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I 2019 havde vi planlagt en tur til Kongens København, men usædvanligt dårligt vejr, gjorde at vi var blæst 

inde i mange dage, og måtte springe over. Vi synes ikke at en enkelt dag eller to var nok til 

Københavnerbesøg, så allerede omkring påske bestilte vi plads inde på Wilders Plads i det vi satsede på, 

kunne være den midterste uge i vores ferie. 

Vi har haft rigtig godt vejr i de tre uger vi har været afsted 2½ dag med regn, og den ene dag det nærmest 

var heldagsregn, var også den dag, det blæste så meget at vi sprang sejlads over. 

Vi har oplevet lidt problemer med vores motor, som sender rigeligt hvid røg ud, når den bliver anstrengt, 

men de motormænd vi har prøvet at få fat i, har alle haft ferie, og vi er da også kommet hjem. 

Hjemmefra havde vi bestilt 4 overnatninger i København, men det blev også til en ekstra dag i Dragør og på 

Hven. 

Flere gange har vi oplevet at vi ikke kunne rulle forsejlet ind, og derfor har vi måtte tage det ned, inden vi 

gik i havn. Heldigvis fik vi på falderebet et godt råd, som synes at have løst problemet. 

Vi har været afsted i 20 dage, besøgt 15 havne, hvoraf de to var nye steder: Fejø, hvor vi helt sikkert 

kommer igen, og Bäckvicken på Hven (så vi har altså været udenlands i år), og vi har flyttet os 393 sømil. 



27. juni: Sønderborg 
På denne dag hvor Astrid bliver 5 år, er det selvfølgelig helt vidunderligt 

vejr. Vi fejrede hende sammen med hele familien i går i godt selskab med 

god mad og søde børnebørn. Efter vi havde fået desserten som blev 

serveret da Danmark havde lammetævet Wales 4-0 til EM i fodbold, kørte 

vi i båden, så vi kunne komme afsted fra morgenstunden. 

Fra morgenstunden var det noget overskyet og meget lidt vind, men syd 

for Fænø kunne vi sejle for sejl, og ved middagstid blev det, det mest 

vidunderlige sommervejr.  

Vi var ude af havehullet allerede 7:45 og kunne 9 timer efter lægge os ved træbroen i Sønderborg, hvor 

også Kongeskibet ligger i disse dage. 

Vi vidste jo hjemmefra at målet var Sønderborg og at det ville blive en lang dag på vandet så Kim havde 

lavet en gryderet hjemmefra, så der var nem mad. 

Jeg er stolt af - og glad for at bo i et land, hvor der er plads til alle. Dejligt at havnen er tilgængelig for alle, 

selv om Kongeskibet ligger til den ene kaj. Ja den lokale fisker som altid ligger ved den kaj, ligger der også, 

selv om der er fint besøg. 

Vi kunne på vores lille fine nyindkøbte termometer læse at der i det seneste døgn har været mellem 18 og 

35 grader. 

Der er virkelig rigtig dårlig internetforbindelse her, og det betyder bl.a. at jeg ikke kan uploade logbogen i 

dag, men det betyder også at der ikke er forbindelse til vores TV = ingen Tour de France og ingen EM i 

fodbold. Så det var jo godt at det var i går at Danmark spillede. 

 

28. juni: Bagenkop 
I dag var vi igen tidligt oppe, for målet er Bagenkop og det er også en 

længere tur. Vi står op i solskin og det vil det være hele dagen. Dejligt at 

sommeren lige skulle komme her, hvor vi har 

ferie. Det er også vindstille, og i et sjældent 

havblik tager vi de 33 sømil for motor. 

Vi lægger fra land kvart i 8 og anløber 

Bagenkop havn 14:20. Her er usædvanligt få 

både. Dem der er, er som det plejer at være: 

Tyske lystbåde. Vi taler om det måske er 

Coronarestriktioner der gør at der er så få. mon ikke de skal vise coronapas når 

de lægger til? 



Det har været en rigtig varm dag 19 grader i nat, og op til 37 grader i vores cockpit i løbet af dagen. Det 

kaster årets først iskage af sig      . 

