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Fredag den 28. juni: Fra Skærbæk til Ballen, Samsø 

Så blev det vores tur til at trække stikket og tage på ferie. Vi kørte i båden 
i går aftes, og var tidligt oppe så vi kunne kaste fortøjningerne kl. 8. Det 
var faktisk gråt, men ret hurtigt kom solen, og vi er blevet godt og grundigt 
stegt på vejen til Ballen på Samsø. Der har ikke været meget vind, så 
med storsejl og jernsejl (motor) har vi flyttet os med lidt over 5 knob. Kvart 
i fire var vi fremme til en forbavsende tom havn. Her i Ballen koster det 
190 kr. at ligge, men de har lige som så mange andre steder inkluderet alt 
i prisen, så man kan tanke vand, bade og bruge el som man lyster. Det er 
så meget nemmere end kort, mønter og poletter.  Det har været en dag 
med masser af sol. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Lørdag den 29. juni: Fra Ballen til Rørvig 

Lørdag morgen stod vi igen tidligt op til en overskyet og halvkold morgen, dog ikke så kold i vores optik, som 
de islændinge der lå i en stor motorbåd ved siden af, og havde oliefyret til at køre hele natten. Kvart i otte 
havde vi forladt pladsen, og satte kursen mod Snekkeløbet, som er passagen midt på Sjællands Rev. For 
fulde sejl skød vi omkring 6 knob, og ventede sådan set bare på at det solskin der var lovet kl. 9, ville dukke 
op, men det var vist blevet forsinket i trafikken. Efter et par timer eller tre, var vinden så ugunstig, bølgerne 
så høje, at farten var faldet til det halve. Vi strøg forsejlet og fortsatte for motor og storsejl. Det der med store 
bølger bliver aldrig skribentens kop te, så skipper måtte klare sig selv mens hun med et godt greb om 
spilkoppen studerede detaljerne i glasfiberen. Vores plan A var at komme helt til Rørvig, plan B at gå ind i 
Havnebyen på Sjællands Odde. Da vi var kommet gennem Snekkeløbet, var forholdene igen så vi begge 

I mellem Skærbæk og Ballen  - Vesborg fyr – turens første solnedgang 



kunne holde ud at være ombord, og vi gennemførte derfor plan A. Kl. 16 præcis var vi fortøjet i Rørvig, så vi 
kun har en kort tur til Holbæk i morgen. 
Vi prøver altid på vores sommertogter at besøg havne vi ikke har været i før, og det vil lykkes i år. 
Foreløbig er Rørvig på den konto. Nu har jeg bestilt bord på Fiske & Røgeriet til i aften, menuen i løbet af 
dagen har være to bananer og en småkage, så vi springer resterne fra madklubben i tirsdags over. 
Der er byfest i Rørvig i dag. Det betyder bl.a. at der er musik, og lige nu er der Hardinger Band der spiller, så 
alle de gamle SHU BI DUA numre fra vores ungdom blæser over havnebassinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 30. juni: Fra Rørvig til Holbæk 

Søndag skal vi som planlagt til Holbæk og besøge Jens og Yvonne. Der 
er kun 15 sømil, så dem der kan, kan sove længe. Denne søndag 
morgen giver også den første rigtige solopgang i lang tid. Vi gi’r os god 
tid, og kl. halv 10 kaster vi los. Vinden er lige i næsen, og vi forbereder 
os på endnu en dag for motor, men der er god plads i Isefjorden, så vi 
sætter begge sejl og krydser ned mod Holbæk fjord. 
Møder på vejen, foruden et museumsskib fra Roskilde, Georg Stage 
som jo er en smukt gammel 3-Master, som også havde fuld sejlføring og 
lå og krydsede rundt. Solen skinner fra en skyfri himmel, og vi kan nyde 
den smukke fjord fra søsiden, solen og varmen. I Holbæk er der en 
Marina 3 km fra byen, en gammel og en ny havn lige i centrum. Vi 
prøver først at finde en plads i den gamle havn, men uden held. De få 
pladser der er brede nok til os, har vi svært ved at komme ind på, fordi 
det nu er blæst voldsomt op. Vi prøver i stedet den nye havn, hvor der er 
en flydebro med én ledig plads. Desværre fortæller naboen at ejerne 
kommer senere i dag. Vi lægger os ved bolværket med stort besvær. 
Heldigvis kommer der en fra en nærliggende husbåd og hjælper os med 
at få fortøjet. Der er meget højt op til kajkanten, det var svært at forcere 
samtidig med at båden er i fart. Nå men alt lykkes jo i en gasovn, som 
man siger, og nu ligger vi her. 
Mens jeg provianterede en smule brød og frugt fik Kim givet det udvendige af skibet en tiltrængt vask. 
Havnekontoret ligger i den gamle havn, der var pænt langt at gå. 
Ved femtiden kom Jens og Yvonne, og vi hyggede os med lidt ost og  brød i et solbeskinnet cockpit. Det 
blæser nu helt vildt, og for at få lidt læ, vender vi med fælles hjælp båden, så det blæser knap så meget i 
cockpittet. 

