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Beslutninger  
 

Familiefest og udlængsel 
Jeg stirrer længelsfuld ud af Kalveøens store vinduer. Det er juni måned 2020 og bådene sejler lystigt på 

Roskilde fjord. Vejret er disset og det småregner. Som sejler kan jeg ikke lade være med at iagttage 

sejlføringen. Nogle sejler kun med forsejl, andre storsejl. Få har sat begge sejl. Den 80 årige fødselsdag 

afholdes på trods af coronaepidemien. Livet vil leves. Familiemedlemmer omfavner hinanden, der gives 

hånd og krammes. Siden slutningen af marts måned 2020 har der ellers været formaninger om, at man skal 

holde afstand. Familien er samlet. Alt er næsten som det plejer, men vi er blevet ældre. Håndsprit er det 

nye. Det er blevet klart, at vi er organiske væsner, der kan overføre virus fra vore fugtige håndflader. Vi er 

skabninger som dyr og planter, der tilsyneladende er underlagt naturens luner. Hvilken erkendelse for den 

moderne civilisation! 

Tiden og tyngekraften har hærget i ansigterne. Dybe furer er trukket af årenes plov. Håret er gråt eller helt 

borte. Velstandssamfundet har fået vævet til at bryde alle naturlige former. Cellernes DNA-koder kæmper 

mod alkohol, rygning og for meget mad. Jeg betragter de unge i selskabet. Skønheden findes stadig, og jeg 

indrømmer gerne, at jeg nyder kroppenes æstetik i mit daglige arbejde som lektor på et gymnasium.  Under 

min skallede isse tænker jeg, at jeg har været der. Livsmodet, kærlighed, drømme, men også udfordringer 

med job og penge. Mens jeg anstændigt spiser smørrebrødet, mærker jeg angsten for at blive gammel. 

Kroppens forfald og de mange drømme, der bare bliver til hverdag i et hamsterhjul. Er de unge ikke ved at 

begå samme fejl? Lejlighed, hus og bil. Terminer der skal betales, og chefer som skal pleases. Men det er vel 

meget naturligt, at man som menneske stræber efter at forsørge sig selv, finde et ly, opleve kærlighed, få 

børn og høste anerkendelse og respekt? Er det ikke det gode liv? Jo, jeg har været der. Oprør mod 

forældre, løsrivelse, borgerliggørelse og gentagelse. Nu erfaring og resignation. Er det ikke det udskældte 

hamsterhjul, som har givet mig tryghed, kærlighed, anerkendelse, oplevelser, rejser, biler og både? Hjulet 

har bragt mig sammen med dejlige mennesker i ind- og udland. Måske er det lidt for smart og forkælet at 

kritisere hverdagen. Er det ikke rimeligt, at man som menneske biddrager til fællesskabet og forsøger sig 

selv og sine børn?   

De gamle på 80 har stadig værdigheden. Mastodonter gemt bag huse af porøse mursten og grå tag. Boliger 

fyldt med stemmer, lyde, dufte og billeder. Hvor er jeg? En halvgammel mand, der hver morgen mærker bly 

og usmurte kædeled. Poser under øjnene og hud, der har fået for meget sol. Alt for mange modermærker 

og en mave, der strutter frem. 

Ser igen bådene på fjorden. Jeg må ud at sejle. Opleve naturen og dens udfordringer. Føle mig ung og fri. 

Mærke en angst, som er større end smitten fra en virus. Hjemmeisolationen har givet mig et selvbillede af 

en gammel agurk hengemt i et køleskab. Fuck corona, min skallede isse, dårlige syn og langsomme 

løbetider. Jeg har behov for en kamp, der lægger ud over de systemer, normer og hierarkier, jeg igennem 

årene er blevet indfanget i. Jeg må på tur, og det kan ikke gå hurtig nok.  

Tilbage til Thisted. Et stort højtryk på næsten 1030 hektopascal har lagt sig til rette over Skandinavien. 

Solen bager og vinden er svag. Vejrkortene fra MET-Office i Storbritannien ser gode ud de næste par dage. 

Lavtrykkende er langt borte. Afstanden mellem isobarerne er store. Højtrykket er stabilt. Desværre er der 

et lærermøde onsdag den 24. juni 2020. Jeg må tage en beslutning. Vejrvinduet er åben nu for at sejle op 

langs vestkysten og videre over Skagerrak til Norge. Der kan gå år før et nyt vindue vil åbne sig, og jeg kan 

springe ud af hverdagen. Det bliver en eksistentiel beslutning. Jeg melder afbud til lærermødet. I øvrigt har 

jeg deltaget i så mange lærermøder i mit professionelle liv, at jeg ved, at jeg næppe mister den helt store 
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viden. Faktisk har min krop og hjerne det vanskeligt under sådanne rituelle møder, hvor jeg på forhånd ved, 

hvem der siger hvad og hvorfor. Min psyke har brug for at komme afsted, og det skal være nu! Ikke flere 

møder, elever, klager og coronanyheder. Ikke mere læsning og bådklargøring. Min pakning og proviantering 

bliver nødtørftig.  

 

 

 
 

Kilde: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/ Se højtrykket over Danmark. 
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Corona-nedlukning 
Mange danskere vil huske den 11. marts 2020, hvor statsministeren lukker Danmark ned på et pressemøde. 

Hvem havde forestillet sig det? Jeg er i gang med at læse en bestseller, hvor forfatteren i indledningen 

fastslår, at det moderne menneske har udryddet 3 historiske trusler1. Krig, sult og epidemier. Den ellers 

meget interessante historiker er en postgang for hurtig2. Min kone og jeg sidder stenet til fjernsynet. 

Heldigvis har jeg igennem et langt liv læst meget om krige og katastrofer. Den farlige influenza-lignende 

virus Covid-19 kan ikke sammenlignes med bomninger under Anden Verdenskrig, brandstorme, etniske 

udrensninger, pogromer, jordskælv og tsunamier. Intet er gået i stykker. Produktionsapparatet er intakt. 

Ingen grund til at hamstre varer og sælge aktier.  

Jeg skal efter hjemsendelsen fortsætte den skemalagte undervisning, men nu som fjernundervisning. Det er 

en lettelse ikke, at skulle møde fysisk hver dag på skolen. Endelig kan jeg som samfundsfags- og 

økonomilærer læse avisen om morgen og udvikle noget aktuelt, interessant og anderledes undervisning. 