Først på aftenen var der to gutter ombord på en 37 fods båd der underholdt med hhv. en saxofon og en 

guitar. De spillede og sang (ja det var jo nok kun ham på guitaren der sang), og gjorde det vældig godt. 

 

29. juni: Spodsbjerg 

 Endnu en dejlig dag er på bedding. I går aftes besluttede vi, at vi ”kun” 

ville sejle til Spodsbjerg. Det er ca. 18 sm, så dem der kunne, kunne sove 

længe. Ikke desto mindre var vi ude af havnen lidt i 9 og satte sejl med det 

samme. Det blæser omkring 4 meter, så det kan lade sig gøre, dog uden at 

slå nogle fartrekorder. 

På sejl-sikkert-app’en kan vi se, der syd for Langeland er et vrag, som vi 

skal prøve at undgå. Det viser sig, at der er enormt nemt at markere en 

given position på søkortet, så vi nemt kan styre uden om. Selvfølgelig kan 

man det, det er bare os, der endnu ikke er fortrolige med de faciliteter der 

er i programmet. 

I ro og mag og fuld sol nærmer vi os Spodsbjerg, men da selv vindmøllerne på kysten ikke kunne dreje 

rundt, kapitulerede vi og strøg sejlene og tog den sidste time for motor. 

Da vi sidst var her i 2019, spiste vi på en havneknejpe ved færgelejet. Det var i særklasse godt, så det havde 

vi jo sat næsen op efter at gøre igen. Vi kunne jo selvfølgelig have tjekket deres åbningstider men kunne her 

i løbet af eftermiddagen konstatere at de havde lukket mandag og tirsdag.  

 

Heldigvis vidste vi at der også er en brugs her tæt på havnen, så vi kunne proviantere, men den er også 

lukket (for bestandigt) og nærmeste dagligvarebutik er i Rudkøbing. Det kunne nemt være en af de dage, 



hvor vi måtte ty til nødrationerne fra knoor men det viste sig at der var en 

”pølsevogn” så menuen i aften stod på burgere, fiskefileter og pommes. 

Der er heller ikke her mange både i havnen, og dem der er (bortset fra os) er 

tyskere. 

I dag har vi været på vandet i 4½ time og temperaturen har været mellem 18 og 

36 grader i cockpittet. 

 

30. juni: Fejø 
Den intense sommervarme er ovre i denne 

omgang, og det er blevet lidt mere almindelig 

dansk sommer. Fordi vejrudsigterne lover en del 

vind over middag står vi tidligt op, og er ude af 

havnen allerede lidt over halv otte. Vi sætter sejl 

med det samme, og krydser dybtvandsruten i 

Langelandsbæltet med det samme. Desværre er 

vindretningen ugunstig, så vi må krydse en stor 

del af vejen, men vi kommer frem for sejl. Det 

blæser som lovet op, og det bliver en meget 

urolig sejlads til vi kommer i læ af Skalø og Fejø. Der kommer også en byge eller to. 

Da vi skal rulle forsejlet ind, har indhalerlinen igen sat sig fast. Jeg prøver først om 

jeg kan få den løs, alternativt binde noget om sejlet så det ikke står og blafrer, 

men må opgive projektet.  Da heller ikke Kim kan komme afsted med det, må vi 

tage sejlet helt ned, og det går jo også. 

Vi kommer godt ind i havnen, og lægger os med god hjælp af lokale folk uden på 

en anden båd, men i det samme kommer der en og siger at vi gerne må lægge os 

for enden af haveanlægget, hvis vi orker at flytte os, så det gør vi. Det er rart at 

ligge helt til kaj, når vi nu skal bule med at få forsejlet op igen. 

Efter lidt frokost tager jeg et løbehjul til den lokale købmand, som er meget 

velassorteret, og er også forbi Fejø Cider. Imens har Kim fået lavet 

indhalersystemet. Måske skyldes problemerne, at der bliver halet for stramt ind, 

når jeg bruger el-spillet. Vi får sat sejlet på, og mens det pågår, kommer 

havnefogeden forbi og byder velkommen. 

