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Lørdag den 11. juli: Fra Skærbæk til Bogense
Lørdag 10:25 var vi klar til afgang og dagens mål
er Bogense. Søren og Merete havde taget
dagens byge på vej over Fyn, så hele turen forgik
(stort set) i let overskyet vejr og 8-10 m/s vind
fra vest, så det har været for storsejlet hele
vejen. Tror vi fik den sidste plads i Gl. havn så
der er kun få meter hen på Fiskehuset hvor vi
har et bord i aften. Det er godt at være i gang og
forude ligger tre jomfruelige uger.

Søndag den 12. juli: Fra Bogense til Mårup
Søndag er vores mål Mårup på Samsø. Vi tørnede relativt tidligt ind i går,
så allerede 9:15 var fortøjningerne kastet og kursen sat mod Mårup.
Vinden er frisk (8–12 m/s) men fordi den kommer fra vest, og vil senere på
formiddagen gå i NV er det ok. Fri af indsejlingen til Bogense sætter vi
begge sejl, dog med et reb i storsejlet, og suser nord på. Til tider skyder vi
8 knob. Det er ikke super varmt, men det regner heller ikke. Kulingfrokosten (pirogger med færdigkøbt sur-sød sovs) kan snildt indtages med
vanter på
. Nord for Endelave går vinden som ventet i NV, og vi
bjærger forsejlet. I Mårup havn er der forunderligt nok masser af plads, og
vi får havnens bedste plads langskibs inde i bunden af den gamle havn. I skrivende stund har vi sendt Søren
og Merete ud i sommerlandet efter nye samsøkartofler og jordbær, skipper på langs til en morfar, og så
glæder vi os til Sørens grillkokkerier i aften. Det er blevet halvdyrt at ligge her i havnene på Samsø; 210kr,
men så er alt også inklusiv.
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Mandag den 13. juli: Fra Mårup til Grenå
Mandag morgen er der den skønneste solopgang i Mårup (for os der er
oppe til at opleve det). Det skyer nu hurtigt til, men vinden er ok; 5-6
meter fra NV. Vi er igen klar til afgang omkring 9:15, og sætter sejlene så
snart vi er ude af havneindløbet. Vi skyder en god fart, og kommer godt
deropad, forbi Hjelm. Ca. 12 sm før Grenå løjer vinden, så vi tager de
sidste mil for motor. Fra vi lettede anker i Skærbæk til nu, har vi sejlet 83
sømil, og det er vist længe siden Søren og Merete har sejlet så mange mil
med os udelukkende for sejl, men det er dog meningen med en sejlbåd.
Der er propfuldt i Grenå, men vi finder
en langskibsplads ved en flydebro, der
er ved at blive etableret, der er ingen fortøjningsklamper, men det går
fint. Inden eftermiddagen er gået, ligger både på kryds og tværs og
nærmest hulter til bulter, så der er virkelig mange både. Planen er at
Søren og Merete tager letbanen til Århus i morgen, og derfra toget til
Skærbæk, hvor deres bil holder. Vi fortsætter nord på, og ser hvor langt
vi når. Vi kan se på MarineTraffic.com at Erik og Solveig også er på vej til

Grenå, og han har lige været forbi til en snak og et glas vand. På de sidste 10 sømil af dagens strækning kom
solen frem, og vi måtte alle fire af med noget af det tunge skyts i form af uldne trøjer og sejlertøj, og det er
en helt vidunderlig eftermiddag.

Tirsdag den 14. juli: Fra Grenå til Bønnerup
Det er blevet tirsdag, og ved halv
nitiden sender vi de unge mennesker
ud på en rejse så lang, bevæbnet med
rejsekort og regntøj. Pjat; fra Grenå til
Skærbæk er det overskueligt at
komme med offentlig transport, fordi
letbanen nu kører Grenå-Århus. Det
står ned i stænger, og der er vist ikke håb om
opklaring, så vi gør os klar til afgang med det
samme, og omkring 9:45 er vi fri af pladsen. De
nordmænd der har ligget uden på os i nat, var rigtig flinke til at hjælpe, men så fik
de jo også den gode plads. Så snart vi er ude af havnen, sætter vi sejl, og det går
over stok og sten i nordvesten- vinden der blæser 6-10 m/s. På et tidspunkt
omkring Fornæs fyr, logger vi 9,8 knob - godt nok er der medstrøm, men alligevel
er det altså hurtigt for vores relativt småtykke båd. Vi ankommer til Bønnerup
omkring kl. 12, men det er svært at finde en plads, så vi bruger noget tid på at
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cirkle rund, men det lykkes, og halv et er vi fortøjet. Efter lidt frokost finder vi løbehjulene frem, og får
provianteret lidt i Brugsen (i tørvejr).