Min entusiasme stiger næsten dag for dag. Jeg har tid til at producere små undervisningsfilm på YouTube3. 

Det rigide skoleskema kan nedbrydes, og der bliver tid til forberedelse, fordybelse og feedback på elevernes 

besvarelser. Arbejde og fritid kan nu indrettes efter min krops rytme. Om morgenen stilhed, fordybelse og 

læsning. Formiddag optagelse af video og kontakt til elever. Eftermiddagen går med at rette opgaver. Sen 

eftermiddag er der tid til at løbe, svømme, cykle eller sejle. Aftenen fordrives med læsning af bøger, 

nyheder og tv-serier. Dejligt at være hjemme ved min søde kone. Coronaisolation giver en 

drømmetilværelse for et menneske som mig. I mange forårsnætter sover jeg i telt. Deacceleration giver nye 

muligheder som shelterovernatninger og vandrerturer.  

 

 

 

 
 

Heldigvis har jeg skibet SELA. Ofte tager jeg ud på fjorden og sætter sejl. Herude er der ingen corona. I fred 

og ro betragter jeg civilisationen inde på land, der er i krig med en virus. Der er færre biler på kystvejen, 

men ellers er det ikke muligt at se krise eller sammenbrud.  

I midten af april mærker jeg dog en begyndende klaustrofobisk følelse. Fly, tog og busser er lukket ned. 

Sidste efterårsferie i Grækenland er lysår væk i bevidstheden. Jeg skal afsted. Meddeler min kone, at jeg nu 

sejler til Limfjordsøen Fur. Hun finder det for koldt, men kommer heldigvis senere i bilen. Øen og havnen er 

nærmest mennesketom. Grillbar, kro og sejlklubbens toiletter er nedlukket. Efter en god nats søvn i båden, 

står vi op til en dejlig solskins forårsmorgen. Vi løber en tur op til Nordfur, og genser det flotte landskab. 

 
1 Harari, Yuval Noah (2018): Homo deus - En kort historie om i morgen, Lindhardt og Ringhof. 
2 Læs af samme forfatter (2015): Sapiens,  en kort historie om menneskeheden, Lindhardt og Ringhof. 
3 https://www.youtube.com/user/petergormlarsen2011/videos 

https://www.youtube.com/user/petergormlarsen2011/videos
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Det er der stadig. Corona og de mange forbud, har ikke påvirket de storslåede udsigter ud over Limfjordens 

bredninger. Fulgene synger, og det blå vand er fyldt med millioner af diamanter, der giver genskin. Naturen 

er ikke slået ud af sin rytme, og ragnarok er ikke indtruffet. Flora og Fauna nærmest eksploderer i de varme 

solstråler. Vore skuldre falder ned og ansigterne forandrer sig. Smil, varme og liv.  

 

 

 
Min datter, kæresten og jeg overnatter i det fri. Det er koldt, de må købe nye soveposer. 

 

 

 

 

 
En corona-eftermiddag på fjorden med Thisted om styrbord. 
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Skibet købes 
Skibe er bevægelse, fremmede steder og drømme. De har sjæl, er hellige og har historie. Omgivet af mystik. 

I vikingetiden lod stormænd og kvinder sig begrave med skibe. Mit fartøj er navngivet SELA af den forrige 

ejer. Ordet Sela findes i biblen og er udtryk for pause eller ro. Skibet er af stål. En danskbygget 38 fods 

motorsejler af fabrikatet Motiva. Det er rustikt. Bygget til den tidligere ejer, som havde til hensigt at sejle til 

Grønland, men kun nåede til Norge. Ved første besøg bemærker jeg små modeller af isbjørne, som står på 

en hylde ved frontvinduerne. Drømmen om Grønland var stadig intakt.    

Jeg havde et udmærket skib i min Sagitta 304, men vil gerne have et skib med større tankkapacitet i forhold 

til diesel og vand. Et skib, jeg kan sejle med over større afstande. Der skal være et styrehus. Jeg er blevet 

yachtskipper af 1. grad på baggrund af et projekt omkring en tænkt rejse til Caribien med Sagittaen5. Her 

ser jeg klart begrænsninger ved et fartøj på kun 30 fod. Har længe tænkt, at et stålskib må være godt for 

mig, da jeg også har stor fornøjelse ved at sejle om vinteren. 

 

 

 
Motiva 38 fra 1998. De originale tegninger. 

 

 

Jeg har længe været på udkig efter et nyt skib på nettet. Er på familiebesøg i en weekend først i december 

2017.  Min datter er flyttet ud på Islands brygge i København. Min kone og jeg skal hjælpe hende med nogle 

småting i forbindelse med indretning af lejligheden. Det er bidende koldt, da vi om lørdagen går tur på 

strøget. Om aftenen kommer vores to drenge til middag i den lille lejlighed. Stearinlys på bordet og dejlig 

steg. Søndag den 3. december regner det. Jeg kører til Frederiksværk for at se SELA, mens min kone og 

 
4 Se mine to tidligere beretninger på nettet, Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, 
planlægning og gennemførelse af sejlads over Skagerrak; I båd fra udkant til hovedstaden, 2015.  
5 Larsen, Peter Gorm (2017): Tværfaglig projektopgave til Yachtskipper 1, findes på nettet. 
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datter står af i Frederikssund for at møde familien. Det er råt og koldt. Havnen i Frederiksværk ligger 

forblæst ud til Roskilde fjord. Jeg ser en ældre mand komme kørende på en knallert. I mælkekassen på 

baggagebæreren er der en krykke. Er det ejeren af skibet? SELA ligger yderst i havnen. Det er et stort skib, 

og jeg forelsker mig straks. Manden med krykken er ejeren og hedder Poul. Jeg har skrevet med ham over 

nettet. Prisen er 495.000 kr., men jeg har forhandlet mig ned til 400.000 kr. Det er min grænse for, at jeg vil 

se skibet. Erfaringen har lært mig, at når man handler, skal man sætte nogle økonomiske grænser. Ikke lade 

sig forblænde. Som tidligere ansat i konsulentbranchen har jeg lært, at en pris aldrig er fast, men skal 

forhandles. Jeg mindes et kursus over to weekender i søværnets lokaler på Gribben ved Sjællands odde. Vi 

lavede rollespil og forhandlede hårdt med hinanden. Min egen far har lært mig, at man altid skal gå efter et 

33 procents afslag. Naturligvis skal man heller ikke give indtryk af, at man har mange penge og fine 

uddannelser. Med andre ord, er jeg nok ikke den bedste at handle med. Jeg er nordjyde, og vil have afslag. 