Nu begynder det også at regne, det er ikke bare 

en byge, men står på nogle timer, så vi dropper 

grillplanerne, og spiser på den lokale café der 

ligger på havnen. Det er usædvanligt lækkert. 

Lokalt produceret Ravioli og hjemmelavet rabarbergrød med vaniljeis. 

Hertil en rigtig god rosévin som produceres i Stokkemarke på Lolland. 

Havnefogeden fortæller at der er omkring 475 fastboende på øen, 25 forskellige nationaliteter, der er 

børnehus og skole til 4. klasse. Tilflytningen de sidste år har sænket gennemsnitsalderen betragteligt.  



1. juli: Masnedø og Kalvehave 
Vi bestilte morgenbrød på cafeen i går aftes til afhentning kvart i 8, så 

nogle af os kunne sove længe. Omkring kl. 9 var vi klar til afgang og satte 

sejl med det samme vi var ude af havnen. Når man sejler i 

Smålandsfarvandet, skal der stilles skarps på navigationsbrillerne, og efter 

ret kort tid må vi tage motoren til hjælp. 

Det er en lidt overskyet dag, men lunt nok. Desværre sender vores motor 

kaskader af hvid røg ud, og vi ringer til nogle ”motormænd” og ender med 

at lave en aftale med Masnedø Marinecenter, som gerne vil kigge på den. 

Der er ca. 3 timers sejlads dertil.  

Undervejs fandt vi ud af at vores septiktank igen er stoppet, men Kim fik det ordnet undervejs. 

Vi kom godt til marinecentret, og Kim fik på kontoret besked om, at der ville 

komme en og kigge på motoren så hurtigt som muligt. Og det skal vi da lige love 

for. Kim nåede at se Tour de France, og vi kunne jo se dem komme og gå på 

området. Vi fik at vide at det var en bestemt medarbejder der skulle kigge på 

motoren, og han var desværre lige sejlet ud med en båd, men vi kunne jo tage fat 

i ham når han kom tilbage. Således gjort, kun for at få svaret at det kendte han 

ikke noget til. Kim nærmest sprang op på kontoret, kun for at få beskeden om at 

det ikke blev i dag, men at de måske kunne kigge på det i morgen. Nu var der lige 

som gået 3½ time, så hvis der havde været en grad af service, ville vi have klaget, 

men man kan jo ikke klage over noget som ikke findes. Vi besluttede derfor, også 

fordi vinden var gunstig, at fortsætte til Kalvehave for sejl, og så finde en mortormand der kan kigge på det, 

når vi kommer til København. 

Halv 8 var vi i havn, og her var også masser af plads. Vi har før måtte opgive at finde plads i netop denne 

havn, så det var jo dejligt. 

Den store grill aften blev ikke til noget, men man kan jo også leve af Knoor’s pastaretter (tilsæt kun vand 

     ). 

Det er blevet en vidunderlig stille aften. 

 
 



2. juli: Rødvig 
I dag stod vi op til en helt igennem grå dag. Allerede mens vi spiste 

morgenmad kom regnen – den sags støvregn, som man bare bliver rigtig 

våd af. 

Kim fik ringet til Volvo Pentas værksted i København, men de kunne 

desværre ikke hjælpe os på denne side af ferien, så nu håber vi bare at 

den motor holder til vi kommer hjem, ellers må vi jo finde en løsning når 

og hvis det bliver nødvendigt. 

Vi havde så småt snakket om at taget en tur til Præstø, men det vil kræve 

en del motorsejlads, så vi sætter kursen mod Rødvig på Stevns, og pudser 

navigationsbrillerne til anden halvdel af Bøgestrømmen. Der er mange steder der ikke er mere end 2 meter 

vand, og vi stikker 1,95.  

Ude af havnehullet sætter vi forsejlet og fortsætter med det og en smule motor, 

og kommer godt igennem. Sigtbarheden er virkelig ringe og regnen siler ned. 

Vel ude af Bøgestrømmen fortsætter vi for forsejl alene og kan alligevel sejle en 

5-6 knob, så Fakse Bugt bliver hurtigt besejret. 

Vi er fremme inden kl. 2 og der er masser af ledige pladser i havnen, men her 

hvor klokken er kvart i 6 begynder det at knibe for de både der kommer ind at 

finde en plads. Det er første gang i år vi oplever det. 