Rørvig havn 

Gul afmærkning der er til 

at få øje på 

Isefjorden 
Solopgang i Rørvig og Georg Stage på fjorden 



Mandag den 1. juli: Familiebesøg i Holbæk 

Vi har aftalt med Jens og Yvonne at de henter os ved 10-tiden. Så har vi tid til lidt arbejdsmæssige 
udfordringer, og de til deres ugentlige personalemøde. Det er ikke lige så varmt som i går, men sol og mest 
tørvejr. Vi kører bl.a. til Brorfelde og ser området og observatorierne, som desværre er lukkede fordi det er 
mandag, og spiser frokost på en café i Havnsø, for at slutte af hos dem, hvor vi ser firmaet, hilser på deres 
børn, svigerbørn og børnebørn, og spiser lækker mad. Christian er så sød at køre os tilbage til havnen, 
indenmhan kører tilbage til Frederiksberg. 

Tirsdag den 2. juli: Holbæk 

Det blæser stadig hel vildt, men det ser ud til vi vil kunne komme til 
Hundested i morgen. Vi bruger dagen til forskellige indkøb i Holbæk. Der 
er en dejlig bymidte, med gode indkøbsmuligheder, og en tur på kajen i 
den gamle havn kan det også blive til. 
 

Onsdag den 3. juli: Fra Holbæk til Hundested 

Jeg lover jeg aldrig mere vil klage over for lidt vind !! 
Vi har hygget os med Jens og Yvonne søndag og mandag, og så var 
planen ellers at samle Sole og Peer op i Hundested tirsdag, for at bruge 
tiden ind til fredag eftermiddag til at sejle til Chr. havns kanal. 
Nu er det jo så heldigt at planer er til for at blive lavet om, så med den 
voldsomme blæst der blev varslet, blev københavner turen aflyst og vi 
blev i Holbæk. I dag har vi så i op til 15 m/s vind sejlet for motor fra 
Holbæk til Hundested. Der er ikke mange ude og sejle i dag, og der er 
masser af plads inderst i haven (som vi har fået anbefalet). Langskib -
tæt på toiletter og bad, det er perfekt. Her betaler man kun for tre dage, 
når man ”køber” 4 overnatninger. Vi ringede efter Søren og Merete, som 
kom til fru Nedergaards dacapo ostebord og en kop vin på denne 
onsdag aften. Som altid hyggeligt. Vi håber på bedre vejr, når de skal 
med på tur i september. Sole og Peer kommer i morgen aften og så 
hygger vi os her i Hundested et par dage, og Kim og jeg tager toget til 
familiefest på lørdag. 
Vi kan nu sætte flueben ved tre havne, vi ikke før har besøgt. 
 

Nordvest Sjælland 



 

Torsdag den 4. juli – lørdag den  6. juli 

Torsdag eftermiddag kommer Sole og Peer. Sejltur bliver er ikke noget 
af, men vi hygger os max både torsdag og fredag. Torsdag er vejret så 
dårligt at selv et krydstogtskib der skulle have lagt til, må ændre plan. En 
del af de små butikker på havnen er lukket pga. vejret. Vi spiser på 
Halsnæs Bryghus om aftenen, og er alle mere eller mindre forspiste. 
Fredag er det en strålende dag, hvor vi rent faktisk kunne ha’ sejlet, men 
med vores lørdags planer, giver det ikke så meget mening. Vi nyder i 
stedet det gode vejr, går en lang tur på havneområdet, og jeg får købt 
knapper (lavet af afrikanske kvinder) og Sole får suppleret lageret af 
hønsekort. Der er tivoli på havnen, og det tiltrækker naturligt nok masser 
af mennesker. 
Fredag aften spiste vi ”Hos Knud” på havnen, det var meget lækkert. 
Lørdag kørte Sole og Peer os til Jonstrup, hvor vi skulle fejre Evas 70 
års fødselsdag. Det var også lækkert og hyggeligt. Jan og Lydia satte os 
af på Lyngby Station, så vi sparede vel omkring en times transport på 
vores rejse tilbage til Hundested. 
 

