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Torsdag den 23. juli: Fra Skærbæk til Lyø
Så blev det vores tur til at holde ferie, og hold da op hvor vi glæder
os til at trække stikket nogle uger. Onsdag aftenen flyttede vi ind i
båden, og Sole og Peer, som har sat deres bil i Nyborg, kom med
toget for at sejle med her de første fire dage.
Vejrudsigten er noget nær perfekt - 5-6 m/s fra vest, og med
en plan om at nå Nyborg på søndag, bliver det ikke meget
bedre.
Næsten klar til afgang

Torsdag morgen er vi klar til at kaste los kl. 9:15, og sætter
sejlene med det samme. Vi suser sydover med over 7 knob, og
målet er Lyø. Men desværre er vejrudsigter åbenbart ikke til at
regne med, og det

Lillebælt, omkring Bågø

En godt og vel overfyldt Lyø Havn

blæser op - nærmer sig 10 m/s, og det er ikke alle der synes det er lige sjovt.
Omkring kl. 15 kommer vi til en godt og vel overfyldt Lyø Havn,
men finder en plads i 3. position. Inden der er gået ret lang tid,
ligger der fire mere uden på os. Vi møder også Erik og Aase, det par
fra Hou, vi mødte i Tyrkiet i januar.
Vi sender Sole og Peer i land, så der kan komme lidt asfalt under
skosålerne, det gynger lidt mindre end en sejlbåd i 9 meter vind!
Det viser sig, at netop i dag er Visens skib på besøg på Lyø, og efter
lidt aftensmad kravler vi alle i land, og hygger os med de muntre
visesangere en times tid. Dagens distance blev på 34,36 sm. Det er
lige omkring 6 knob og absolut godkendt. Nu håber vi bare det
bliver lidt mere smult vande i morgen. Desværre ser det ud til, at
det endnu engang skal blive kuling over Kongeriget i løbet af den
kommende weekend, det er da utroligt at det skal blæse helt vildt i
det her land næsten Hver anden dag. Vi må se hvordan det går,
plan B er at sætte de unge mennesker af i Svendborg, så kan de
tage bussen til Nyborg, men nu må vi se, hvordan det spænder af
de næste dage. Det er trods alt kun torsdag, og de afmønstrer først
på søndag.

Lyø
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Vi får også aftensmad

- og vin i tønde

Til visesang på Lyø

skøn aften efter en dag med
alt for meget vind

Fredag den 24. juli: Fra Lyø til Marstal

Morgen på Lyø

Så er der afgang

Fredag morgen stod vi op til en strålende dag. Der blev hurtig røre i
bassinet, og omkring kvart over ni, kunne vi komme ud og halv ti
havde vi sat sejlene uden for havnen og sat kursen mod Marstal. Vi
havde en rigtig dejlig sejlads i 5-6 m vind, som dog løjede af ved
middags tid, men så kunne vi kunne vi spise frokost i ro og mag, alt
i mens Sole og Kim havde en lille fiskekonkurrence kørende, som
dog ikke fandt nogen vindere. Det var masser af plads i Marstal
havn, og vi sad kun en enkelt gang mellem pælene, så det var jo
nådigt sluppet. Vi var på plads og fortøjet kvart over tre. Sole og
Peer fik cyklerne frem, og kørte til Rita's galleri for at overraske
hende - og det lykkedes til fulde
Fredag aften bød desuden på dejlig middag hos Fru Berg, og en
enkelt øl på det irske værtshus, hvor vi skulle mødes med Rita og
Peter. Der var masser af liv i Marstals gader, fordi alle butikker var
åbne denne fredag aften. 21 sømil. Vejrudsigten er på ingen måde
blevet bedre, og lørdag står vi op til skybrudsagtig regn og den
lovede kuling - ØV
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Det er på ingen måde ansvarligt at lægge fra land i dag, så vi
beslutter at blive. En lille shoppetur i Marstal, og et besøg i Ritas
galleri kan det blive til. Sole og jeg cykler ud til strandhusene, og
bliver overrasket af et gevaldigt tordenvejr, mens Peer og Kim
fintænker til Tour de France. Rita og Peter er så søde at invitere os
på aftensmad, og det er som sædvanligt rigtig hyggeligt. Søndag
formiddag sender vi Peer og Sole med færgen til Svendborg,
hvorfra de kan tage bussen til Nyborg, hvor deres bil holder.