Fiskehandleren her i Rødvig leverer en tiltrængt opgradering af vores frokost, og jeg nupper et løbehjul til 

brugsen for at proviantere.  

Det er klaret op, og nu skinner solen trods alt lidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. – 4. juli: Dragør 
I 1998 havde vi lejet en sejlbåd i Göteborg, og 

brugte 14 dages ferie på at sejle op og ned ad 

den svenske vestkyst. På det tidspunkt spillede 

Danmark VM i Frankrig og skulle spille 

kvartfinale mod Brasilien. Jeg husker ikke 

hvilken by lå i, men jeg husker at Mikael, Kim og 

Lise brugte eftermiddagen på at finde et 

værtshus der havde TV i sikker forvisning om at 

de ville vise kampen. Da tiden kom for 

kampstart, gik vi til værtshuset som så havde 

livemusik og ingen fodbold. Tilbage i båden kunne dem der ville, høre fodboldkampen i radioen på 

mellembølge. Det gik rigtig godt, og kl. 22.57 stod det 3-2 og Danmark var i angreb. Nu er det sådan at der 

altid sendes vejrudsigter på mellembølge kl. X58, og de måtte vente til efter kl. 23 for at få beskeden om at 

vi havde tabt. 

I dag spiller Danmark igen landskamp —kvartfinale ved EM mod Tjekkiet i Aserbajdsjan. Her i år 2021 er der 

tekniske løsninger af en lidt anden karakter, for vi har både TV og internet, så Kim kan se kampen ombord 

på båden. Der er et storskærmsarrangement her på havnen, og jeg kunne da høre at der blev scoret – lige 

da der var der klumper i signalet, men hvor der handles der spildes. 

I morges stod Kim også tidligt op, og vi var klar til afgang allerede omkring kl. 8. På 

havnen i Rødvig er der kommet en bagerbod som sælger rundstykker fra kl. 6.30, 

så den stod på nybagte rundstykker i morges. Der er absolut ingen vind, så vi er 

forberedt på en tur for motor. Der er ca. 25 sømil til Dragør, og vi tager dem med 

storsejl og moderat motor (for at spare den lidt for de store anstrengelser). Turen 

fra Rødvig til Dragør går lige over Køge Bugt. Det er meget diset, solen har svært 

ved at få fat, og der er en sand plage af små fluer, som 

er over alt. Turen tager 5½ time og vi er ved at blive 

vanvittige af alle de fluer, men vel på plads i Dragør er 

der heldigvis fluefrit. 

I Dragør har de fastmonterede ankerliner i stedet for hækpæle. Det er første gang 

vi prøver det, men det var lige til at gå til. 

Det bliver en solrig og varm eftermiddag/aften, og vi må have gang i det nye 

solsejl, så alle kan holde ud at være i cockpittet. 

Søndag bliver vi her i Dragør, får handlet lidt og fjernet de værste spor efter 1 uge ombord. I øvrigt slappet 

af. Danmark vandt jo kampen i går, så der var fest på havnen. 

Om aftenen indtager vi en dejlig middag på den restaurant, der ligger lige på kajen, hvor vi ligger, så det er 

jo nemt og dejligt.  

 

 

 



5. – 9. juli: Christianshavns Kanal 
For første gang i mange uger er der faktisk en 

solopgang der er værd at kigge på, og det bliver 

en bagende varm formiddag. Vi må først gå 

gennem broen over Trangraven kl. 12 så vi har 

god tid. Kl. 10 kommer vi afsted, og der er 

nærmest ingen vind, så turen er igen for motor i 

moderat tempo, som holder den hvide røg væk. 

Der er også på turen i dag, rigtig mage små 

irriterende fluer, så det er godt vi kun skal sejle et 

par timer. 

 

 

Vi kommer til Trangraven 2 minutter i 12, og broen åbner hver hele time, så det er 

helt perfekt. Vi har fra havnefogeden fået anvist et pladsnummer, og den finder vi 

uden problemer.  

 

 

Vi skal være her til på fredag, og udforske nogle af de ting, vi har til gode. 