Egenskaber jeg til tider er flov over. Poul har heldigvis allieredet sig med en ung bådmægler, en såkaldt 

yachtbroker.  

 

 
Salgsannonce på nettet fra YachtBroker 2018. 
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Poul er synligt syg. Bevæger sig langsomt og har svært ved lange sætninger. Han fortæller åbent, at han har 

haft nogle hjerneblødninger, og har desuden sukkersyge. Endvidere har han revet sin ene hånd i stykker i 

forbindelse med sejlads med båden. Uddannet ingeniør, men sygdom har gjort, at han i mange år har været 

invalidepensionist. Jeg fornemmer straks, at Poul er et dejligt menneske. Han har tændt oliefyret ombord, 

og der er en dejlig varme i båden. Vi taler om løst og fast. Poul fortæller om hans mange turer til Norge. Vi 

har en fælles interesse i skibe og sejladser til Norge. Jeg siger til Poul, at jeg skal hjem og tænke over det. 

Jeg har jo også en kone, der skal være med på ideen.  

Prisen på 400.000 kr. er for meget i forhold til min økonomi. Jeg opdager, at båden er i skibsregisteret, og 

der er gæld i den for ca. 170.000 kr. Fra ny er båden vurderet til 1,2 million kr. Ja, jeg er med på, at alle 

bådejere i timevis kan fortælle om, hvor god en handel de har gjort. Ofte bliver jeg træt af at høre 

historierne. Det er altid manden, der fortæller, mens konen lytter andægtigt til den mægtige købmand. Og 

nu fortæller jeg så min historie! 

Jeg handler nu med mægleren over e-mail og telefon. Det er intensivt og nervepirrende. Vi lander på prisen 

365.000 kr. Det er i december måned og den unge mægler vil sikkert gerne have et salær her op til jul. Jeg 

er klar til at slå til, men så får jeg snakket med min gamle far. Han er meget negativ. Ikke mindst fordi han 

igennem de sidste par år har overdraget mig et beløb på 300.000 kr. i forhold til et sommerhussalg. Der er 

tale om en slags kompensation, og naturligvis vil jeg hellere have, at vi alle fortsat kunne have 

sommerhuset. Et hus ved Vesterhavet, som har været en stor del af mit liv igennem 50 år. Jeg er i vildrede 

med bådkøbet. Jeg har jo en udmærket båd i min Sagitta 30 fra 1967. Jeg har fået lagt ny motor i båden, og 

den står mig i måske 300.000 kr. 

 

Min kone synes ikke, at jeg kan tillade mig at presse mere i prisen. Poul har vist mig alt på skibet, men vi har 

begge glemt strømskabet. Han er uddannet elektroingeniør, og har derfor lavet strømmen selv. Ja, hele 

båden er selvapteret og naturligvis kan det ses. Men jeg påskønner ham for træarbejdet, som er flot udført. 

Bådmægleren sender mig billeder af elskabet. Det er et sandt rod af ledninger. Nogle er svedne og sorte af 

varme. Ingen oversigter over sikringer. Det vil kræve et stort arbejde at få styr på strømmen. Efterhånden 

får jeg lyst til at trække mig, og begynder at fortryde min begejstring for skibet. Jeg tilbyder nu 305.000 kr. 

kontant, ud fra den betragtning, at Poul og mægleren vil stå af. Det gør de så ikke! 

 

 
SELA´s strømskab. Hvilken sikring gælder for hvad? 
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Julen nærmer sig. Torsdag aften den 20. december tager jeg alene afsted til Sjælland. Handlen skal 

afsluttes. Har det dårligt efter de hårde forhandlinger. Men som lønmodtager betyder 60.000 kr. meget. 

Det er 12 måneder, hvor jeg skal spare 5.000 kr. op hver måned. Papirer skal underskrives fredag kl. 12.00. 

Poul har sagt, at han ikke vil være til stede. Jeg har vist mig som en kedelig nordjysk krejler. Mange tanker 

går gennem mit hoved, mens hurtigfærgen fra Århus masser sig igennem Kattegats kolde vand. Det er 

mørkt at køre bil. Det virker underligt at handle båd på denne årstid. Får min sene aftensmad ved en kiosk, 

der ligger ved den tidligere, men nu nedbrændte, færgekro ved Frederikssund. Et sted, jeg flere gange har 

været til store familiefester. Området er fyldt med minder. I mine unge år gik jeg ofte ud på Kronprins 

Frederiks bro om aftenen for at ryge en cigaret og få den sjællandske familie lidt på afstand. At stå alene på 

en bro med strømmene og dybt vand under fødderne, kan ofte være en helse for sjælen. En eksistentiel 

begivenhed, hvor man lader sig konfrontere med døden under de brede brofag. Når jeg kom tilbage til den 

varme stue fyldt med mennesker, var jeg genfødt, og klar til en ny omgang familie. 

Mod nord kan jeg skimte Frederiksværk. Deroppe i mørket ligger min nye båd. Et eventyr er begyndt. 

Adrenalinen pumper rundt i min krop. Jeg har taget en beslutning og mærker, jeg lever. Vinteren, kulden og 

mørket forstærker kun oplevelsen. Hverdagens rutiner er brudt. Nye drømme åbner sig. 

For mig er lystbåde ikke materialisme og status, men eventyrsmaskiner til at nå fremmede kyster. Det er 

fartøjer, som kan tilbagelægge strækninger gennem vand og luft. Teknologi, som giver mennesket 

muligheder og oplevelser. Jeg har svært ved at forstå mennesker, som ikke sejler. Som ikke bevæger sig 

gennem vand. Hvordan kan de holde ud til kun at være på landjorden? Hvordan kan de frasige sig friheden 

ved bevægelse over åben vand? For mig er bevægelse også erkendelse. Nye steder giver ny viden. Jeg 

forstår mine forfædre, som drog i viking fra Limfjordens trygge kyster. Indrømmet, at jeg og min kone 

foretrækker nye havne og nye områder. Hvordan kan mennesker i millionbåde blive ved med blot at sejle til 

de samme havne, eller måske kun blive liggende i hjemhavnen? Jeg forstår det ikke. Købe en 

bevægelsesmaskine og så næsten ikke bevæge sig! Mange sejlere i Thisted bevæger sig ikke udenfor 

Limfjorden. De er indespærrede akvariefisk. Jeg overnatter hos mine gæstfrie svigerforældre, som bor tæt 

på Roskilde fjord. Mon de forstår mine handlinger og motiver for at sejle? 

