi  teki  siitä  melkoisen  punnertamisen.  Ensin  hiivaMin  kastliinalla  ohkaisempi  vaijeri  
ankkuripelin  nokalle  jonka  perään  oli  kiinniteEy  sellainen  40-‐50  millinen  jööG  vaijeri    jonka  öögät  piG  saada  
pollareihin,  keMnki  toppari  olivat  niin  Gukoilla  eEä  pelkäsimme  niidenkin  prakaavan  kaikki  kynnelle  
kykenevät  olivat  tässä  mukana  tämäkin  oli  vielä  hengen  vaarallista  kun  alus  kääntyili  virrassa  edes  takaisin.  

Ymmärsimme  kyllä  miksi  kiinnitys  oli  niin  järeää  nousu  ja  laskuvesi  riepoEeli  alusta  edestakaisin  ei  siinä  
mamman  pyykki  narut  kestäisi,  mitähän  oli  joen  pohjassa  painona.  Laimit  eivät  tekisi  mitään  ennen  joulua  
joten  tästä  tulisi  tarpeellisia  luppo  päiviä  muutama,    FörsG    tosin  keksi  kaikenlaista  puurtamista  peläten  
varmasG  täkkäreiEen  aloiEavan  joulun  vieton  ennen  aikojaan.  Messikalle  näyM  luovuutensa  ja  koristeli  
päivähuoneeseen  Kanadadasta  pöllityn  kuusen  tästähän  tulisi  kunnon  joulu  pitkästä  aikaa,  jopa  
joulutontutkin  olivat  valmiina  päivä  huoneessa  kallen  apuna  nimiEäin  Gini-‐Ethel  Whisky-‐  Mary  ja  neljä  
muuta  tulisivat  näin  joulun  kunniaksi  antamaan  ahteriin  sitä  kaivaEua  joulun  anteliaisuuEa.  

Runperi  tuo  mielensä  sekoiEanut  vanha  eldari  vieGin  niin  vaivihkaan  laivasta  eEä  sitä  ei  moni  edes  
huomannut  Englannin  terveys  viranomaiset  osasivat  toimia  tosi  hienotunteisesG,  silG  tuntui  vähän  pahalta,  
ikänsä  laivan  syvimmässä  paikassa  töitä  tehden  tämä  melkein  luurangoksi  laihtunut  lämmiEäjä  jonka  silmät  
eivät  tunteneet  enää  ketään,  kahden  valkotakkisen  välissä  jalat  tuskin  kanEa  koskeEaen  vieGin  odoEavaan  
autoon,  ei  eläke  päiviä  lastenlapsien  kanssa  telmien  vain  suljeEu  koppi  jossain  mielisairaalassa.  Merellä  
monen  mielen  terveys  järkkyi  suljeEu  yhteisö  samat  naamat  päivästä  päivään  ja  siihen  alkoholin  väärin  
käyEö  muuta  ei  tarvinnut  vain  kaikista  kovimmat  pärjäsivät  pää  täytyi  olla  kunnossa  ja  itsetunto  kohdillaan.  

Heikin  ja  minun  hyM  pullisteli  joulun  juhlijoita  yriGmme  ehdotella  päivä  hyMä  muEa  sekin  tuntui  kaikuvan  
kuuroille  korville  alku  juomat  oteEaisiin  täällä  kun  vielä  gini  Ethelin  rietas  nauru  kajahG  tuon  tuostakin  ei  
joulurauha  oikein  tuntunut  saapuvan  ss  Wasalandiin,  en  vieläkään  ymmärrä  miten  kymmenen  ukkoa  ja  neljä  
naista  mahtuu  hyMin  jonka  pinta  ala  ei  monta  neliötä  ollut.  

Joulupöytä  oli  runsas  Wiik  &Höglundin  kinkut  kummassakin  messissä  imelleEy  perunalaaGkko  rosolli  
lanEuloora  suola  sillit  jotka  tosin  tulivat  viime  hetkellä  Gravesendin  sipsulta  ei  ihan  samanlaista  kuin  
koGmaassa  muEa  silli  kuin  silli.  Laivallahan  oli  melko  useasG  Kap  Hornarin  herkkua  eli  AlgoGn  mielihyvää  
Lapskoussia  jota  ei  taatusG  tehty  niin  kuin  ystävämme  TeevarM  ohjeessa  luetellaan  tämä  oli  pelkää  
lanEumuusia  joukossa  puhvelin  karkeasyistä  suolalihaa  voi  könGn  sai  jokainen  aseEaa  itse,  TeevarGn  resepG  
kuulosG  jopa  herkulliselta  suosituimpia  annoksia  se  ei  laivallamme  ollut.  

