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Fredag og lørdag den 25. juli – 26. juli: Fra Skærbæk til Bagenkop 

Vi kastede los kl. 18, og satte kursen mod Bagenkop. Der er et par og tres sømil, så vi måtte jo regne med 

en 10 – 12 timer. Vinden var i øst, og vi kunne sejle for sejl helt ind til vi kom fri af Ærø, så det var kun de 

sidste 10 sømil, vi måtte bruge motor. 

Vi kan konstatere at vores batterier knapt kan trække lanterner i de timer, hvor det er mørkt – det må vi jo 

ha’ kigget på. 

Vi var fortøjet i Bagenkop kl. 5.30, og loggen sagde 64,85 sømil det er en gennemsnitsfart på næsten 6 knob 

– det er meget tilfredsstillende. I dag har vi fortjent en eftermiddagslur. 

Vi kom til at ligge ved siden af Christian og Elin fra Heligenhafen, som vi mødte i Sønderborg sidste år. 

Skægt at vi lige skulle vælge den plads. Vi hyggede os igen i godt selskab med et enkelt glas vin om aftenen. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel i alle de lyse timer. 

Solopgang i Østersøen   Solnedgang i Lillebælt 

 

Søndag den 27. juli: Fra Bagenkop til Gedser 

stod vi igen tidligt op – endnu en lang dag ligger forude. Målet er 

Gedser, hvorfra der er den korteste afstand til Rugen. En lang varm dag 

i vindstille, og vi tilbagelagde de 57 sm på 10½ time for motor. Vi kan 

dermed erklære at vores motor og skrue ikke har taget skade af stuntet 

sidste lørdag. 

Sol fra morgen til aften, men noget diset det meste af turen 

 

 

 

 

 

Rødsand Havvindmøllepark 
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Mandag den 28. juli: Fra Gedser til Barhöft 

I dag skal Østersøen og DW-ruten passeres. Der er 

enorm trafik i den sejlrende, og det er ikke små 

sejlbåde, men coastere af anselige størrelser. Faktisk 

er ruten markeret i søkortet som en 4-spors motorvej, 

og det er ikke uden grund. Den så bred, at det med 

vores motorkraft (vi sejler ca. 5 knob) tog en time at 

krydse. Vi kom af sted kl. halv otte og satte kursen 

mod Rügen. Det gik fint med at komme over DW, og 

kort tid efter blev det så tåget, at vi måtte have 

lanternerne tændt – det var ikke til at se en hånd frem 

for sig. Vi var fremme ved den markerede sejlrende ind    Indsejlingen til Rugen – Gellen Fyr                                                           

til Rügen kl. 15.30 og det tog ca. 1½ time at komme til                                                                                   

Barhöft. Her er meget naturskønt, lige midt i Nationalparken, men her er også mange myg. Vi må vist få 

købet noget myggespray i morgen. 

 

Tirsdag den 29. juli: Fra Barhöft til Stralsund 

Kl. kvart i 9 har vi fået morgenmad, og er parat til afgang, og vi sætter kursen mod Hansestad Stralsund. Det 

er en kort tur på kun knap 9 sømil, og da det dels er modvind, dels en ret smal sejlrende vi skal igennem, 

tager vi endnu en dag for motor og vi er fremme kl. halv elleve. Der er flere marinaer i Stralsund, og vi 

vælger Citymarina, som praktisk taget ligger i centrum af den gamle bydel.  Det er endnu en solrig og varm 

dag, og da man her skal købe vand (og selv have vandslange med) springer vi rengøring af skibet over, 

finder cyklerne frem og gør klar til en tur i byen.  

De fleste af byens gader er belagt med brosten, og det kan mærkes når vi kører på de små cykler, men vi får 

da testet fjedrene. Overalt er der fine cyklepareringer, så det er nemt af få låst dem fast, og så fortsætte 

rundt på gåben. Der er middelalder marked, med masser af boder der falbyder alverdens middelalder ting, 

mad og drikke. Vi spiser frokost på Alte Markt hvor løjerne foregår, og tager en runde i byens charmerende 

gader, og får også købt billetter til middelalderspillet på lørdag, så ved vi da hvor vi skal være til den tid. 

 

Havneløbet i Barhöft   Alte Markt 
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Onsdag den 30. juli: Stralsund 

I dag skal Lise flytte ind i sin lejlighed, men hun må klare sig uden vores hjælp denne gang, og det gør hun 

selvfølgelig. 