Onsdag den 15. juli: Fra Bønnerup til Hals
Her onsdag den 15. juli er vi igen tidligt oppe,
målet er Hals. Vejrudsigten er lidt blandet, og der
vil ikke være meget vind. Ude af havnehullet
sætter vi sejl, og flytter os med 5 knob, så det er
jo fantastisk. Ved 11-tiden løjer vinden og vi må
tage motoren til hjælp. For første gang i år, finder
Kim fiskegrejet frem og fanger faktisk en fisk af
ubestemmelig art, men netop som den skal hales
ombord springer den af krogen. Vi kommer godt
ind i Hals, og her omkring kl. to er der allerede
propfuldt. Der er få ledige pladser, som er for smalle for os, men vi finder en
alternativ plads for enden af en bro, hvor vi lige kan få badeplatformen til. Inden
længe ligger der en nordmand uden på os, som så kun kan komme i land via vores
cockpit. En enkelt byge har vi fået undervejs, og lige nu tror jeg det trækker op til
en mere.
Der er gode indkøbsforhold her i Hals, og vi må da også lige finde kopien af hvalkæben, som står på byens torv. Vi spiser på en af restauranterne på havnen;
Havkatten tror jeg den hedder. Der kan vi få et bord på deres overdækkede terrasse så det er fint.
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Torsdag den 16. juli: Fra Hals til Sæby
Torsdag morgen byder endelig på en solopgang
der er værd at kigge på. Vi har besluttet os for at
bruge nogle dage nordenfjords, og sætter Sæby
som mål, så kan vi snuppe lidt af Limfjorden i
næste uge. Det er næsten vindstille og knapt en
krusning på Kattegat, så hele turen går for motor,
og en del af vejen med forsejl også. Vi nyder det
gode vejr, og tanker al det D-vitamin vi kan. Halv
to er vi fortøjet ved gæste broen, og planen er at
blive her til lørdag. Med anløb i Sæby, har vi
opfyldt målet om at anløbe havne, hvor vi ikke har været før, når vi er på sommertogt.

Fredag den 17. juli: Sæby
Fredag blev turens første sejlfri dag, og også afslutningen
på sommertogtets første uge. Vi var lidt rundt i Sæby, som
er en meget charmerende gammel købstad, med gamle
skagensgule huse, hyggelige gader, stræder og pladser.
Kirken var et kapitel for sig selv, med smukke nyistandsatte
kalkmalerier. Sidst på eftermiddagen påmønstrede Lis, Kent
og Molly. De bookede en tur til Læsø i går. Vi grillede på
kajen, og Molly klarede det så, fint, at blive båret i land og
ombord. Ja Lise og Kent klarede det også fint, men de kan
klare sig selv, når de skal af og på
.
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Lørdag den 18. juli: Fra Sæby til Vesterø
Lørdag den 18. juli var vi tidligt oppe - dog ikke så
tidligt som familien i båden ved siden af, hvis
vækkeur ringede kl. 4. Vi var på vej ud af havnen
kl. 7:50, og der er ikke behov for kompliceret
navigation. Et waypoint der hvor fyrlinien ind til
Vesterø havn rammes, og ellers bare lige ud fra
havnen i Sæby. 12 af de 13 sømil var for fuld
sejlføring, så bliver det ikke meget bedre. Halv
elleve var vi fortøjet. Havnen så godt og vel fuld
ud, da vi kom, men en nordmand på vej ud, råbte
lige at vi skulle sejle helt ind i bunden, og sandelig
om ikke der var en langskibsplads lige klar til os.
Kim kom til at sætte et “visitkort” i bolværket
med vores anker, men vi var hurtigt fri igen. Lise
lugtede fiskefrikadeller på havnen, og så var
frokosten redet, og Molly har tjekket badevandstemperaturen. Lise og jeg tog løbehjulene til
Byrum (6 km), men der er tilsyneladende noget i
vejen med det ene batteri, men vi fik ladet et par
gange, og kom næsten helt hjem til havnen med
motor. De er ret tunge at skubbe, når batteriet er
fladt. Inden tilbagetoget fik jeg investeret i lidt
lækkert uldgarn og en ulddyne, så må vi se om
den kan forbedre mine evner til at sove. Nu sover
drengene til middag, og så må vi se om vi kan
finde nogle jomfruhummere til aftensmad.