Næste morgen kører jeg til Frederiksværk. Bilen er læsset med plastikkasser indeholdende udstyr til 

vintersejladsen over Kattegat. Solen skinner, og vejret er mildt. Optimismen er tilbage. Klokken 12 mødes vi 

på båden. Poul har alligevel valgt at komme til overdragelsen. Den unge mægler arbejder professionelt. Vi 

får skrevet under på de mange papirer. Mægleren har travlt, og forlader os hurtigt. Jeg sidder nu alene med 

den gamle og syge mand. Han sætter mig nødtørftigt ind i de forskellige funktioner på båden. Jeg mærker 

tydeligt, at han har vanskeligt ved det. Jeg fornemmer en vemodighed. Stemningen er tung. Han er i gang 

med at overdrage sit livsværk til en fremmed person, som ikke vil betale prisen. 

Det er vinter, og båden trænger til vedligehold. Den skal op til foråret, og Poul har åbenlyst ikke kræfterne 

til dette. Båden skal sælges nu, og det ved vi begge. Pludselig siger Poul, at: ”Nu er det kaffetid”. Han giver 

mig et krus, skænker op, og finder sin madpakke. Manden har sukkersyge og skal spise. Han går i gang med 

at fortælle om sine sejlture til Norge. Normalt sejlede han alene, men det hændte, at han havde 

børnebørnene med. Han sejlede fra Frederiksværk til Frederikshavn. Derfra til Hirtshals, og når vejret var 

godt, drog han over Skagerrak til Norge. Jeg spørger ham kækt, hvorfor han ikke kom til Grønland. Der 

bliver stille et øjeblik. Han svarer, at det var på grund af manglende penge. I forbindelse med 

gennemgangen af båden kan jeg se, at han ikke anvender originale reservedele til motoren, men billige 

erstatninger fra den svenske lavprisbutik Biltema. Det er en mand der sparer, hvor han kan.  
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Poul havde i en periode haft adresse på Frederiksværks havn, altså han boede i båden. For mange år siden 

var han blevet skilt, og derfor var båden uden dobbeltseng. Den var indrettet til en enlig mand, der nogle 

gange havde børnebørn med på tur. Poul fortæller om sine mange sygdomme. Det er tydeligt, at manden 

er syg, for nogle gange går han i stå under gennemgange af de forskellige funktioner i båden. Nogle ting kan 

han ikke forklare og der opstå perioder med stilhed. Jeg skal åbenbart igen overtage en båd, hvor jeg selv 

må finde ud af alt. Det var også tilfældet med Sagittaen6. Alt måtte jeg rekonstruere. Hvad havde den 

tidligere ejer tænkt, da han lavede det og det? 

Mit helbred er i top. Jeg fortæller Poul, at jeg for et par måneder siden løb Marathon i Amsterdam, og har i 

øvrigt løbet 8 af slagsen. Jeg er frisk, og klar til at overtage projektet. Et er penge, noget andet er 

anstændighed, empati og værdighed over for den fremmede mand i båden. Jeg fortæller Poul, at jeg vil 

videreføre projektet. At jeg i 2013 sejlede til Norge, og tænker at gøre det igen mange gange med SELA. 

Pouls sygdom bevirker, at nogle ting ikke er gjort færdige. Huller og ledninger i loftet til projektør og 

tågehorn, der aldrig er monteret. Ledninger til radar, som ikke er købt. Skibsradioen og den almindelige 

radio virker ikke. Lanterne der ikke lyser eller mangler. Ekkolod og log som er gået i stykker. Kan jeg få 

båden over Kattegat? Jeg spørge Poul om, hvad han nu vil få tiden til at gå med. Han svarer sagte. ”Læse i 

biblen”. Manden er troende. Jeg fortæller, at jeg læser en del, og har meget litteratur om religion og 

biblens tilblivelse. Han korrekser mig. ”Biblen skal ikke forstås på den måde”. Nu forstår jeg bedre, at båden 

hedder SELA, som er et bibelsk udtryk for tænkepause mellem vers. I respekt for manden fortæller jeg, at 

jeg ikke vil ændre navnet. Skibet skal stadig hedde SELA, ikke af Frederiksværk, men af Thisted.  

 

 

 

 

Huller og ledninger i loftet. 

 

Som pensionist, og med masser af tid, har Poul antageligvis kun sejlet, når vejret var godt. Han har ventet 

på højtryk til skagerrakoverfarterne. Det ses af bådens indretning. Der er ingen håndtag og gribelister. En 

del inventar er ikke sat ordentligt fast. Trappe og bord er ikke fæstet til metalskroget. I søgang vil det være 

vanskeligt at opholde sig i det store styrehus.  

Vi beslutter os for at gå op og se bådstativet. Poul har svært ved at kravle fra borde. Jeg tilbyder, at holde 

krykken, men han afslår. Han har lært at klare sig selv. Starter knallerten og kører, mens jeg går det lille 

 
6 Se mine to tidligere beretninger på nettet, Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, 
planlægning og gennemførelse af sejlads over Skagerrak; I båd fra udkant til hovedstaden, 2015. 



12 
 

stykke op til pladsen. Det massive stativ er smukt pakket sammen. Hvordan har han gjort det? Løfte de 

tunge galvaniserede jerndrager? Naturligvis er der ingen manual med i forhold til, hvordan det mægtige 

stativ skal samles. At stativet er pakket sammen, er også udtryk for, at båden skal sælges nu. En ny 

sejlersæson kan Poul næppe klare. 

Poul er i øvrigt lige flyttet i ældrebolig. Svigersønnen vil ikke overtage fartøjet. Der er en melankolsk 

stemning. På vej tilbage til båden, ser jeg pludselig et fantastisk lys over Nordskoven, som ligger på den 

anden side af Roskilde fjord. Et tegn på, at det er det rigtige, jeg har gjort? Nordskoven er fyldt med minder. 

Løbeture og vandringer med familien ud til de gamle ege. Jeg kan godt bo på den tætbefolkede ø, hvis jeg 

blot en gang imellem kan tage op til den mennesketomme urskov. Solen kaster sine svage vinterstråler over 

træerne og vandet. Den hænger lavt. Det har lige været vintersolhverv, hvor solens daglige bane er længst 

væk fra den nordlige halvkugle. Det er den korteste dag. Årstiderne forklares af jordens hældning på ca. 23 

grader. Underligt. Et astronomisk urværk, som interfererer med min egen korte livscyklus.   