Her kan man bestille morgenbrød som bliver leveret på havnemolen – det er fin service. Efter 

morgenmaden er vi igen klar til at udforske byen, og cykler op til Neue Markt – som viser sig at være en stor 

parkeringsplads, men en af byens store katedraler ligger også her, den er ret imponerende Mariakirken. 

Vi får handlet lidt nødvendige forsyninger, og slutter formiddagens udflugt med Fish and Chips fra en af de 

mange boder på havnen. 

Eftermiddagen byder på feriens første rigtige regnvejr, men det klarer op til om aftenen, hvor vi igen kan 

udforske en af havnens restauranter.  

Der er onsdagssejlads uden for havnen om aftenen, og der er rigtig mange både med, og rigtig mange 

tilskuere på havnemolen, så der er et leben uden lige. Måske hænger det sammen med, at der også er en 

fadølsbod i dagens anledning. 

Både her og i Barhöft er der rigtig mange fisk havnen, og man kan ligefrem se de springer i vandet. 

 

Solnedgang i Stralsund   Havnefronten i Stralsund 

 

Torsdag den 31. juli: Fra Stralsund til Wiek 

Vi er stået op til endnu en dejlig dag, og i dag er der også vind 5-6 meter fra NV så vi kan sætte sejl i 

Stralsund havn, og tage turen ud af sundet for fulde sejl. Målet i dag er Wiek, som ligger på den nordlige 

halvdel af Rugen.  

Der er over det hele ret smalle sejlrender, så det er om at holde sig inden for sømærkerne. Der er livlig 

trafik hele vejen, og vi må visse steder tage motoren til hjælp. En Nordlig kurs harmonerer ikke altid helt 

godt med NØ vind. 

Da vi kommer til Wiek, står havnefogeden på molen og anviser os en plads og hopper på sin el-scooter og 

står på broen og tager i mod fortøjningerne inden vi har fundet ind mellem pælene. I løbet af et splitsekund 

har han også hentet nøgler til toiletbygningerne, koder til internettet og ønsket os et rigtigt godt ophold. 
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Lige ved siden af havnen ligger der en sejlerskole og i dag var der vist kitesurfing på programmet. Der var i 

hvert fald en sværm af dem på vandet. 

Det viser sig der er to forskellige administrationer af de to havnebassiner, og man må sige at ”vores” 

havnefoged gør sit til, at gæstesejlerne skal vælge hans bassin. Og selv molerne blev gjort rene. 

Servicedamen gik rundt og tørrede alle el-skabe, fortøjningspullerter mv. af for spindelvæv. 

Wiek er en lille hyggelig by, med en livlig havnepromenade og en meget charmerende sengotisk kirke. 

Sejlrenderne er meget smalle 

 

 

 

 

 

 

Solnedgang og solopgang i Wiek  

 

 

Fredag den 1. august: Fra Wierk til Vieregge 

Så er den første uge gået af ferie, og vi har stadig det 

mest vidunderlige vejr. Vi får fyldt vand på inden 

afgang, og tager af sted omkring kl. 10. Der er lidt vind 

i dag, men igen fra det forkerte hjørne, så vi tager de 9 

sømil til Vieregge for motor. Det er en havn der er 

blevet renoveret inden for de sidste år, og det viser 

sig, at den er en del af en feriehus-by. Her er meget 

naturskønt, men det er også det eneste. Der er ingen 

by, kun en lille bistro og den kønne udsigt. 
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Fortøjningen kostede endnu engang et stykke af flagspillet, så nu er vores flagspil i gang med det tredje 

men også sidste liv. 

Lørdag den 2. august: Fra Vieregge til Ralswiek og Störtebeker Festspiele 

Kl. halv ti var vi klar til afgang. Havnefogeden åbnede først kl. 9, og vi havde betalt 20 € i pant for nøglen til 

bad og toilet, så det var jo værd at vente på. 

Der var en del vind i dag fra 6 m op til 11, men igen fra det forkerte hjørne, så det var motor igen. 2 andre 

både der lå i havnen i nat skulle også til Ralswiek. Ralswiek er en naturhavn, og der er gude smukt. 

Fantastisk at sådan et sted kan skabe et festspil, der kan tage 10.000 tilskuere hver aften, og spiller i 2½ 

måned. Af samme grund var der masser af liv i byen og masser af restauranter. 