Billetterne til rundvisning i Operaen er bestilt til på onsdag, og i morgen 

skal vi op i tårnet på Vor Frelser Kirke. 

Løbehjulene kommer virkelig til sin ret her i København. Allerede mandag 

eftermiddag kører vi ned til Broens gadekøkken ved Trangravsbroen og får 

lidt frokost. Der er godt nok meget trafik på den cykelbro. Vi nupper et par 

pizzaer med hjem fra FøtexFood, som ligger lige i nærheden. 

 



 

 

 

 

 

 

Den nærliggende Føtex åbner allerede kl. 7, så jeg kan nemt hente morgenbrød, så det er jo dejligt. Vi har 

bestilt tid i tårnet på Vor Frelser Kirke kl. 10.30, og det er heldigvis smukt solskinsvejr. Det ville godt nok 

være surt at have billetterne og det så var regnvejr. Der er godt nok mange trapper, både indvendig og 

udvendig, men op kom vi. Jeg helt til toppen, og Kim til balkonen. 

Først på eftermiddagen bringer løbehjulene os til Kanal Caféen, hvor vi traditionen tro spiser frokost.  

Vi havde talt om at gå en tur i Tivoli, men der er varslet skybrud, og så gider vi ikke, og tager hjem i båden. 

Der er livlig trafik i kanalen, af både kanalrundfarts-bådene, men også små udlejningsbåde med el-motor og 

en masse kajakker, robåde og SUP-boards. 

 

 

Onsdag starter selvfølgelig med vi ringer til Berlin for at ønske Lise tillykke med dagen. Hun og Kent har lige 

haft en uge dernede i Karens lejlighed. 

Kl. 12 har vi en tid til rundvisning i Operaen. Det tog 5 kvarter og var en rigtig fin oplevelse, hvor vi kom 

rundt både i foyer, teatersalene, og i prøvesale og bagscener. Vi nuppede lidt frokost i Broens gadekøkken, 

og køber bare lidt færdig salat med hjem fra Føtex til aftensmad. 



Kims gamle chef, som bor på Islands Brygge, kommer forbi sammen med Rose på 3 år, og nogle får en øl, 

andre en is og jordbær, og snakken går et par timer. 

Det er jo i dag Danmark skal spille semifinale ved EM i fodbold og der 

begynder at være temmelig rødt og hvidt i gaderne og på udlejningsbådene.  

Desværre taber de jo. 

Torsdag er sidste hele dag i København. Vi får fyldt vand på, så vi ikke 

risikerer at løbe tør. Det er rigtig dejligt vejr, og vi tager løbehjulene ud til 

Refshaleøen, hvor der også er et gadekøkken, men også mange andre 

virksomheder, filmstudier o.a. Vi hørte jo i går, at Operaen har både 

opbevaring og værksteder herude. Vi er lige forbi Lynettens bådeservice og 

købe nogle skruer til den kistebænk der er gået i stykker. 

Vi spiser frokost derude, og napper en kop kaffe på Krøgers Plads.  

 

 

 

 

 

Sole og Mads har læsset deres bagage af i båden og er taget ind til byen, så vi mødes i båden sidst på 

eftermiddagen. 

Der er bred enighed om at aftensmaden skal indtages i gadekøkkenet henne på hjørnet, og vi provianterer 

til fredagen inden vi går hen og spiser. 

9. - 10. juli: Bäckvicken, Hven 
Vi kommer gennem broen ved åbningen kl. 10, og sætter kursen mod 

Hven. Der har længe været truet med nærmest vindstille, men det blæser 

nok til at vi kan tage turen for sejl. Et par kryds op gennem Øresund, og vi 

er på plads i Bäckvikens lille havn. Fordi de lover rigtig meget vind i 

morgen, vælger vi denne havn, for at få lidt læ, men det er godt nok 

meget uroligt at ligge her, men overraskende nok, er der også her masser 

af plads. 

Der er en livlig færgetrafik her i havnen. En stor bilfærge der sejler mellem 

Landskrona og Bäckviken, og så flere andre færger der sejler mellem Hven 

og hhv. Helsingør, København, Helsingborg og Landskrona. Den ene færge afløser den anden i færgelejerne. 