 
 
 
 
 

 



Søndag den 7. juli: Fra Hundested til Helsingør 

I dag er det Lises fødselsdag. Hurra hurra hurra. Selv om der er dejligt i Hundested, så er meningen med at 
have en sejlbåd at man skal ud på den blå hylde. Det har været en usædvanlig blæsende uge i Danmark. Vi 
kan ikke klage over selskabet og har hygget os max med Sole og Peer. 
Her søndag formiddag ser det ud til at vinden vil kravle ned til ca. 8 m/s fra NV, så ved frokosttid kaster vi los 
og sætter kursen mod Gilleleje eller Hornbæk. Et lille tjek af vindudsigten for i morgen gør at vi beslutter at 
tage helt til Helsingør, så slipper vi for Kattegat i morgen. 5 1/2 time i relativt store bølger, men det gik godt, 
og vi fandt også en plads der var både bred og lang nok. Og kortet til at købe strøm med, som har ligget i 
båden siden vi var her sidst i 2015 virkede !!. 

 

Mandag den 8. juli: Fra Helsingør til Dragør 

På denne mandag stod vi op til skybrudsagtig regn. Vi kunne læse i avisen at Nordsjælland gik fri af skybrud, 
for det var faldet i Sverige, men voldsomt var det, og sigtbarheden markant nedsat, så Kim nuppede en time 
ekstra på langs, og efter sen morgenmad var vi klar til at sætte kursen sydpå gennem Øresund. Jeg havde jo 
afbestilt pladsen på Chr.Havn, men vi prøvede at ringe, om der kunne blive et lille hjørne til os et par dage, 
men nej alt var optaget, så Dragør blev dagens mål. 
Staks vi var fri af Helsingør Statshavn, satte vi sejlene og susede ned gennem sundet. Til tider over 7,5 
knob. 
Vi fandt utroligt nok en plads i den gamle havn (vi kan ikke gå ind i lystbådehavnen), og fik handlet lidt 
så vi ikke dør af sult inden vi næste gang kan proviantere. Det er blevet ganske dejligt vejr i løbet af dagen, 
og solen skinner lystigt. 

 
 
 
 
 
 
 

Hilsen fra Berlin                      Nakkehoved fyr          Helsingør Nordhavn 



Tirsdag den. 9. og onsdag den 10.juli: Fra Dragør til Rødvig 

 
Tirsdag morgen bød på den, til nu, skønneste solopgang på 
denne tur. Vi var igen tidligt oppe, og lagde fra land kl. 9 og 
satte kursen mod Rødvig på Stevns. Vinden var perfekt - fra 
den rigtig retning og i rette mængde, så vi susede hen over 
Køge bugt. Der var masser af både på vandet. Stevns klint 
er altså bare smukkest i solskin. Vi fandt nemt en plads i 
Rødvig havn mellem pælene, men det kommer til at knibe for 
mange af de både der kommer senere ind. Ved langskibs 
pladserne ligger de som sild i tønde - tre-fire både uden på 
hinanden. Vi bliver her en 
ekstra dag for at se 
Stevnsfortet, så for første gang 
i år, har vi fundet cyklerne 
frem. Det bliver også turens 
første grillaften på kajen, hvor 
der er fine forhold med borde 
og bænke. 

Onsdag formiddag cyklede vi ud til Stevnsfortet. Det var et rigtig fint sted, og 
den guidede rundvisning var alle pengene værd. Det er lutter frivillige er viser 
rundt, og de fleste havde vist en fortid i forsvaret. Da vi gik rundt nede i de 
udgravede gange og bl.a. så kommunikationsrummet, kunne vi jo ikke andet 
end at sende en tanke til onkel Palle, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torsdag den 11.juli: Fra Rødvig til Nyord 

Så blev det torsdag og Mikaels fødselsdag. Vi har det smukkeste sommervejr med sol og (desværre) 
ingen vind. Vi hører det regner ret heftigt i Esbjerg). 