Dagens højdepunkt var Störtebeker Festspiele. Over 140 medvirkende, 40 heste og 4 både, og det hele 

sluttede med fyrværkeri. Årets forestilling handlede om Dronning Margrethe I’s forsøg på at overtage 

Mechlenburg og Wismar, så denne aften var danskerne de onde. 

I nat har det været et gevaldigt tordenvejer. Himlen var helt oplyst af lyn der kom fra alle sider. 

Festpilskulisserne i Ralswiek   Festspilspladsen 

De onde danskere    Naturscenen til festspillet 
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Søndag den 3. august: Fra Ralswiek til Vitte 

Kl. er ca halv ti, og vi er på vej mod Vitte. Vi tester lige om bunden er blød uden for havnen – og det er den 

heldigvis. 

Vi kan sejle for sejl hele vejen, og til tider skyder vi over 7 knob. 

Vitte ligger på Hiddensee, og er et meget populært mål. Vi finder en plads for både over 14 meter, men får 

lov at blive liggende. Der kommer flere både ind, som må vende om fordi der ikke er plads. Vejen hertil går 

gennem en meget smal sejlrende, og der er fladt vand lige ved siden af, så det gælder om at holde tungen 

lige i munden, eller stævnen i sporet. 

Det er enormt dyrt at ligge her i havnen, 28€ er meget mere end vi har betalt alle andre steder.  

Vi finder cyklerne frem, og tager ud til Østersøkysten og får et bad i bølgerne. 

Vi spiser i båden, og i løbet af aftenen, fortæller den venlige nabo, at der er ”Thunderstorm comming up”, 

og det fik han da så meget ret i. I løbet af få miutter trækker det op, og himmel og hav står i et. Det blæser 

mere end 20 m/s, og himlen er oplyst af lyn som cirkulerer rundt på himlen. 

Vejrudsigten for i morgen lover kulig over det sydlige Danmark, så vi beslutter at blive en dag mere. 

 

Tordenvejr på vej    ØstersøkystenDiget på Hintersee 

 

Mandag den 4. august: Vitte og Hiddensee 

Står vi op til en regnvejrsdag. Men beslutningen om at blive her i Vitte er nem at tage med den vejrudsigt 

der er for Østersøen. Efter morgenkaffen, finder vi alligevel cyklerne frem, og tager turen langs diget til 

Kloster som er den nordligste landsby på Hiddensee. Her er også en havn, hvor der ser ud til at være OK 

plads, men alt er lukket. ”Montag ist Rhuetag”. Ikke engang en kop kaffe kan vi få, så vi returnerer til Vitte, 

og kører forbi trafikhavnen her, hvor vi kan få kaffe, og købe lidt lokale fiskespecialiteter til at tage med 

hjem i båden til frokost. 

Efter en middagslur på båden, og indkøb af lidt nødvendige forsyninger, spiser vi aftensmad på havnen.  

I løbet af dagen klarer det op, og bliver endnu en dejlig dag på disse breddegrader. 
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Cykeltur  på  digetFærdsel lige ved sejlrenden  Færdsel lige ved sejlrenden 

 

Tirsdag den 5. august: Fra Vitte til Stubbekøbing 

Starter lidt overskyet, men bliver en strålende klar solskinsdag. 

Dagens morgenunderholdning er en tysk båd der ikke respekterer afmærkningen i havneindløbet, så den 

står jo fint på bunden. Der kommer en lige bagved, som gerne vil trække dem fri, men de sætter sig også 

fast. Begge kommer dog fri i løbet af kort tid. 

Vi tager afsted kl. halv ni, efter at havnekontoret er åbnet, så vi kan få vores pant for strømkortet 

tilbage.Det går for motor indtil vi er fri af Hiddensee, men så kan vi sejle for sejl indtil Kadetrenden, som er 

den ”4-sporede motorvej” der går gennem Østersøen. De næste timer er det igen for motor, men 5 sømil 

før indsejlingen til Grønsund kan vi igen sætte sejlene. Vi vil til Bogø. Ifølge havnelodsen er der vand nok, 

men allerede i sejlrenden uden for havneindløbet står vi på bunden (som heldigvis er blød). Vi vender 

skuden og går til Stubbekøbing. Her skulle også være vand nok i den nyrenoverede lystbådehavn, men her 

står vi også på bunden. I fiskerihavnen finder vi med havnefogdens hjælp en god plads ved fiskebroen. Det 

er ikke alle steder i havnen der er meget vand.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Morgenunderholdning i Vitte. 