Måske bliver det alligevel sommer

Vi tager endnu en tur i byen, og bruger ellers dagen til at slappe af. For første gang på denne tur, kan vi
sidde ude og spise. Hen under aftenen løjer vinden af, men vi er ikke særligt fortrøstningsfulde med hensyn
til vejet mandag, men nu må vi se. Om aftenen drikker vi kaffe med Peter og Nina, sejlere fra Brøndby, som
lå uden på os på Lyø.

To flotte fyre i Marstal
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Mandag den 27.juli: Fra Marstal til Kragenæs
Nu er det blevet mandag, og der er røre i havnen. Alle vil gerne afsted, og det
er tydeligt at alskens vejrinformation er blevet studeret omhyggeligt, for at
finde hullerne i vinddækket.
Vi har besluttet os for at tage til Kragenæs på Lolland, syd om Langeland, det
bliver vist den mest humane tur, selv om vi vil få vinden lige i næsen på den
første del af turen.
Vi lægger fra land kl. ca. 9.30 og hugger os for motor ned til Langelands
sydspids. Omkring Kelsnor fyr sætter vi forsejlet og kan skyde omkring 5 knob.
Tine er en smule influenza-ramt, og er ikke til meget gavn, og Kim må klare sig
selv. Vi kommer godt over Rute T, som er en af vand-motorvejene, men af en
eller anden grund er der ikke meget trafik her i dag. Fri af Albuen på Lolland
kan vi sætte storsejlet med et enkelt reb i, og vi sejler nu med 7 knob. Vinden
Så er der afgang
er ikke til at sejle for sejl i renden ind mod Sakskøbing, så vi bjerger sejlene og
tager de sidste sømil til Kragenæs for motor. Dagens tur blev på 48,58 sømil og kl. 18.50 var vi fortøjet.
Godt 9 timer - det er omkring 5 sømil i timen, det kunne ha' været meget værre.
Vi blev modtaget af havnefogeden, som viste os på plads, tæt på alle faciliteter, og med en vejrudsigt der
ikke bliver bedre, er det et godt sted at ligge.

Kragenæs

Vi valgte at blive en dag mere i Kragenæs. Det er et godt sted, og den lille
købmand er velforsynet. Vi fik besøg af Lis til sen eftermiddagskaffe, og efter
aftensmaden, spadserede vi ud til Dodekalitten - et monument for den
kommende tid. Dodekalitten er et syngende monument. Ordet er græsk og
betyder "Tolvstenen". Når monumentet er færdigt kommer der til at stå 12
sten, hver 7-9 meter høje, og de øverste 2 meter er udhugget som hoveder.
Samtidig er der komponeret musik, som spiller inde i rundkredsen. Det skal nok
blive flot og spændende, når det engang bliver færdigt. Da vi var der, var der to
mand færdige, og to stenstøtter der endnu ikke var påbegyndt.

Kelsnor Fyr
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Dodekalitten

Onsdag den 29.juli: Fra Kragenæs over Masnedø til Stege
Nu er det blevet tirsdag den 29. juli, og vinden er aftaget så meget at vi kan komme videre. Vi skal have
tanket diesel, og mangler lidt andre småting, så vi sejler fra Kragenæs til Masnedø Marinecenter, hvor vi
kan klare begge dele. Vi tager turen fra Kragenæs til Masnedø for forsejl alene, og det går over al
forventning. Det blæser stadig ad H til - op til 13 meter, men fra den rigtige retning så det går. De 21 sømil,
bruger vi knap 4 timer på, og der er kun kort ventetid ved Masnedsundbroen.