Kesken  juhlien  Kolmas  perämies  ilmestyi  ahteriin  käsiään  väännellen  hän  yriM  kertoa  jotain  muEa  häly  oli  
sen  verran  kova  eEei  hänen  sanomisiaan  noteeraEu  jolloin  poosu  Kärkkäinen  karjaisi  hiljaisuuden  ja  katso  
hiljaisuus  tuli,  olikohan  tuo  raamatusta,  ”  Jos  Kipparille  ei  löydy  naista  ahterista  joutuvat  kaikki  naikkoset  
maihin”  tämä  oli  törkeää  vallan  väärin  käyEöä,  hätäisimmät  ehdoMvat  viaEoman  Kolmosen  mereen  heiEoa  
tai  ainakin  kastliinan  päässä  uiEamista  jolloin  Kolmonen  suhahG  leidarit  ylös  messikäytävälle  josta  kuului  
vielä  ”uskokaa  vain  näin  tulee  tapahtumaan”  Ei  auEanut  itkuinen  Gini-‐Ethel  uhraMin  salonkiin  vietäväksi  ja  
siinä  hänen  omat  nais  ystävänsä  päätöksen  tekivät.  Algot  120  kg  ja  parimetriä  pituuEa  Gini-‐Ethel  n.  45kg  ja  
pituuEa  noin  155  cm,  toivoEavasG  Ethel  selviäisi  hengissä  tämän  ranta  Suomalaisen  käsissä,  sitä  kaikki  
toivoivat  hartaasG.    

Gravesendin  kaupungista  ei  ole  paljon  kertomista  maissahan  täällä  ei  tullut  käytyä  kuin  muutaman  kerran  
elokuvissa  ja  fish  and  chips  kojulla  nauMmassa  kalat  ranskalaisilla  ihme  oli  eEä  tämmöinen  yksinkertainen  
sanomalehteen  kietaistu  ateria  muutaman  oluen  jälkeen  maistui  kuin  se  olisi  parasta  maailmassa  
Worcestershire  Saucella  höysteEynä.  

Naisia  ei  laivaan  tarvinnut  houkutella  niitä  tuli  pareiEaankin  ferry  paaGlla  mieluummin  joskus  oli  jopa  
ylitarjontaakin  näyM  välistä  siltä  eEä  kaupungin  naiset  tulivat  peEämään  tuhkamunaisia  ukkojaan,  ainakin  
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se  Kreikkalais  nainen  joka  majaili  minun  punkassa  vai  hakivatko  he  vaihtelua  yksinäisyytensä  toki  joukossa  
oli  myös  alkoholisoituneita  kuten  Gini  Ethel  ja  muutama  muu.  

Vastapäätä  Tilbyryn  puolella  oli  varsinainen  satama  jossa  isot  matkustaja  laivat  ja  rahGalukset  olivat,  
Grevesendin  puolella  oli  vain  muutama  pisto  laituri  joissa  ei  juuri  laivoja  ollut  proomuja  sitäkin  enemmän,  ja  
proomuihin  ne  Wasalandin  propsitkin  lossaMin,  ja  täytyy  sanoa  eEei  Kanada  Eurooppa  linja  tarjonnut  
meripojille  kovin  kaksisia  elämyksiä  mitä  nyt  Hollannin  ja  Belgian  satamat    toivat  sen  vaihtelun  mitä  
kaivaMin.  Naisethan  näissä  satamissa  olivat  kiven  kovia  ammaMlaisia  joista  aina  paistoi  läpi  se  kovuus  joita  
nämä  edusGvat.  Etelä  Amerikan,  Karibian  Tyynen  Valtameren    jopa  Japanin  naiset  vaikka  hekin  kaikki  huoria  
olivatkin  olivat  ihan  erilaisia  kuin  Eurooppalaiset  virka  siskonsa,  heistä  jonkinlainen  miestä  kutkuEava  
olemus  paistoi  läpi  ja  sai  miehen  unohtamaan  eEä  ammaMlaisia  nämäkin.  