9.- 15. juli 



Kim er tidligt oppe, så vi er ude af havne-hullet allerede 8:30. Der er som sagt knap en vind der rør sig, så vi 
tager turen mod Nyord for motor. Afmærkningen i Bøgestrømmen er blevet opdateret, og Søfartsstyrelsen 
har lavet en fin publikation der er lige til at downloade, så vi er godt forberedte til 
turen. 3 1/2 time og vi ligger fint i den lille havn på Nyord. Her er faktisk mange 
turister, men det er også en del af Camønoen. Efter lidt frokost og et tiltrængt 
bad, går vi en tur rundt i landsbyen, som er meget charmerende. 
 

 
 

Fredag den 12. juli: Fra Nyord til Kragenæs 

Igen i dag var vi tidligt oppe og klar til afgang 8:30. Det har regnet her til morgen, men det bliver en lang dag 
uden vind, en del sol og myriader af bitte små fluer. Vi sejler for motor hele vejen til Kragenæs, hvor vi 
anløber omkring halv tre. Her er både campingplads og lystbådehavn, deraf navnet “Marina Lystcamp”. Da 
jeg skulle betale på kontoret, sagde damen: “Jeg kan se på din kulør, at du skal betale for en båd”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lørdag den 13. juli: Fra Kragenæs til Spodsbjerg 

Endnu en sommermorgen at stå op til. Sol over Smålandsfarvandet og udsigt til Dodokalitten. I går fik vi 
også vasket, faktisk synes jeg det var billigt: 30 kr. for en vask og 20 kr. for at få tørret. Lis og Peder kommer 
til morgenmad kl. halv ni, så dem der kan, sover længe. Hyggelig stund i godt selskab. 
Halv elleve er vi klar til at tage afsted. Ud af Sakskøbing Rende for motor, men ellers sejl til vi skal krydse en 
af havets motorveje: Rute T, hvor vi tager motoren til hjælp. Spodsbjerg turisthavn er en fin havn, og selv om 
det er ret sent vi kommer, er der masser af plads. 
Missionen om at anløbe mindst én havn hvor vi ikke har været før er mere end lykkedes. I dag er det 5. sted 
hvor vi ikke har været før. Jeg tror vi er den eneste danske gæstebåd og resten er tyskere. Selv 
bådudlejningen, der lejer små både ud til fiskeri hedder Bootsferleih. 

 
 
 



Søndag den14. juli og mandag den 15. juli: Fra Spodsbjerg til Marstal 

På denne søndag hvor Laura har fødselsdag, er det noget gråt og 
halvkoldt her i Spodsbjerg. I går da vi spiste på havnens fiskegrill (stedet 
så ikke ud af meget, men maden var god), faldt vi i snak med et lokalt 
par, som kunne fortælle at der var var havnefest i Bagenkop, så vi satte 
dagens mål til Marstal i stedet. Her er så også noget Tivoli med bl.a. 
musik og radiobiler. Vi har problemer med søvandsfiltret, men Kim 
vurderer at vi godt kan sejle og bruge motoren, så vi sætter et ur til at 
ringe hver time, så han husker at kontrollere. En stor del af vejen kan vi 
sejle for sejl, så det går fint, og vi må finde en motormand i morgen. Om 
lidt kommer Pia og Bjarne til en kop vin - vi har aftalt at spise sammen i 
morgen. Peter var ude og dele reklame ud for Søassurancen, så ham fik 
vi også lige hilst på, og vi har fået et par telefonnumre til motor-mænd. 
Mens vi sad og spiste, kom Ina og Leon forbi i deres båd, de ledte efter 
en ledig plads. De bliver også til onsdag, så vi må ses i morgen. 
Vi vidste godt det igen ville blæse helt vildt, så det passede jo godt med 
at vi skulle have en motormand ud og se på søvandspumpen. Sidst på 
eftermiddagen var problemet løst, og vi var 1125 kr. fattigere, men sådan 
noget skal bare være i orden. Og i ventetiden kunne vi også nå at hygge 
os lidt med Ina og Leon. Hyggeligt at snakke med dem, det er længe 
siden vi har set dem. Vi kunne lige nå forbi Ritas galleri i Prinsensgade, 
før vi skulle spise sammen med Pia og Bjarne fra Kaifu af Frederikssund. 