Det er sommer hvis nogen er i
tvivl

Kl. 14 har vi fået klaret vores indkøb og spist frokost, så vi er klar igen. Vi lægger ud med fokken alene, men
sætter også storsejlet. Vinden er fin, og vejret er OK, dog med en del byger.
Vi prøver om der er plads i Kalvehave, men efter at have stået på bunden, vender vi om og går for motor
ind til Stege. Her er god plads, og det er en dejlig by med gode indkøbsmuligheder. Fra Masnedø til Stege er
der knap 17 sømil, som vi tilbagelægger på 3½ time.
Sidst vi var her, var Kim meget begejstret for øllet fra det lokale bryghus, så vi må jo teste deres juli menu,
og vi får dejlig mad (og Kim godt øl) på bryghuset.

Stege
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Torsdag den 30.juli: Fra Stege til Rødvig
Nu har vi været på farten i en uge, og tre dagene har vi været blæst inde - det går jo vældig.
I dag er vi ude af havnen 9.40, og har stillet skarpt på navigationsbrillerne. Bøgestrømmen er lumsk, der
er kommet nye afmærkningen, og der er sjældent mere end 2,1 meter vand. Vi stikker 1,95 m, så det
kan lade sig gøre, og det gjorde det også i dag. Begge sejl sat i Fakse Bugt, og vi kom til Rødvig og fik en
fin plads omkring halv tre.
Turen i dag blev på knap 22 sm.
Vejret har været fint, med mere sol end
skyer, og vind under 7 m/s, men nu
hvor vi er kommet i havn er det igen
blæst op mere end 10 m/s

Rødvig

Fredag den 31.juli: Fra Rødvig til Ishøj
Nu lakker juli på hæld - det er blevet . Vejrudsigten er god, de lover 6-8 meter
vind fra SV, så det kan blive en fin tur over Køge Bugt. Vi har besluttet os for
Ishøj, hvor Frank og Anne Mette har deres båd liggende, og aftalt at spise
sammen i aften.
Vi får sat sejlene lige uden for havnen, efter vi med stort besvær kommer ud fra
den plads vi ligger på. Der er sprunget en sikring så vores bovpropel virker ikke,
men 1-2-3 så er der fire mand på kajen der hjælper os, med at få vendt skuden,
så vi kan komme ud, det er vidunderligt at folk er så hjælpsomme.

Højerup Gl. Kirke

Turen ud af Fakse Bugt går fint, men allerede ved Stevns Klint kan vi godt
fornemme at det der med vinden i virkeligheden ikke er det samme som
vejrudsigter. Til tider blæser det 14 m/s, men vi kommer da til toppen af Køge
Bugt. Kim kan konstatere at det gode skib sejler fantastisk, mens Tine er mere
tilbøjelig til at bytte sin halvpart med en hurtig tur til Mallorca ☺.
Indrulningen af storsejlet giver problemer, så Tine må på dækket og rulle det
ind manuelt, hvorfor sker sådan noget aldrig på fladt vand og i solskin? Nå, men
det lykkes da, og vi kommer godt i havn. Vi finder en fin plads lige ved siden af
Franks båd Pipi, og vi kan få en sikring her på havnen, så alt er godt.

Stevns Fyr

Vi har en hyggelig aften med grill og godt selskab af Anne Mette, Frank og
børnebørnene. Vi sender en tanke til Merete - der er god gang i de spil hun
havde med for et par år siden.
Turen i dag blev på 28 sømil, og tog 4 timer og et kvarter hvilket jo giver 6,5
knob inkl. havne- og sejlstunts, så det er en fin fart.
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Lørdag den 1. august: Fra Ishøj til Dragør
Her lørdag den 1. august ser det sørme ud til, at vi skal have dejligt dansk sommervejr. Ulrik som jo havde
set frem til en tur med gennem Roskilde Fjord kommer fra morgenstunden, og efter morgenkaffen, er vi
klar til at pudse hans sejlegenskaber af. Målet er Dragør.