Ajomme  tyhjänä  taas    Antverpeniin  lastaamaan  rautaa,  eikö  jumalauta  Kanadalaiset  oppineet  rauta  palkkeja  
tekemään,  vaikka  maasta  rahdataan  rautamalmia  niska  vääränä    Eurooppaan  jossa  malmi  jalostetaan  vaikka  
nyt  palkeiksi  joita  me  nyt  taas  lastataan  eikö  nämä  olisi  järkevintä  tehdä  itse.  Kauppaa  ja  merenkulkua  ei  voi  
aina  käsiEää.      Kolmas  perämies  oli  saanut  ilmeisesG  kammon  pohjoisen  vesillä  seilaamisesta,  olimme  
irtautumassa  laiturista  kun  päällystö  kantoi  kapaloidun  kolmosen  alas  brygältä  mies  oli  saanut  
hermoromahduksen  ja  seonnut  täysin  uhaten  hypätä  mereen,  laivasta  meni  onneksi  vielä  pari  vaijeria  
maihin  joita  olGin  oEamassa  sisään  kun  tämä  onneton  tapahtuma  käynnistyi,  FörsGn    käskystä  tyhjä  paska  
pressu  oteMin  käyEöön  ja  kolmonen  ja  pari  saaEajaa  heivaMin  maihin  jossa  jo  valkotakkiset  olivat  vastassa  
samalla  pressulla  saaEajat  myös  tulivat  takaisin,  olen  nähnyt  merimies  aikoina  monta  sekoamista  merellä,  
milloin  joku  oli  hyppäämässä  reelingin  yli  tai  muuten  sekavat  puheet  saivat  koko  miehistön  varpailleen.  
Merimiehen  ammaM  on  antoisaa  muEa  myös  kiven  kovaa.SS  Wasaland    sahasi  tätä  samaa  linjaa  ja  sen  
talven  reissut  alkoivat  käydä  raskaaksi  Kanadan  päässä    oli  melkein    samat  paikat,  lukemaEomat  pikku  kylät  
joista  propsia  imuroiGin.  New  Founland,  ST  Johns        Nova  ScoGa  ,Halifax      New  Brunswick    Saint  John  ja  
Quebec  siinä    suurimmat  paikat  joissa  sentään    joitakin  elonmerkkejä  näkyi,    ja  joskus  toiminnassa  olleet  
salakapakat  eli  koiratorpat  oli  ratsupoliisi  King  häviEänyt  maantasalle  aikoja  siEen.  

Arbad  Bali  tuo  Unkarin  pakolainen  nyEemmin  laivan  sähkömies  ei  juuri  miitsepissä  viihtynyt  vaikka  hänen  
hyMnsä  oli  uffarikongilla  mies  istuskeli  usein  ahterin  päivä  huoneessa  olisi  kuulemma  syönytkin  
mieluummin  täällä,  en  Gedä  miksi  muEa  jonkinlainen  syrjintäkö  johG  tällaiseen  käyEäytymiseen  ?  

Suomalainen  nainen  on  kauEa  aikojen  ollut  hyvinkin  vieraan  varainen  varsinkin  ulkolaisia  miehiä  kohtaan,  
tästä  antoivat  näyEeen  Oulu—Rovaniemi  akselilla  asustelevat  perheen  äidit  jotka  kampesivat  väkisin  
Saksalaisten  matkaan  vaiheessa  jossa  Suomalaiset  ajoivat  Saksalaisia  jäämereen,  sinne  jäi  lapset  ja  sodasta  
palannut  väsynyt  rintamamies  isä  yli  ymmärryksen  meni  tämäkin.  Arbad  Bali  sai  samanlaisen  kohtelun  
musta  kihara  tukka  ja  tummat  kulmakarvat  saivat  vanhat  huoratkin  heräämään,  ja  kerkeäsG  he  yriMvät  
kuherrella  ja  painautua  Balin  kainaloon  joka  melkein  kauhun  sekaisin  katsein  katseli  ympärilleen  kuin  apua  
anoen,  ei  hetken  rauhaa  mies  polo  saanut,  toisaalta  vanhemmat  naiset  eivät  myöskään  menneet  
Saksalaisten  laivoihin,  vain  pikkupillut  ja  koulukodista  karanneet  olivat  näiden  laivojen  kesto  kulutus  tavaraa.  

Viimeinen  propsi  lasG  lossaMin  jossain  Euroopassa  ja  siitä  tyhjänä  Turkuun  ja  telakalle  jossa  uudeksi  nimeksi  
tuli  ss  Furuholm  ja  samanlaisilla  rahdeilla  laiva  jatkoi  seilauksiaan  propsia,  lautaa  lankkua,  kunnes  Brassit  
tuhosivat  laivan  hetkessä  laivan  joka  oli  ikänsä  seilannut  maailman  vaikeimpia  vesiä  eli  hakenut  lasGnsa  
jostain  saaristo  rediltä  vaikeiEen  väylien  takaa.  

Tästä  laivasta  sai  moni  hyvää  oppia  luulen  eEä  Kaasalaisen  Heikkikin  sai  rutosG  itseluoEamusta  kuten  
minäkin,  tässä  laivassa  ei  poosu  mennyt  keulapiikkiin  salaa  pleissaamaan  vaijereita  tai  trosseja  niin  kuin  
joissain  laivoissa  tapahtui  .  Poosu  Kärkkäinen  opeM  kaikille  pleissauksen  kädestä  pitäen,  toisen  yli  ja  toisen  
ali  sen  muistan  vieläkin  yli  viidenkymmenen  vuoden  takaa.
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