
MT SUPERIOR 

 
 Bortsett fra min fødtselsdag var dett de verste vinterperiode jeg har vært med 
på. Snøen var frosset til is på gaten til langt ut i 1963. Mange som har brekt armer og 
ben, inklusivt min mor. Hadde Jul og Nytt år hjemme med familie. Men jeg skulle til 
sjøs igjen.  
 2 Januar opp til hyre kontor. Snakket med gamle chefen min Meneer 
Bravenboer. Jeg måtte ha et skip. Helst ett fartøy som skulle sørover til tropiske 
farvann. Om å gjøre att komme meg vekk fra snø og is. Han lovte att gjøre sitt beste. 
Snille hyrechefen.  
 14 Januar gikk telefon. Kunne mønstre for motor tanker SUPERIOR. Ikke til a 
tro. Har vært med på att pynte opp denne båten. Tatt avskjed fra mine 3 damer og ut 
med Jan. Litt av en jobb att klatre ombord et fartøy som ligger i flytedokk med denne 
store koffert. Avgang samme dag. Og her begynner faenskapet igjen. Stakkers Jan---. 

 



 
 Att noget var galt la jeg merke til med det samme vi kom ut i nordsjøen. Båten 
gikk til høyre, nordover istedenfor sørover? Ingen vits i att gå opp bruen og rope «Hey, 
du går gale veien!».  
 Skulle laste fyringsolje for elektrisitets centraler i Århus og København. Is, is og 
atter is. Det begynte allerede i Hamburg. Klappet til kajs med hjelp av isbrytere. 
Samme situation her ute på gaten. Livsfarlig att bevege seg. Herfra opp til Århus rund 



nordspissen av Danmark. Bare is så langt enn kunne se. Men vi greide oss gjennom 
Kattegat. Losset halvparten av lasten her og så videre til København. Inn i Øresund. 
Her var det bare en renne på danske side av farvannet. Flere skip la innefrosset på 
svenske siden. Ble nødt att slå forover-akterover flere ganger for att komme fram. Fikk 
hjelp av isbryter igjen hele veien in til byen. Også her umulig å spasere ut i gaten uten 
risiko att brekke arm eller ben.  
 Hilset på denne stakkers Havfruen. Vi har losset her i enn fart for att komme 
oss ut igjen. Kunne ikke ta chanse på att bli innefrosset her. Fikk ordre for London. På 
vei ditt i ballast ble det mye risting og spektakel under poopen. Ved dykker undersøk 
viste det seg att propeller var sterk skadet. Så vi ble beordred til Rotterdam igjen for 
att skifte propeller. Hyggelig 2 døgn hjem igjen. Ingen anelse hvor vi skulle hen 
efterpå. Da hadde jeg mønstred av med en gang! 
 Denne båten ble en stor skuffelse for meg. Dårlig mannskap. Meget bråk. Folk 
som spør «Hvad sier du». «Hvad mener du med det»? Ingenting i veien med skuten 
eller offiserer. No problem. Men nå begynte vi att gå i moskitofart på Themsen. 
Forferdelig. Vi hold på med dette en hel måned. Fikk gå donkyvakt for det meste. Så 
jeg slapp stempelsjau og dette tullprat av disse kranglefanter.  
 11 Mars endelig ferdig på Themsen.Fikk ordre for Porto la Cruz - Venezuela. 
Ankomst ditt 29 Mars. Laste for Zeebrugge. Vel,ett bra intermezzo. Sett meg om i byen 
og tatt meg en par øl uten selskap. Har sagt opp kontrakten min på vei til Belgia. Jeg 
har skrevet om dette emnet før. En vet aldri hvem som skal mønstre av og hvem blir 
igjen ombord. Dessverre. Resultat? Hele gjengen som ødela forholdet ombord gikk på 
land. Fikk til og med selskap av disse folk på toget til Rotterdam. Bah. Denne 
SUPERIOR ble chartred for 4 reiser Europa - Godhåp på Grønland. Jeg har mistet 
denne chanse att se litt mer av verden. For sent att gjøre noget---. 

 
Rotterdam 14 Jan.    



Hamburg 17 Jan. Saltend 24 Feb. 
Aarhus 19 Jan. Fawley 26 Feb. 
København 24 Jan. Purfleet 28 Feb. 
London 28 Jan. Thameshaven 2 Mars 
Rotterdam 31 Jan. Purfleet 5 Mars 
Milfordhaven 10 Feb . Thameshaven 6 Mars 
Fawley 14 Feb. Teesport 9 Mars 
Thameshayen 16 Feb. Fawley 11 Mars 
Fawley 20 Feb. Porto la Cruz 29 Mars 
Thameshaven 21 Feb. Zeebrugge 19 April 
      
 

 



 
  