I mellem Ishøj og Dragør
Dagens nye gast

Også Ishøj har smukke morgner

Så snart vi er ude af havnen sætter vi sejlene, og nyder det helt fantastiske vejr, med både let vind og solskin.
Et stykke af vejen kan vi endda sætte stage i forsejlet. Vi letter kl.9:15 og er på plads i 4.positin i Dragør gamle
havn kl.13,efter knap13 sømil. Efter ”broøl” og lidt frokost sender vi Ulrik afsted til en ”rejse så lang” med
offentlig transport til Ishøj, og takker for selskabet -det var bare rigtig hyggeligt.
Vi har også aftalt at mødes med Eva og Hans her i Dragør, og de kommer i løbet
af eftermiddagen. Forinden er der flere både der er gået ud, og vi får den mest
perfekte plads, langskibs til kaj, og vi kan nemt finde grillen frem, og lave lidt
sammenskudsmad, og nyde den gode vin, som Eva og Hans har med.
Søndag den 2. august skal vi spise frokost med faster og Onkel Palle, det glæder
vi os rigtig meget til. Frank og Anne Mette kommer også. Vi bruger formiddagen
på at se lidt CPH Triatlon som afvikles her i Dragør, lidt indkøb og oprydning.
Efter dejlig frokost hyggeligt selskab, begynder vi at pakke sammen, så vi kan
komme afsted når det bliver muligt i morgen tidlig. Der ligger 3-4 både uden på
os.
Vores septiktank er igen stoppet – men trods alt er det første gang siden vi fik skiftet toilettet, men
der er ingen suger her i Dragør, så vi må finde en løsning i morgen.

Sommerstemning i Dragør
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Mandag den 3.august: Fra Dragør til Helsingør via Kastrup
På denne mandag år vi igen op til en strålende dag med solskin. For
første gang i år, kan vi sejle uden jakker på. Vi får ringet til Kastrup
Strandpark for at høre om de har en suger til septiktanken, og det
har de. Vi smutter derfor ind der, men det viser sig så, at man ikke
må benytte anlægget, hvis man ikke har overnattet - det kunne
tumpen jo godt ha' sagt i telefonen.
Nå men vi sejler da så bare videre, og får tjekket at udstyret virker i
Helsingør. Omkring kl. halv tre, har vi fået tømt tanken og med hjælp
fra en lokal, og meget flink dame kommet på plads. Vi finder en cykel frem, så der kan provianteres i byen.
Anne kommer til ost og rødvin, og senere kigger også Ulla og Steffen forbi - dem har vi da vist ikke set siden
2009. Steffen havde luret på et billede af Øresundsbroen som jeg havde lagt på Facebook, at vi nok var på
vej nordover. Hyggelig aften.
For motor hele vejen. 28 sømil på 5 timer inkl. den tid vi brugte forgæves i Kastrup Strandpark.
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Tirsdag den 4. august: Fra Helsingør til Havnebyen på Sjællands Odde
Nu er det så blevet tirsdag og solenskinner stadig. Kl. 9:45 er vi kommet ud af
havnen og sætter sejlene med det samme. Det blæser 5-7meter fra SV, og
Mallorca er sat på stand by. Vi har planer om at lægge til i Hundested, men da vi
når Gilleleje, beslutter vi alligevel at tage til Odden, fordi der er god vind fra det
rigtige hjørne. Til tider blæser det omkring 10meter,og vi sætter et reb i
storsejlet.
Kl.17:15 har vi fået en fin plads på ydermolen i Havnebyen, og har tilbagelagt
næsten 46 sømil på 7½ time - det er 6 knob i snit. DMI har varslet torden og
skybrud (som dog udebliver), så det gælder om at få alt under dæk, inden vi går
ud og spiser. Restaurant Sjællands Rev kan vi varmt anbefale.

fyr ved Nakkehoved

Hr. og fru Svan i Odden Havn
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Onsdag den 5.august: Fra Sj. Odde til Sejerø
Så blev det onsdag den 5. august og det er stadig sol og sommer. Vi bruger morgenen til at få vasket det
gode skib, og omkring kl. 10 er vi klar til at kaste los. Ude af havnehullet sætter vi sejl, og skyder 6-7 knob
ud til Snekkeløbet. Herefter går det ned af bakke med farten, men vi har en fin sejlads på kryds til Sejerø,
hvor vi igen får en fin plads langs gæstebroen. Vi finder cyklerne frem og besøger den lille, oldgamle, men
meget flotte og hyggelige kirke, med fine kalkmalerier og en kirkegård med udsigt, og får provianteret i
brugsen. Det bliver til grill på kajen på denne skønne sommeraften, med frit kig til solnedgangen. I alt 25,5
sm på 5 timer.