Søndag den 19. juli: Vesterø
Søndag den 19. Juli havde vi en “fridag” på Læsø. Desværre var det mere eller mindre heldagsregn, men
hyggeligt var det. Vi sluttede af med det helt store jomfruhummer- gilde, som vi købte som take avay, fordi
fiskehandleren ikke havde nogen. Hvis vi havde været lidt vaksere ved havelågen havde vi kunne købe
direkte ved fiskekutteren, men så slap vi jo også for opvasken. Som et lille kuriosum kan jeg da lige nævne
at jeg har sovet en time længere end jeg plejer - måske er det den nye ulddyne.
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Mandag den 20. juli: Fra Vesterø til Hals via Sæby
Mandag går turen igen til Sæby, hvor Lise
og Kents bil holder på havnen. Kvart i otte
er vi fri af kajen, men to gange på vej ud af
havnen sidder vi fast i de ankertov der er
monteret ved pælepladserne, men
kommer heldigvis nemt fri. Det blæser
omkring 10 m/s fra vest, så det er noget af
en tur “på ryggen af pukkelhvalerne” vi får. I
modvinden og de relativt store bølger kan vi kun
sejle 3-4 knob, og det er ingen hemmelighed at
Molly stemmer ikke for sejlferie igen. Hun ligger og ryster
på skødet af Kent hele vejen. Jo tættere vi kommer på
havnen jo mere falder både vind og bølger, og det i
kombination med at solen også kommer frem gøre det hele
lidt mere udholdeligt. Vi er på plads i havnen halv 12, og vi
siger farvel og tak for hyggeligt selskab til de unge
mennesker. Dejligt de gad køre gennem det meste af Jylland for en lille sejltur til
Læsø. Omkring halv et, kaster vi igen los, og sætter kursen sydpå mod Hals.
Vejrudsigten siger 8-10 m/s fra NV, så det kan blive en fin tur. Et er vejrudsigter og
noget andet er virkelighed. Det blæser op til 15 m/s fra SV, og halvdelen at turen er der ingen af os, og
skribenten i særdeleshed, der synes det er særligt sjovt. Når man kommer til Hals kl. fem om eftermiddagen
må man forvente at der er propfuldt, men vi finder relativt nemt en plads i 2. Position lige foran
havnekontoret, og håber på mindre vind i morgen.

Tirsdag den 21. juli: Hals
Tirsdag blæser det igen helt vildt, og vi beslutter at blive i Hals og vente på
Sole og Peer kommer her (vi havde så, småt aftalt at mødes i Ålborg), så vi
bruger dagen på lidt tiltrængt rengøring, tøjvask og indkøb. Lige da vi stod
op, er der en anden båd der går ud fra en af pælepladserne der er bred nok
til os, så vi forflytter os, og får hækken til broen, så det er dejligt. Sole og
Peer kommer sidst på eftermiddagen og vi spiser sammen i båden om
aftenen.