 

 

 

 

Kilde: Google Earth. 

 

Tilbage i båden vil Poul vise mig skibspapirerne, men de er gennemblødte! Der kommer tilsyneladende 

vand ind i skibet. Han er uforstående. Papirerne i ringbindene er klistret sammen. Brochurer, kvitteringer 

og oversigter over strømføring er i opløsning. Jeg må have dem med hjem og tørre. Forsøge at scanne 

papirerne, så jeg har dem elektronisk.  Jeg spørger Poul, hvad jeg skal gøre, hvis noget elektrisk ikke virker? 

Er der et skab med sikringer? Svaret fra den tidligere svagstrømsingeniør er, at jeg må måle mig frem til 

fejlen! Noget af et arbejde. I ringbindene finder vi nogle personlige papirer. Pouls dueligheds- og 

radiocertifikat. Der er billeder af Poul, da han var yngre. Jeg siger, at dem skal han tage med som minder.  

Han afslår. Han vil ikke have dem på trods af, at de to certifikater ikke fylder meget i en lomme. Sejlersko, 

regntøj og gamle skjorter bliver også i båden. Alt er ikke, som det skal være. Er jeg vidne til en personlig 

implosion, der ender som et sort hul uden lys og masse? Poul vil åbenbart søge tilflugt i biblen. Sømænd og 

skibe hører sammen. Intet skib, ingen sømand. Ingen bevægelse, intet liv.  

Jeg tager afsked med den syge mand. Vi giver hinanden et solidt håndtryk, som jeg stadig kan mærke. Det 

er ikke bare en overfladisk social kutyme, men udtryk for gensidig tillid, respekt og værdighed mellem to 
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sejlere. Et fartøj er overdraget fra en skipper til en anden med hvad det medfører af forpligtelse i form af 

vedligeholdelse og respekt for det arbejde, der allerede er lagt i fartøjet. Poul kører bort på knallerten. 

Hjem til den nye ældrebolig. En epoke er slut for manden. Ikke flere maritime oplevelser som skipper. Den 

selvapterede båd er afhændet til en fremmed mand fra Jylland. Sejlerhistorien er slut for Poul. Ingen kan 

se, at manden på knallerten med krykken, har været skipper, og har besejlet Norge adskillige gange. 

Manden har været fyldt med drømme, kræfter, snilde og beslutsomhed. Nu er det min tur for en kort 

periode. Også jeg kan se mod enden. Derfor skal der handles og sejles, mens kroppen kan.   

Jeg begynder at løfte de mange kasser ombord på skibet. Min datter ringer flere gange. Hun står på 

Frederikssund station og venter utålmodigt på sin far. Hun vil hjem til Thisted på juleferie, og det kan ikke 

gå hurtigt nok. Det bliver igen til et par hotdogs ved det gamle færgeleje i Frederikssund inden bilturen går 

mod Nordvestjylland.  

Julenat har jeg vanskeligt ved at sove. Jeg tænker konstant på skibet i den næsten tomme havn over på 

øen. Hængelåsen på døren ned til kahytten virker ikke. Skibet ligger yderst i havnen, der ikke er oplyst. Det 

er let at gå ombord og tage udstyret i mine kasser. Der er f.eks. håndholdte GPS´er, mobiltelefon og en 

computer. Jeg spekulerer også på frost. Hvad med de store vandtanke eller motorens saltvandsindtag? Der 

er langt fra Thisted til Frederiksværk, men jeg må der over igen. Pænt nok, har Poul sørget for, at skibet kan 

blive liggende på pladsen frem til marts måned 2018. Mine børn er på julebesøg, men de vil gerne hjem til 

København 2. juledag. Der sker for lidt i Thisted. Vi beslutter, at jeg kører dem til Sjælland, og samtidig kan 

jeg tilse min nye båd.  

Bilen bliver igen fyldt op med mere udstyr til vinterrejsen over Kattegat. Min ældste søn kører bilen. Det går 

alt for stærkt. Hvorfor denne fart i regnvejr? Over Fyn kan jeg ikke holde mig længere, og begynder at 

skælde ud. Her sidder vi 3 mand i bilen. Hvorfor mener han, at han kan tillade sig at udsætte os, og andre, 

for den fare det er at køre så hurtigt? Hvorfor skal han ikke overholde færdselsloven, som er vedtaget af 

fællesskabet i Danmark? 

I mine modne år er jeg kommet til at frygte trafikken. Som barn kørte jeg motocross, og i min ungdom 

motorcykel. Jeg har kørt stærkt, væltet og kender adskillige, der enten blev dræbt eller kom alvorligt til 

skade. Jørgen døde, Kim mistede et ben, Søren var invalid i et par år. Sidstnævnte mistede i øvrigt sin far i 

en alvorlig trafikulykke. Det er mere sikkert på havet, hvor der er plads og tid. Man er sjældent til fare for 

andre. I trafikken er det en hundrededelsekund, der er forskellen mellem liv og død. Det er meningsløst at 

miste livet i trafikken. Derfor bryder jeg mig ikke om at køre på sommerferie i bil. 

Når jeg svømmer i Limfjorden, har jeg flere gange oplevet at få skideballer. Engang var der ligefrem en 

mand i nabolaget, der mente, at han kunne tillade sig at trænge ind i mit hus, og opsøge mig i mit 

badeværelse! Han var klar til at ringe 112. De mener, at det er livsfarligt, når jeg alene svømmer en times 

tid i fjorden. Folkene på stranden bliver bange, når de ikke kan se mig. Jeg fortæller dem så om trafikken. 

Når jeg ligger ude i bølgerne i min våddragt, har jeg masser af tid til at reagere, hvis jeg skulle få det dårligt. 

I en bil, med 80 km i timen, er der ikke meget tid. 

Jeg så engang en demonstration, hvor en bil blev hejst op i en kran, hvorefter den blev frigjort, og landede 

med et brag på en parkeringsplads. Det skulle svare til et frontalt sammenstød med 50 km i timen. Det var 

et rystende syn at se den sammenkrøllede bil. Et ildebefindende hos en bilist kan føre til stor skade, også på 

andre. Bilkørsel i trafikken er langt farligere end en ensom svømme- eller sejltur på fjorden. I øvrigt er der 

mange, der kører alene i bil! 
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Kilde: Google Earth. 