Sejrø

Torsdag den 6. august: Sejerø til Mårup
I dag er målet Mårup på Samsø. Det er stadig fantastisk sommer i Danmark, og
vi nyder det gode solskinsvejr. Med en stage i forsejlet sætter vi kursen, men
det kan ikke blive til mere end et par knob, så det meste af dagen foregår for
motor. Vi sejler godt 31 SM på 6 timer.
Det er bagende varmt. Vi har igen fået en god plads langskibs i havnen. Det
bliver til grill på pladsen i godt selskab med sejlere fra Ebeltoft.
Vi har tilbagelagt 32 sm på 6 timer. Det meste for motor, men sejlene blev dog
luftet lidt.
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Fredag bliver vi i Mårup. Det er lidt overskyet om formiddagen,
men det er perfekt til en cykeltur. Vi besøger Nordby og ikke
mindst Samsø økologiske bryggeri, hvor de jo også sælger ud af
produktionen.
Vi får provianteret, og bruger eftermiddagen på en tiltrængt
udvendig rengøring. Igen grill på havnen.
Vi møder igen Erik og Aase fra Hou, og dem hygger vi os med en
timestid om aftenen.
Fredag bliver vi i Mårup. Det er lidt overskyet om formiddagen, men perfekt til en cykeltur. Vi besøger
Nordby og ikke mindst Samsø økologiske bryggeri, som jo også sælger ud af produktionen. Vi får
provianteret og bruger eftermiddagen på en tiltrængt udvendig rengøring. Igen grill på kajen, og vi møder
igen Åse og Erik fra Hou, som vi hygger os med en times tid om aftenen.

V
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Lørdag den 8.august: Fra Mårup til Kerteminde

Vesborg fyr, Samsø

Kerteminde havn

Vi har en uge tilbage af ferien. Dagens mål er Kerteminde, og det starter godt med ok vind og overskyet. Vi
sejler de første 10 sm med staget forsejl, men ved vindmøllerne syd for Samsø bjerger vi sejlene og starter
jernsejlet. Klokken er godt 17 da vi er på plads i Kerteminde, og vi vælger den nemme løsning med mad på
cafeteriaet.
Turen var 39 sm og tog 7½ time.
Nu ser vi om Hille og Lilly kommer forbi i aften til en lille en - og det gjorde de. De havde været til opera i
det fri i Munkebo, så det var jo lige ved siden af. Hyggeligt lige at få en kop kaffe sammen.

Søndag den 9. august: Kerteminde til Lohals
I dag er målet Lohals. Vi har besluttet at tage den korte tur
hjemover - gennem det Sydfynske øhav, så kan vi nyde et par dage
med relativt korte sejladser.

Afgang Kerteminde

Vi har før ligget i Kerteminde, og også sidste gang blev vi
overrasket over, at der er mere end 10 sømil til Storebæltsbroen.
Det er det skønneste vejr, solen skinner fra en skyfri himmel, men
det betyder desværre at der heller ikke er nogen vind, så hele
dagen foregår for motor.

Vi kommer godt under broen, det er som altid imponerende.
Der var rigtig god plads i Lohals. I dag blev vi modtaget af havnefogeden, som stod på kajen og bød
velkommen. Vi fik vores "faste" plads under mastekranen. Det kunne blive til en lille badetur på

Storebæltsbroen

Aften i Lohals
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Lohals strand. Dejligt klart vand, sol og 18 grader. Vi grillede på kajen, og nød den smukke aften.
27,5 sm på 5 timer.