 

 
 

Tirsdag den 16. juli: Fra Marstal til Søby 

Vi (læs Kim) sov længe, og vi skulle også tanke, så vi kom 
først afsted over elleve. Det var noget af en udfordring at få 
tanket, for standeren står ved den kaj, hvor de store 
skonnerter lægger til, men med hjælp fra en flink mand på 
kajen, og nogle hollændere fra en af bådene lykkedes den 
mission også, og vi satte kursen mod Søby. Solen havde 
svært ved at bryde igennem og i temmelig meget vind, bølger 
og for motor kom vi der ud af. Godt tre timer tager den tur, og 
heldigvis 
løjede 
vinden lidt 
og solen 
kom, så i 
skrivende 
stund er 
det en 
rigtig dejlig 
aften. 

Der er godt fyldt op i havnen, og inden aftenen går på 
hæld, ligger bådene som sild i en tønde. 
 
 

16.- 20. juli  



 
 

Onsdag den 17.juli: Fra Søby til Dyvig Bro 

I nat har vi ligget uden på en tysk Bianca 35, og de ville gerne tidligt afsted, så vi var oppe kl. 6, og klar til 
afgang halv otte. Kursen er sat mod Dyvig, og vind og vejr gør, at den tur må foregå for motor. 
Det er gråt og diset, men også tegn på at solen vil få magt på et tidspunkt. Vi kommer til Dyvig Bro kvart over 
et i strålende sol, og som sædvanlig blev vi taget godt i mod af havnefogeden. 
Vi har traditionen tro bestilt bord i Skipperstuen på Badehotellet, og det eneste gøremål er vist at få skuret 
dørken, for en hækbølge fra en overhalede båd kostede en kaffekop i tusind stykker. 

 

 

Torsdag den 18. juli: Fra Dyvig Bro til Kalvø 

Når man ligger ved Dyvig bro og har bestilt morgenbrød hos 
havnefogeden, bliver det leveret på båden, og de lune rundstykker er 
værd at vente på. Omkring kl. 9 
er vi klar til afgang, og målet er 
Kalvø, så det er sommertogtets 
korteste tur ca. 10 sømil. Der er 
absolut ingen vind, så det er da 
godt det skiv har motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fredag den 19.juli: Fra Kalvø til Årø 
På denne fredag, hvor Hille og Lilly fejrer guldbryllup, sætter vi kurserne 
mod Årø. Faktisk kan man sige at ferien er slut, og nu er “det bare 
weekend”. I går var Ulrik lige forbi til en kop kaffe, og havde også tilbudt at 
tage med hvad vi lige manglede, så det er jo service. I morges var der 
nogle køer der muh’ede vældig meget og vældig højt, og nu er der så 
nogle andre der gør det her på Årø. Vi kom omkring halv tolv, og har været 
et smut forbi Brummers gård efter saft. 
Nu lakker sommertogtet mod enden. Et par dage til så er det slut. Mandag 
morgen skal Kim til Slovenien, så vi stiler efter at komme hjem lørdag, så 
han har tid til at få pakket og få læst op på projektet. 

 
 
Lørdag den 20. juli 
 

Dagen bød på noget nær perfekt 
sejlads fra Årø til Skærbæk i 6-8 
meter vind fra SØ.  
Vel på plads i havnen stod 
overspringshandlingerne i kø, men 
vi måtte jo tage os sammen og få 
pakket og tømt køleskab mm. 
Det har været en tur med kun et 
par dage med regnvejr, og enkelte 
byger hist og pist, og jeg tror hvis 
man tager gennemsnittet af vinden, 
fra alt for meget til alt for lidt, så 
ville det også ha’ været perfekt. 
Vi har på de 22 dage vi har været 
afsted besøgt 15 forskellige havne. 
I Holbæk og Rødvig havde vi en 
planlagt overligger-dag, de fem 
andre var vi blæst inde i hhv. 

Holbæk, Hundested og Marstal. Vi har nået målet om at besøge havne, hvor vi ikke har været før. Fem blev 
det til i år: Rørvig, Holbæk, Hundested, Nyord og Spodsbjerg. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vi har sejlet 380 sømil, været på 
vandet knap 84 timer, og i 61 af 
dem har vi haft motoren tændt. 
 
 
 
 

 
 
 