   

Vejret er dårligt.  Drengene bliver sat af i Albertslund.  Jeg ankommer ca. kl. 19.00 til en mennesketom 

mørk havn i Frederiksværk. Vinden suser i de få mastetoppe, der er tilbage. Selv i havnen er der bølger. 

Hvad laver jeg her 2. juledag? Andre hygger sig med venner og familie. 

Jeg har altid stået lidt uden for. Set ind på de andre. Misundelig, og så alligevel ikke. Dybt inde i mig, er der 

noget, som skriger for at komme ud, væk fra normalitet, værdier, normer og sociale hierarkier. Enebarnet, 

som har nok i sig selv. Det er blevet en tradition, at når jeg kommer til 3. juledag, skal jeg ud at sove i 

shelter. Opleve mørke, vejr og ensomhed. Jeg har fået nok af jul og mennesker. Ofte har jeg taget 

rygsækken på, listet af sted sent om aftenen, så ingen kan se mig. Hvad vil naboerne ikke tænke i det pæne 

villakvarter? Gået langs stranden i mørket, eller cyklet ud til shelteren i den nærliggende plantage. Tidligt 

om morgenen har jeg i mørket, ugenert, sneget mig tilbage til julen, mennesker, byen og civilisationen. Jeg 

er nulstillet og igen klar til julemad, gæster og film i fjernsynet. Ja, drengen med rygsækken har passeret de 

50 år.    
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Shelter ved juletid. 

 

Heldigvis står døren åben til et toilet på havnen. Her kan jeg hente vand. Naturligvis er der koldt og klamt 

ombord. Skibet gynger og slår sig i fortøjningerne. Jeg prøver forgæves at tænde oliefyret, men uden 

resultat. Er ikke klar over, hvilke knapper jeg skal trykke på. Tænker et kort øjeblik på at ringe til Poul. 

Manden er syg, og jeg har fået båden billigt. Det er nok bedre at lade ham være i fred her i julen. Endelig 

lykkes det. Varmen strømmer ud i skibets kahytter.  

SELA har store vinduer ud til alle verdenshjørner. Månen kommer frem, og Orion viser sig på den østlige 

himmel. Stjernebilledet kender jeg fra Thisted. Jeg begynder at føle mig hjemme. Næste problem er støjen i 

båden. Bølgerne slår hidsigt og uopholdeligt mod metalskroget, men også oliefyret kan høres. Det er særlig 

slemt i agterkahytten, hvor skippers køje er. Faktisk er det den eneste ordentlige soveplads ombord. Poul 

har bygget skibet til ham selv. De andre sengepladser er for korte og smalle. Kun egnet til små børnebørn. 

Jeg lægger mig til rette. Mærker følelsen af frihed og lykke. Her ligger jeg, skipper i egen stålbåd. Kun få 

ved, at der faktisk er et levende menneske herude i yderhavnen en julenat i år 2017. Slukker mobilen, tager 

uret af, og glider stille ind i søvnens befriende og vægtløse univers, kun fortøjeret til den varme sovepose.  

Efter en god nats søvn i båden står jeg op til klart og solrigt vejr. Der er dejligt varmt i båden, og jeg nyder 

en let morgenmad, mens jeg ser ud på den mennesketomme havn. Naturligvis skal jeg hjem og forsætte 

julen, så jeg har travlt med mange gøremål. Jeg fixer hurtigt skibsradioen. Det er en løs forbindelse på 

dækket. Efter reparationen kan Lyngby radio høre mig klart og tydeligt. Min gamle redningsflåde fra 

Sagittaen får jeg monteret på agterpulpitten ved hjælp af gjorder. Jeg binder udløserlinen fast til båden og 

sætter en kniv i nærheden. Redningsflåden er tung, og det er svært at få den om bord. Heldigvis har jeg en 

sammenklappelig sækkevogn med til at fragte mit grej fra bilen til båden. 

Jeg udskifter nogle reb, og båden bliver bedre fortøjeret. Tjekker bådens plotter, dvs. den lille skærm med 

søkort, hvor bådens position er symboliseret ved et skib. Adskillige gange går den ud. Det er en gammel 

model, men der er heldigvis indlæst et søkort over hele Danmark inklusiv Limfjorden, men i sort og hvid 
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farve. Plotteren er forbundet til skibsradioen (VHF), så man i en nødsituation blot trykker på en knap, 

hvorefter radioen automatisk sender et nødsignal med fartøjets position (DSC). Altså, hvis det lige virker! 

Min plan er, at jeg vil navigere til Thisted ved hjælp af min gamle bærbare computer. I et byggemarked 

køber jeg en ny hængelås til døren. Endvidere køber jeg 60 liter dieselolie, som jeg fylder i dunke af 20 liter. 

Igen kommer sækkevognen til hjælp. Poul siger, at der er ca. 100 liter i tanken, men det ser ud som om 

tankmåleren ikke virker. Han forsikrer mig om, at der er nok diesel til at sejle til Thisted. Jeg har endnu ikke 

nogen præcis ide om, hvor mange sømil der er til Thisted, og hvad den 60 hestes Perkings motor bruger i 

timen. Det er mange måneder siden, Poul sidst har været ude at sejle med SELA. Er skibet klar til en 

vintertur over Kattegat?  

Jeg sætter nogle drivhusvarmere med termostat i båden, så der kan være frostfrit omkring motoren. Poul 

har nok dagligt taget knallerten ned for at tilse skibet, men nu befinder ejeren sig oppe i det nordvestlige 

hjørne af Danmark. Det er en dagstur at komme til Frederiksværk. Opdager, at der mangler sidelanterner. 

Dem har Poul aldrig fået monteret. En vintersejlads til Thisted vil på tidspunkter blive i mørke. Pludselig 

begynder jeg at se bådens mangler. Som køber af en brugt båd, kan man let blive forblændet. Beslutningen 

var min egen. Ingen andre har set båden. Jeg har ikke allieret mig med bådsagkyndige. Jeg mente ikke, det 

var nødvendigt at tage båden op for at tjekke bunden og tykkelsen på stålpladerne. Noget yachtmægleren 

faktisk foreslog mig.  

 

 

 

 

 SELA i Frederiksværk. Nordskoven i baggrunden. 