Mandag den 10. august: Lohals til Svendborg
Så er vi på denne mandag i gang med den sidste ferie uge. Det er stadig rigtig fint vejr. Vi kaster los kl. halv
ni. Vi vil til Svendborg, og ved at komme tidligt, kan vi også nå en tur i byen. Tuen ned til Thurø's sydspids
går for fulde sejl. Der er ikke meget vind, men det går forrygende. Kort inden vi når Svendborgsund løjer
den af, og vi tager det sidste stykke for motor. Da vi kommer kl. halv tolv er der stadig god plads i havnen,
og vi kommer fint på plads mellem pælene ved vejen. I løbet af eftermiddagen myldrer det ind med både,
og de kommer til at ligge som sild i tønde langs flydebroerne. Knap 14 sm på 3 timer. Bendixens fiskehus
leverer ingredienserne til den perfekte frokost, og vi oser lidt rundt i Svendborg. Sidste år da vi var her fik vi
pizza på Svendborg Hotel, som var fantastisk gode, så det må vi hellere tjekke ud igen i år - og det er stadig
supergode pizza'er de serverer.

Svendborg

Tirsdag den 11. august: Svendborg til Avernakø
Dagen begynderbegynder med et gevaldigt regnvejr, og himmel og hav står
nærmest i et. Godt vi har kalechen. Det er næsten hver gang vi er i
Svendborg der kommer sådan nogle regnskyl ☺
Vi får provianteret lidt hos Bendixens fiskehandel, som åbner kl. 7. I aften skal vi
røge fisk og brieost - uha det bliver godt.
Vi kaster fortøjningerne kl. 9, og målet er Avernakø. De skriver på deres
hjemmeside at de største skibe der kan anløbe er 15 m, og dybgang på 2,4
meter, så det bør kunne lade sig gøre. Vi sætter sejlene, og kan flytte os med en
2-3 knob, og det er stadig dejligt sommervejr i Danmark.
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Vi kommer fint ind i havnen på Avernakø, som er blevet renoveret siden vi var her sidst i den gamle båd.
Det er nu muligt at ligge langskibs ved ydermolen, men der står vi godt nok på bunden, men finder i stedet
en fin pæleplads. En tur i bølgen blå kan det også blive til. Der er rift om pladserne ved bordene på
grillpladsen, men vi får et bord, og deler det med et par fra Middelfart. Vi får røget laksen fra
fiskehandleren, det er som altid rigtig godt, og får også afprøvet røget brieost, det var godt, men der er
plads til forbedring. Vi har i dag sejlet ca. 15 sm på 3 timer.

Avernakø

Onsdag den 12. august: Avernakø til Dyvig
Vi står op til gråvejr og er klar til afgang kl. kvart over ni, hvor kursen sættes på Dyvig Bro. Der er faktisk
mange flere ude og sejle i denne uge, end vi havde ventet, og for at være sikker på at få en plads, ringer vi
lige til havnefogeden. Vi har et bord i Skipperstuen kl. otte, og det vil da være ærgerligt, hvis alt er optaget
langs broerne.
Vi sejler for fulde sejl til omkring Nordborg fyr, det går rigtig fint, kun lidt krydssejlads, men de sidste 10 sm
må vi tage for motor, solen er kommet, og vinden er løjet fuldstændig af. Der er masser af plads ved
broerne, og vi kommer på plads uden problemer.
Denne dag har budt på 30 sm på 5 3/4 timer.
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Dyvig

Torsdag den 13. august: Dyvig til Skærbæk
Det er en vidunderlig sommer dag. Som altid er der den vildeste solopgang i Dyvig. Hvis man ellers har
bestilt morgenbrød hos havnefogeden, bliver det leveret på båden næste morgen, det må man da sige er
service. Vi har i dag to muligheder, enten at tage et pitstop på Årø eller i Årøsund, eller sejle helt hjem til
Skærbæk. For en sikkerheds skyd ringer vi til Dorte og beder hende vende vores skilt i havnen, så vi er sikre
på pladsen er ledig når og hvis vi kommer i dag. Vi beslutter at tage beslutningen når vi når Årøsund, og det
bliver til, at vi tager hele vejen hjem til Skærbæk.

På denne tur har vi sejlet 498 sømil og besøgt 16 forskellige havne

Side 16 af 17

Side 17 af 17