 



 

               

 

 

 

 

Vi finder nogle borde og bænke på havnen, hvor vi griller og gør klar til at spise, men så kommer regnen, og 

vi pakker sammen og spiser i båden. Vejrudsigten er ikke fantastisk for i morgen, så det er lidt synd for Sole 

og Mads der jo er med for at sejle, men så kan han da sove længe i morgen. 

Det blæser måske ikke så voldsomt, som vi havde regent med, men det står mere eller mindre ned i stride 

strømme. Morgentimerne går med praktiske gøremål, og det er for Mads, at sove længe.  

 

 

 

 

 

 

Ved 11-tiden går Sole og Mads op for at leje cykler, og vi andre pumper løbehjulene. Aftalen er at mødes 

ved den lille købmand midt på øen, og få provianteret til de næste dage. 

Vi ville ha’ besøgt Tycho Brahes Uranienborg, men det vil vare flere timer inden vi kan få en plads. De har 

selvfølgelig også tidsbestilling pga. Coronaen – det havde vi bare glemt alt om. Kim og jeg returnerer til 

båden, efter en kop kaffe på cafeen, mens Sole og Mads cykler videre ud og oplever øen. 

De lover rigtig fint vejr i morgen, så det kan blive en rigtig fin sejlads med kurs mod Hornbæk. 

11. juli: Hornbæk 
I dag er det strålende sol fra 

morgenstunden, og vi hejser 

selvfølgelig flaget for Mikael i dagens 

anledning.I går købte vi chokopops til 

Mads, det ville han gerne have til 

morgenmad, men da den dertil 

hørende indkøbte mælk, skulle hældes 

ud af kartonen, var det tykmælk der 

kom ud, så den unge mand fik bare 

tørre pops til morgenmad. 



Ved 9-tiden var vi på vej, og satte storsejlet straks vi var ude af havnen. Stærkt gik 

det ikke, men så kunne de unge mennesker jo teste fiskeudstyret – desværre igen 

uden held. 

Da vi skulle passere det trafikerede område mellem Helsingør og Helsingborg tog vi 

motoren til hjælp, og rundt om pynten fik vi vinden lige i ”næsen” og fortsatte 

derfor turen for motor. 

Kvart over et var vi i Hornbæk, og her var vældig fyldt. Vi fik en plads med hækbøje 

aller yderst på deres gæstebro, men en plads er jo en plads. I løbet af den næste 

times tid, fik vi besøg af Mette og Nick som gerne ville hilse på, og se 

båden, og Mads’ mor og far kom for at hente ham, og kunne så samtidig 

køre Sole hjem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



12. juli: Hundested 
Sommeren er for alvor kommet til Danmark, og det har været en bagende varm dag, og det blev også en af 

de aftner, hvor man kunne sidde ude, til efter midnat – dem er der ikke 

mange af, i det store regnskab.  

Der var OK i Hornbæk, men vandet fra havnen lugtede forfærdelig, og det 

hang muligvis sammen med den enorme mængde af fluer der var. 

Vi havde søndag aften ringet og hørt om Jens og Yvonne havde planer for 

mandagen, for hvis ikke, ville vi tage til Rørvig, men det havde de, og så er 

det nemmere at lægge til i Hundested.  

 

 

Vi havde en rigtig fin sejlads. Til tider 7,5 knob i sydøstenvinden, så det gik tjept. Forsejlet havde igen sat sig 

fast i Furlex’en, så vi måtte have det af på vandet, inden vi kunne gå i havn, men Kim fik løst problemet 

hurtigt efter vi var landet. 

Vi fik en rigtig fin plads i bunden af inderhavnen, tæt på alting, så den kunne jo ikke være bedre. 

Pudsigt nok kom Annemette og Frank til Hundested fra deres nye hjemhavn i Holbæk, så vi hyggede os 

nogle timer, inden – og efter vi spiste sammen på Halsnæs Bryghus. Hyggeligt. Vi har ikke set dem siden 

fasters begravelse i starten af januar.  