Onsdag den 22. juli: Fra Hals til Ålborg, Fjordparken
Onsdag blæser det stadig, men dog under 10 m/s (på papiret) og vi sætter kursen
ind i Limfjorden. Vinden er direkte vest, så det er for motor hele vejen. Undervejs
får vi sat broflaget, så vi er klar til de to broer i Ålborg. Bortset fra det blæser en del
mere end forventet, så er vejret fint. Det nye søkort viser hvad tid man ankommer
til målet og vi kan se, at enten skal der lidt mere motorkraft til, eller også skal vi
cirkle rundt foran Limfjordsbroen i 58 minutter, så vi vælger første løsning. Vi
prøver først om der er plads i Vestre bådehavn i Ålborg men der er propfuldt,
Skudehavnen gider vi ikke, så vi fortsætter til Marina Fjordparken, hvor der er
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masser af plads. Det skal helst være nemt at komme af og på båden for Peer, som har fået et nyt knæ for 5
uger siden. Sole og Peer går en tur til Fjordbyen efter vi har fået lidt frokost. Der er fine forhold for
gæstesejlere her, og vi griller på sejlklubbens forplads og tørner relativt tildigt ind.

Torsdag den 23. juli: Fra Ålborg over Nibe Bredning til Gjøl
Torsdag er det planen at sejle lidt ud i Nibe
Bredning og returnere til Gjøl for sejl. Det er trods
alt meningen med en sejlbåd, og bortset fra det
med sejlene kommer vi godt til Gjøl. Frokosten
bliver 2 ristede Gjøl pølser på naturcaffén på
havnen, og en tur til Brugsen og troldemuseet.
Aftensmaden indtager vi på Gjøl kro, og der er
masser af gæster, men vi kan godt få et bord.
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Fredag den 24. juli: Fra Gjøl til Hals
Fredag efter morgenmaden går turen retur til
Hals, hvor Sole og Peer har deres bil stående hos
nogle venner. Turen til broerne er for motor, det
regner og er, bortset fra selskabet, en smule
træls. Vi kommer i god tid til broåbningen, og
fortsætter ufortrødent mod Hals, hvor vi kommer
omkring kl. 15. Tæt på Hals, bliver vi budt
velkommen af en lille flok delfiner, og så er dagen
jo reddet. Sole og Peer mødes med vennerne, og
vi andre får en mad i cockpittet.

Lørdag den 25. juli: Fra Hals til Grenå
Der var vist gået lidt ged i Sole og
Peers aftaler om overnatning, så de
overnattede til lørdag morgen. Vi
havde en halv aftale om at mødes
med Trine og Christian søndag, hvor
de starter deres ferie, med Limfjorden
som mål, men vejrudsigten for lørdag
var noget nær perfekt til turen fra Hals
til Grenå, så vi må have det møde til
gode til en anden gang. Vi kom afsted
omkring kl. 9, og kunne sætte sejl
allerede i sejlrenden ud af Limfjorden, og så kunne vi se frem til 8-9
timer på vandet med kursen mod Grenå. Det var OK vejr, lunt og ingen
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regn. Vi kunne tage den første tredjedel for sejl alene, men det er da godt vi også
har motor. Turen tog lige knap 9 timer, så det var alt andet lige rart at komme til
kaj. Der var relativt god plads i Grenå, så vi fik en pæleplads. Aftensmaden blev
pizza fra den lokale café (som var vældig gode - og billige). Vejrudsigten for i
morgen er træls, med nogen vind og heldagsregn, så vi bliver nok i Grenå, og
benytter lejligheden til at se Kattegatcentret, som det er mange år siden vi har
besøgt.

Søndag den 26. juli: Grenå
Søndag var en rigtig øv-dag med nærmest heldagsregn og en del vind, så vi blev i
Grenå. Vi ville have været på Kattegatcentret, men pga. corona situationen, skulle
man bestille billetterne på nettet, og der var kun ledige til den sidste time af
åbningstiden, så det må blive en anden gang. Vi fandt løbehjulene frem og fik
handlet lidt i en nærliggende butik, og ellers gik dagen med dasning. Først på
aftenen bliver det tørvejr - faktisk kommer solen også frem, så det bliver til en is
den lune aften.
Pudsigt nok, får vi
lige hilst på Kjeld,
som er ude og sejle
med nogle venner.