 

Også i østersøen er der vindfarme 

 



 

9 

Grønsund    Solnedgang i Stubbekøbing 

 

Onsdag den 6. august: Fra Stubbekøbing til Masnedø Bådehavn 

Vi vil til Vordingborg og se det nye Borgcenter, så vi tager den korte tur fra Stubbekøbing til Masnedø 

Bådehavn for motor. Det tager et par timer, og vi slipper for at sidde på bunden. Men der er ikke meget 

vand her , men det går. Efter et hurtigt bad cykler vi til byen. Får lidt frokost og er klar til det meget 

moderne museum omkring Gåsetårnet. Man bliver simpelt hen udstyret med ipads med både 

informationer og interaktive features, og så kan man udforske udstillinger og område. Lidt sjovt at det 

hænger sammen med det vi oplevede i Stralsund og Hansestæderne. Således opdaterrt på historien tager 

vi, efter en cykeltur til marinecentret på Masnedø tilbage til båden, får gjort lidt rent, og griller på kajen.  

 

 

 

 

 

 

 

Det nye Borgcenter, centreret omkring Gåsetårnet 
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Torsdag den 7. august: Fra Masnedø til Karrebæksminde 

I går var vi på cykel til Masnedø MarineCenter for bl.a. at købe et nyt 

flagspil. Men katten var løbet med målene, så den var for kort. Vi 

besluttede derfor at vente med at tage af sted, så vi lige kunne lægge til 

ved deres bro for at få det byttet. Det gik ok, men der var meget strøm i 

Masnedsund. Mens Kim var inde og bytte åbnede broen for de 4-5 

både der lå og ventede, men da vi var klar og kaldte brovagten, åbende 

han gerne for os også, så kl. 9.15 var vi gennem broen og på vej mod 

Karrebæksminde. 

Hele turen kunne gå for sejl – i starten med et staget forsejl. Der var 

ikke meget vind men vi kunne alligevel holde en god fart. 

I Karrebæksminde lagde vi os i Søfronten – det er lidt dyrt, men de har 

gode facilliteter. Vi fik vasket båden – denne gang med sæbe, men også 

vasket tøj, så det var bare dejligt. 

Om aftenen kom Mette og Niels til ost og rødvin. Hyggeligt, og vi fik 

aftalt lidt nærmere omkring en lille efterårstur til Malaga. 

 

Fredag den 8. august: Fra Karrebæksminde til Bandholm 

Vi er ude af havnen uden problemer og sætter kursen mod Lolland. Vi har valgt Bandholm, men i 

bagklogskabens klare lys, skulle vi nok have valgt Kragenæs. I Bandhom er der idyllerisk, med de gule huse 

og dejlige udsigt, men ud over hotellet, er der ingen ting. Det er ikke muligt at købe så meget som et 

rundstykke. Faciliteterne for gæstesejlere er et hus med toilet og bad, men badet er kun åbent ml. 7 og 11. 

Vi har inviteret Lis og Peder på aftensmad, og de kommer til grill på kajen, og kaffe i båden. En rigtig 

hyggelig aften. 

Havneø, uden for Bandholm    Middagsselskab på Bandholm Havn  
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Lørdag den 9. august: Bandholm og Maribo  

Bliver vi i Bandholm, og det er meget godt - det blæser ret meget. Lis og Peder henter os, og vi er på 

rundtur i området. I Maribo for at handle, og hjemme og spise frokost hos dem. Det regner en del, men det 

gør jo ikke noget. Om eftermidagen er vi ude i skoven med kaffekurven, og vi bliver leveret tilbage til båden 

sidst på eftermiddagen. 

En dejlig dag i godt selskab. 

 Bandholm, Maribo og omegn  

 

Søndag den 10. august: Fra Bandholm til Lohals 

Vi står vi rigtig tidligt op. Meteorologerne truer med rester af en tropisk orkan, som giver kuligng over hele 

kongeriget, og vi vil gerne til Lohals, for at komme så langt som muligt – og for at møde Hans og Eva. Vi 

sætter storsejlet i havnebassinet, og er ude af hullet kl. 6.30. For motor og storsejl går det fint, og vi 

kommer over dybtvandsruterne i fin stil, og anløber Lohals havn kl. 11.45. 