 

 
 



13. juli: Havneby, Sj. Odde 
Vi var relativt tidligt oppe, og efter morgenmaden var jeg lige i Aldi efter 

lidt brød, og på havnekontoret med badekortet. I Aldi så jeg de havde 

ledningsfri ”stav-støvsuger” på tilbud, så vi rendte lige op og købte sådan 

en med. Gad vide hvad jeg skal bruge den plads, hvor den nuværende 

støvsuger står til ? 

Vi satte sejl allerede i renden ud fra havnen, men det havde ikke gang på 

jord, og vi fortsatte for motor til vi havde rundet pynten ved Rørvig. Det er 

igen en bagende varm solskinsdag (og ja, vi har husket solcreme) men det 

var en rigtig træls retning på vinden og bølgerne var overraskende store, 

så en meget vippende tur, og det bryder halvdelen af besætningen sig ikke rigtig meget om, men vi kom da 

til Odden, og fik en fin plads helt inde i fiskerihavnen op ad ydermolen. 

 

 

Nu har vi været her en times tid, og pladsen foran os er optaget og udenpå dem og os ligger der allerede nu 

flere både. 

Det bliver også dagen hvor vi præsenteres for Lise og Kents nye familiemedlem: Villy 

Aftensmaden bliver grillpølser på kajen og 

eftermiddagen bød også på en iskage i det vældig 

varme vejr. 

 

 

 

 



14. juli: Mårup 
På denne dag, hvor Laura har 

fødselsdag, står vi op til en strålende 

smuk dag. På papiret kunne vi se frem 

til de planlagte knap 40 sømil til Mårup 

for fulde sejl. Men et er vejrkort, noget 

andet er virkeligheden. Vi måtte have 

hjælp af motoren for at runde toppen 

af Samsø, men så kunne vi tage de 

sidste sømil for sejl. Der var igen lidt 

problemer med motoren, vi håber 

virkelig den holder hjem. 

Udefra ser det ud til at havnen er godt 

fyldt op, og der ligger 10-15 både for 

svaj ude i bugten, men inde i inderhavnen er der 

god plads, så vi kommer fint til kaj. Vi får ordnet 

forsejlet så meget at vi kan få det rullet ind, nu 

må vi se om vi får det ud igen. Kim har SMS’et lidt 

med Steen som har et bud på en løsning, lige som 

der var en mand på kajen, der havde et bud. 

Der er kommet en bulgarsk fiskerestaurant på haven, og den blev vi jo nødt til at 

tjekke ud. 

 

 

 

15. juli: Juelsminde 
Igen en strålende smuk morgen, og turen går i 

dag til Juelsminde. Vi afprøver Steens råd med 

at løsne lidt på forsejlsfaldet og det ser 

heldigvis ud til at lykkes. Vi sætter sejl så snart 

vi er ude af havnen, og kan sejle for sejl de 

første ca. 1½ time i let vind og fuldt solskin. 

Resten af turen må gå for motor, og det går 

også OK. 

Vi kommer relativt tidligt til Juelsminde, men 

der er propfuldt, og efter nogen søgen, finder vi en plads – tænker det er den 

sidste ledige der er i havnen.  



En tiltrængt lur for nogle, lidt indkøb og et bad 

for andre, og vi er klar til at indtage vores 

reserverede bord hos fru Møller. Det var 

lækkert, men noget af det ikke så godt som det 

plejer. Hvad er håndskåren flæskesteg, hvis 

sværen ikke er sprød? 

På vej tilbage slår vi lige ind i havneshoppen, og 

sandelig om ikke Kim kunne få et par sejlersko. 

Der må næsten have været varmerekord i dag. Hold da op hvor har det været varmt. 

16. juli: Skærbæk 
Så synger ferien på sidste vers, og vi skal bare den relativt korte tur fra 

Juelsminde til Skærbæk. Igen en varm og solrig dag. En smule vind ved 

afgang, og lidt da vi har passeret broerne, men ellers med motor hele 

tiden. 

Idet stille vejr er der masser af marsvin og sæler på vejen. 

Der er så varmt i havnen, at luften står stille, så vi får bare pakket mad og 

tøj sammen, og så klarer Kim den udvendige vask, når han alligevel skal på 

havnen på tirsdag. 

 