 

End ikke min kone har set båden. Hvor er det lige, hun skal sove med sin længde på 185 cm? Ud over 

skippers køje, er ingen seng lang nok. I Sagittaen har vi en lang og bred dobbeltseng. Jeg ser nu rusten på 

motoren og malingens afskalning agterskibs. Der står også vand i sumpen, dvs. i bunden af båden. Hen på 

eftermiddagen 3. juledag kører jeg hjem mod Thisted. Tager færgen fra Odden til Aarhus. Handling, 
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beslutning og bevægelse giver liv, men er det her klogt? Har min gamle far igen ret? Vil jeg komme til at 

fortryde købet? 

Resten af julen går med at tørre bådens mange papirer, som var blevet våde ombord. Nogle papirer og 

brochurer er i opløsning eller siderne klisteret sammen. Poul har systematisk gemt alt, lige fra første 

kontakt med Motiva-værftet til regninger og brochurer. Interessant læsning. Det er et rigtigt skib, som er 

optaget i skibsregistreret. De mange håndtegninger af el-kredsløb scanner jeg ind, så jeg altid har dem 

elektronisk. Jeg finder de fleste brochurer på nettet, og opretter digitale biblioteker med materiale over 

skibet SELA.  

Nytåret bliver overstået. Mine tanker handler kun om at få SELA til Thisted. Som nordjyde har jeg det ikke 

godt med, at mine 300.000 kr. ligger i en fremmed og forblæst havn på Sjælland. Uden opsyn! Kan jeg sejle 

båden hjem i weekenden fra den 6. til den 7. januar 2018? Jeg tjekker vejrudsigten om fredagen. Der 

meldes 10 m/s fra nord om lørdagen. Kold luft er tungere, og derfor blæser vinden med større kraft om 

vinteren. Det vil give bølger ind fra siden på sejladsen mod Jylland. Turen skal ske for motor, da jeg vil have 

oliefyret tændt, og computeren skal bruge 220 V fra en konverter dvs. skibets 24V bliver til 220V.  

 

 

 

 

Et af mange indscannede El-diagrammer. 

 

Jeg vil nok være alene på sejlturen til Thisted. For mig er sejlerinteressen ikke forbundet med 

selskabelighed, venner og mange mennesker, men en aktivitet, hvor jeg kan være alene. Et sted, hvor jeg 
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kan holde en pause, SELA, fra hverdagen og de mange dejlige mennesker, jeg til dagligt omgiver mig med 

som underviser. På skibet kan jeg lade tankerne flyve. Nyde naturen og dens kræfter. Her er jeg fri for 

hierarkier, kommandoer, kontrol- og tidsregistreringer. Glemme moderne institutioners rigide og 

mistroiske systemer. Når fortøjningerne er kastet, og skibet glider ud gennem havneindløbet, er jeg ikke 

længere en ligegyldig undersåt i små nepotistiske kongedømmer skabt af fantasiløse systemmennesker 

med mindreværdskomplekser. 

Igennem livet har jeg oplevet mange uduelige landkaptajner, som jeg bestemt ikke tør sejle med, eller give 

et ansvar på søen. Mange er socialt inkompetente, teknisk imbecile og bange for uforudsete hændelser. De 

hører ikke til på havet. Naturligvis har jeg også mødt mennesker, der vil være gode søkaptajner, som jeg 

respekterer og tør følge. Også på havet. Personer, der er dygtige, og som tager ansvar ud over egne 

strategiske interesser. Ofte har jeg deltaget i møder og tænkt, at det her kun er noget, som kan ske på 

landjorden. Og kun i den offentlige sektor i fredstid og med mange ressourcer. 

Det skal ikke forstås sådan, at mine skibe er bolig for en menneskesky eremit. Jeg interesserer mig for 

mennesker. Derfor læste jeg samfundsvidenskab, og derfor nyder jeg, at sejle rundt og besøge nye 

samfund. Som underviser stortrives jeg blandt især unge mennesker fyldt med energi og livsmod. At 

undervise er et privilegium. Som havet, drager mennesker mig også. De giver selskab, kærlighed og viden.      

Jeg er ikke interesseret i kapsejlads, eller at have en større besætning end min kone og nære familie. 

Naturligvis har jeg prøvet at være ombord på andre skibe, hvor jeg skulle agere matros. Det er ikke mig. 

Min frie tid skal ikke gå med at modtage kommandoer om, hvad jeg skal gøre og ikke gøre. Når jeg har fri og 

er på vandet, er det mig, der bestemmer og er skipper. Jeg bryder mig ikke om at være den, som giver 

ordrer og kommandoer. Jeg tager gerne ansvar for mig selv og mine nærmeste. Jeg skal ikke belære andre 

om, hvad der er rigtigt og forkert på søen eller i havnen.  

Jeg tror, mange såkaldte ”sejlere” ikke kan sejle alene. De tør ikke! De bliver nødt til at have en organisation 

og et hierarki med, før de har modet til at løsne trosserne. Kapsejlads og sejlads med venner, har gjort dem 

handicappet. De kan ikke sejle uden skipper, og skipper kan ikke sejle uden besætning. Mange skal ligefrem 

sejle i en lille flotille, før de tør bevæge sig ud i ukendt farvand. Jeg har mange gange stået på en havn og 

tænkt: ”Hold nu kæft”, i forbindelse med sejlerskoler eller skibsmanøvre, hvor der er besætninger ombord. 

Kraftige mandsstemmer lyder ud over havnene. 

Jeg sluttede min optimistsejlads i Frederikshavn som 10-årig. Den lille hidsige og højtråbende dværg har jeg 

ikke glemt. Senere oplevede jeg det samme, som medlem af en roklub i Århus og en sejlads på et 

højskoleophold. Desværre har jeg også mødt det på arbejdspladser. ”For fanden, hvor er der mange små 

kaptajner rundt omkring. Hvorfor skal I råbe sådan? Stop det”. Mennesker som udlever 

mindreværdskomplekser. Poul er en anden type. En mand på havnen i Frederiksværk fortæller, at Poul 

holdt sig for sig selv. Som førtidspensionist spurgte han ingen om hjælp. På trods af sygdom, sejlede han 

mest alene i SELA. ”Nej tak”. Jeg skal ikke holde krykken eller hjælpe ham ombord. Et menneske, som 

mange kunne lære noget af. Nå ja, så byggede han lige sin båd, på nær stålskroget. 

På trods af vejrudsigten, tager jeg alligevel igen afsted til Frederiksværk. Jeg vil tilse båden og hente det 

massive bådstativ. Er det lovligt at køre med så tung en last i en trailer? Jeg har kontaktet flere fragtmænd. 