Mandag den 27. juli: Fra Grenå til Århus
Så tager vi hul på sidste ferieuge. Mandag havde
vi bestemt at stå rigtig tidligt op, og allerede kvart
i syv var vi fri af pladsen, og satte kursen mod
Århus. Allerede ved fem-tiden var der røre i
bassinerne, og både gik ud i en lind strøm. Det
blæste 5-7 meter, og vi kunne sejle det meste af
vejen for sejl og kom til Århus omkring kl. 14. Der
er propfuldt, men vi finder en plads på nordsiden
af kajen - lige uden for restaurant Anker. Det ser
rigtig lækkert ud, men der er desværre ingen ledige borde i aften, så vi
nøjes med duftene, og laver nogle frikadeller i ovnen, og det kan jo også være godt nok.
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Tirsdag den 28. juli: Fra Århus til Juelsminde
Vejrudsigten er ikke fantastisk for midtugen: det vil være nærmest kuling
onsdag og måske torsdag også. I følge alle vindudsigter vil det blæse 6-8
m fra SV mandag, så vi vælger at kaste Los mandag morgen ved ni-tiden.
Der ligger en båd uden på os, så de skal lige være klar, inden vi kan
komme afsted. Det går rigtig fint forbi indløbet til Århus havn, og vi skyder
omkring 7 knob sydpå. Ret hurtigt står det klart at vi igen er blevet snydt
af vejrudsigterne, og vi sætter af to omgang reb i storsejlet, men det bliver
for voldsomt for halvdelen af besætningen og skipper beslutter at stryge
først forsejlet og senere storsejlet. Fra lige syd for Hou går vi for motor, og
med voldsom vind lige i næsen og kæmpe bølger er det nærmest to skridt
frem og et tilbage. For fuld motor kan vi sejle max 3,5 knob, og så er der langt til Juelsminde. Den højeste
vindmåling vi har er 17 m. Omkring halv fem er vi på plads med spidsen ind til en bro i en godt og vel
overfyldt Marina og bliver her, til der er lidt mindre modvind. Ovenpå de strabadser, er det godt
Juelsminde Fisk har mad ud af huset

.

Det sker ikke ret tit, at der går en feriedag uden jeg tager et eller flere billeder, men på denne dag, hvor jeg
nærmest var ved at dø af skræk det meste af tiden er en af dem.

Onsdag den 29. juli – torsdag den 30. juli: Juelsminde
Det er lovet kuling over hele landet her onsdag, så vi har allerede i går
besluttet at blive, og det ser heller ikke ud til at blive bedre torsdag, så
det ligner unægtelig tre overnatninger her i Juelsminde, men det er nu
ikke det værste sted at blæse inde. Skribenten skal ikke ud i meget
blæsevejr det næste lange stykke tid. I tirsdags var hendes andel af det
gode skib Freja meget billigt til salg.
Vi får handlet lidt, lavet lidt småreparationer og dem der kan sover både
længe og til middag. Fiskebutikken leverer ingredienserne til frokosten,
og aftensmaden spiser vi på restaurant På Havnen. Det var udmærket.
Torsdag tjekker vi den nye smørrebrødsrestaurant på haven det var
klasse, og bruger i øvrigt tiden på at pakke det, som vi ikke skal bruge i
morgen.
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Fredag den 31. juli: Fra Juelsminde til Skærbæk
Fredag morgen er vi klar lidt i 8, og sætter
sejlene så snart vi er ude af havnehullet, og
det blæser 4-5 meter fra vest, så det går
strygende ned mod tragten. Her er der lige
et tidspunkt hvor vi tager motor til hjælp,
men ellers går det meste af turen for sejl i
perfekt vejr. Halv et er vi på plads i
Skærbæk, og kun det trælse mangler, inden vi kan returnere til Esbjerg og
en noget lang græsplæne.

På denne tur
Har vi været afsted i 21 dage
Haft 5 sejlfri dage. De tre pga. for meget vind
Haft gæster med af tre omgange
Sejlet 430 sømil på 80 timer fordelt på 16 sejldage
Besøgt 12 forskellige havne, tre hvor vi ikke har været før – 4 hvis vi tager Århus motorbådsklub med i
regnestykket
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