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 Så, hjemme, 3 April. 4 April avlagt besøk hos Mr. Bravenboer. Hyrechefen. 
Registrere meg igjen. Det ble en hyggelig samtale. Du har vært borte en stund Hr. 
Goedhart? Joda, 16 måneder. Har skiftet båt 2 ganger i Norge. Du sier ikke det. Kan 
jeg få se papirene dine. Må notere din fartstid i mitt arkiv. No problem. Her har du 
attestene mine. Jøss, det ser bra ut Jan. Her skjedde det noe merkelig. Fra nå av var 
jeg ikke Hr. Goedhart lenger. Det ble til Jan for framtiden. Ikke noe imot. Han ville 
også ha telefonnummer. Bare bra for meg. Så begynte han: «Hey Jan, jeg har---». 
«Hey, vent litt!», jeg skal ha ferie først. Bli kjent igjen med familien. Skal gi beskjed 
når jeg er klar til att reise igjen .Oke, ha det bra. Så jeg hadde det bra hjemme 
selvfølgelig Og det evige spørsmål. Kan du ikke søke jobb på land? Ikke tale om! Har 
ikke sett nok av verden. Efter en måned var det slutt på dineros. 
 Opp til hyrekontor ble neste skritt. Ingen jobb. Men han spurte om jeg kunne 
bli med et gammelt tankfartøy til Skottland? Det skulle til opphugning i Greenock. Fikk 
betaling for en uke og fri hjemreise. Og jeg fikk beholde min innskrivningsdata for 
hyresøkende. Vel, hvorfor ikkje? Må jo ha noget att gjøre. Mønstret på med 7 mann 2 
Maj for M/T BENMORE. Båten lå i flytedokk hos Rotterdam Drydock Compagny. Ingen 
kontroll av politi eller immigration. Vel, han hyre chefen snakket om en gammel 
tankbåt. BENMORE var bygget ved Kockums i 1932. 

 Så var det 
maskinrommet. Aldri sett 
noe slikt før. At denne 
båten har fått tillatelse til 
å seile under disse forhold 
er en gåte for meg. Men 
klasseselskaper tok det 
ikke så nøye i 50 årene. 
Det fantes ikke noen 
hvitmaling igjen. 
Framdriftsmaskineri, to 4 
takt MAN motorer. På 
begge maskiner manglet 
ett topplokk med tilbehør. 
De hadde montert enn 
jernplate på toppen av 
sylinderne. Rart å se på. 
BB kjele var ut av 
funktion. Så ut som om 
den ikke har vært i bruk i 
det siste. Lekkasjer 
gjennom hele 
maskinrommet. Saltvann, 
ferskvann, smørolje og 
diesel. En paraply kunne 

ha gjort bra tjeneste her. Haha. Mitt jobb å holde steam på SB kjele. Dette for å 
fortøye skuten for siste gang i Greenock. 
 Det ble slått halvfart akterover. For egen maskin ut av dokken. Halvveis i elven 
ble det stopp. Så ble det slått full fart forover for å få farten ut av skipet. Og her gikk 
det feil. De fikk ikke startet maskinen igjen. Antagelig ikke nok starteluft. Vel, vi var 
heldig. På motsatte siden av elven fantes en park. Elvebredden gikk på skrå nedover 



til vannlinjen. Her var det bare sand og stein lag. Det er her vi havnet med BENMORE. 
Tenkte bare på en ting. Vi kan gå rett inn i dokken igjen. Denne reise varer ikke lenge. 
Men jaggu fikk de igang motorene igjen efter noen minutter. Moro å se på. Jeg sto på 
dekk og så på. Stein og sand ble slengt langt opp til værs. Men vi kom igang. Og tro 
meg, vi seilte i 5 døgn til Greenock uten videre problemer. Ingen problem med 
hjemreisen. Hadde til hensikt å spørre konsulen i Glasgow om han hadde jobb for 
meg. Men fikk ikke tillatelse av immigration. 
 
Fant dette her 50 år senere. 

 . 