Eva og Hans som kommer vest fra, er allerede kommet og ligger i lystbådehavnen. Der kan vi ikke gå ind 

pga. vanddybden, så vi lægger os ved kajen i  trafikhavnen. 

En cykeltur til Brugsen, og vi er klar til at grille med Hans og Eva, og har en helt igennem hyggelig aften. 

Vinden og regnen kommer som lovet.  
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 Morgensol i Bandholm og Smålandsfarvandet  

 

Mandag den 11. augustF Fra Lohals til Svendborg 

Det blæser en halv pelikan, og vi bruger ale forhåndværende elektroniske hjælpemidler for at finde et ”hul” 

i blæsevejret. Vi vil rigtig gerne til Svendborg senere i dag, og lige nu ser det ud til at kunne ske ved 2 tiden i 

eftermiddag, men vi får se. 

Kl. 15.30 vælger vi at kaste los, og tage mod Svendborg. Det blæser nok mere end vi havde ventet, og det er 

stik modvind. Vi går for motor hele vejen, og det er rigtigt hårdt – især for Kim, som må stå ved roret hele 

turen.  
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I Svendborg havn er hele det centrale område ved Bølgen reserveret til 

nogle filmoptagelser, så man ligger som sild i en tønde i resten af 

havnen. Vi lægger os uden på en hollænder, skynder os at få pakket 

sammen, og går ud 

for at få en pizzza. 

 

 

 

På vej mellem Bandholm 

og Lohals 

Lohals Fyr 

Tirsdag den 12. august: Svendborg 

Bliver vi i Svendborg. Vi ville gerne ha’ været til Lyø 

eller noget i den retning, for at kunne mødes med 

Laura og Mikael i Dyvig, men den plan må vi droppe. 

Det blæser bare for meget. Vi får provianteret, og Kim 

finder ikke mindre en to par shorts, så det er en god 

dag.  

Jens og Marianne kommer forbi om aftenen til fru 

Nedergaards dacapo-ostebord, og vi har en rigtig 

hyggelig aften. Sjovt at høre om deres tur til Island i 

Landroveren.   
    Krappefangst i Svend borg Havn 

 

 

Onsdag den 13. august: Fra Svendborg til Faaborg 

Vi får tanket ved anlæget i Svendborg Havn, og kvart over 9 er vi på vej. Det blæser lige under 10 m, og så 

snart vi er ude af Svendborg Sund, kan vi sætte sejl. 2 reb i storsejlet og forsejl, og vi flyver derudaf med 

over 7 knob, Målet er Fåborg, og Laura og Mikael tager færgen fra Fynshav til Bøjden og kommer her i aften 

for mad og overnatning - hyggeligt. 
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Vi kom godt til Fåborg. Mikael og Laura kom og vi grillede på det dertil indrettede område. Hille og Lilly kom 

til kaffe og blev et par timer. Stakkels Lilly havde tandpine, og skulle have hevet en tand ud, dagen efter. 

Fåborg Havn    Kaffeselskab 

 

Torsdag den 14. august: Fra Faaborg til Årøsund 

Vi hyggede med morgenmad og de unge mennesker tog en telebus kl. halv ti, for at nå færgen kl. 10. Vi 

lagde fra land kvart over ti, og tog stort set hele turen for sejl til Årøsund. Det har svinget meget mht. vejr 

og vind. Heldigvis kun få regndråber, men til tider mere end 12 m/s, og fra skiftende retninger. Vi 

overnatter i Årøsund, hvor vi har fået vel nok havnens bedste plads, men må leve med en sand 

hvepseplage. 

 På vej til telebussen  
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Fredag den 15. august: Fra Årøsund til Skærbæk  

Så venter dette sommetogts sidste dag. Vi er på vej allerede lidt i 9, og der er ikke meget vind, men det 

viser sig at det der er, er godt at sejle på. Vi får en enkelt regnbyge, men ellers er det dejligt solskinsvejer. Vi 

er hjemme på 3½ time, og kan spise frokost i Skærbæk havn. Efter en større omgang pakning og rengøring 

kan vi slutte turen med at sige: 

461 sømil har vi sejlet 

17 havne har vi besøgt 

Sol har vi haft masser af. 

 

 

   
    Lillebælt 