Det koster 8.000 kr. at få stativet til Thisted. Jeg lejer en stor lukket trailer. Desværre har jeg ikke fået målt 

længden på de galvaniserede jerndrager. Kan de være i vognen? Det bliver et tungt læssearbejde, så jeg 

skriver til min flinke nevø Danny i Frederikssund. I øvrigt har han sejlet med mig som skipper over Kattegat. 

Måske kan han fortælle en anden historie om min tone på havet. Jeg husker tydeligt adfærden hos de to 

pubertetsdrenge. Jeg havde fået nok af Danny og min egen søns snak om prutter og deres underlige lyde. 
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Turen gik fra Grenå til Kulhuse, så vi var sammen i mange timer. Så faldt bemærkningen til Danny: ”Bliver 

du aldrig træt af at høre på dig selv?”. Den har han ikke glemt.     

Danny er klar til at hjælpe, og måske kommer hans bror også. Sejlerlivet har lært mig, at fritidsinteressen er 

fyldt med problemer. Ting der skal fragtes, tunge løft, vedligeholdelse og uendelige mængde sager, der går i 

stykker. Det viser sig, at problemer kan løses, hvis man blot tager et problem ad gangen. Til tider kan 

problemer hobe sig op, og jeg begynder at få hobbystress. Et ord min kone har lært mig. Jeg bliver irriteret, 

og har vanskeligt ved at sove. Er det meningen med en fritidsinteresse? Problemer kan også ses som læring 

og udfordringer. Igen tak til min kone for hendes overblik. Problemer kræver hjælp, som igen betyder 

kommunikation og samvær med mennesker, som man ellers ikke vil møde. At have båd handler om meget 

andet end blot at sejle. 

Jeg kører fra Thisted kl. 8.00 lørdag morgen og er i Frederikssund ca. 14.00. Det bliver en lang tur med stor 

trailer igennem Jylland og over Fyn. Det er heldigvis starten på et nyt sejlereventyr. Bevægelse er liv og 

læring. Jeg konstaterer, at vinteren 2017/2018 er meget våd. Marker står under vand. Dejligt, at den triste 

vinter nu kommer til at handle om båd og fremtidsdrømme. 

Henter min nevø, og kører videre til Frederiksværk. Her står min anden nevø, dennes kæreste og drengenes 

far. En varm modtagelse, og en følelse af, at jeg ikke er alene på øen. ”Tak”. Der er nordlig vind og bidende 

koldt. De fryser, og påklædningen er ikke den bedste. Selv er jeg iført stor sort termodragt, skiundertøj, 

bukser osv. Jeg har sagt til Danny, at han skal tage gummistøvler på, men det ejer han ikke! I min barndom 

havde alle gummistøvler. ”Byfolk”, tænker jeg.   

For mange år siden var drengenes far, en anden svoger og jeg, oppe og se på en båd i Frederiksværk. Den 

gang havde jeg ingen penge. Jeg var blot med, fordi jeg var nysgerrig og havde drømme. Det var et lig af en 

træbåd. Heldigvis købte de den ikke.  

 

   
Eventyret gennem kanalen i Frederiksværk i 2002 i vores første fartøj, Linder kanoen. Havnen, centrum og kanalen. 

 

Frederiksværk kender jeg også fra en kanoferie med børnene i 2002. Vi sejlede rundt i Roskilde- og 

Issefjorden. Ferien skulle være billig, for jeg var arbejdsløs. I Frederiksværk sejlede vi fra havnen op 

igennem en gravet kanal, der engang forbandt Roskildefjord med Arresø. Vi måtte slæbe kanonen igennem 

noget, der mindede om en tilgroet bæk. Turen bragte os ind i byens centrum, hvor mange mennesker 

gloede på den mærkelige jyske familie i kano. I Arresø kom der pludseligt et uvejr og bølgerne voksede. Vi 

måtte søge nødhavn i noget, der viste sig at være en militærhavn! Soldaten kiggede forundret, da han i 

regn- og blæsevejret så 3 børn og 2 voksne i en lille kano. Han sagde pænt, at vi skulle sejle videre til en 
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shelterplads, der lå i umiddelbar nærhed. Det var familiens første båd. Den gav os mange gode oplevelser7. 

Langsomt er vores fartøjer blevet større og mere komfortable. 

Jeg kan ikke finde bådstativet. Det ligger ikke det sted, Poul havde vist mig. Jeg mærker tvivlen. Man skal 

have en nøgle til en bom for at komme ind på området, hvor bådene står om vinteren. Jeg finder en mand, 

og spørger ham, hvordan han er kommet ind på pladsen med bilen. Han er bare kørt bag om indhegningen! 

Jeg gør det samme. Efter lidt søgen finder jeg bådstativet pænt pakket ned, og klar til at blive læsset. Det er 

meget tungt, men drengene hjælper. Jeg vil ikke kunne gøre det alene. Jerndragerne kan præcist være i 

vognen, når de løftes op på paller i den ene side. Traileren er bestemt for tungt læsset til, at det er lovligt.  

Jeg inviterer hjælperne med ud i båden. Det får dem ikke til at fryse mindre. Båden er kold. Jeg fortæller 

dem, at i morgen søndag kl. 9, vil jeg testsejle fartøjet. De to nevøer tilbyder straks at sejle med. Deres far, 

som i mange år var sømand og sejlede som maskinmester på en færge i Nordsøen, er ikke glad for ideen. 

Han siger, at vandet er koldt, og det kan være fatalt, hvis man falder i. Der er i øvrigt ingen skibe ude på 

fjorden på denne årstid. Hvis noget går i stykker, kan vi ikke regne med at blive slæbt ind. Stemningen er 

trykket. Maskinmesteren har måske ret. Drengene er voksne, og jeg vil gerne have dem med. Man sejler 

ikke ud i januar måned i en fremmed båd og ukendt farvand. De insisterer, og vil med. Kort tid efter 

forlader de alle båden. 

Jeg tænder oliefyret og varmen kan straks mærkes. Nu er jeg alene og går målrettet i gang med at 

kontrollere de forskellige systemer. Jeg starter motoren. Den springer ikke i gang med det samme. Hm, hm, 

hm. Flot kølestråle agterskibs. Olien og frostvæsken tjekkes. Derefter bærer jeg de fugtige tæpper, puder 

og hynder over i bilen. Desværre har det regnet ind på kortbordet. Søkortet over Roskilde fjord er 

gennemblødt. Min værktøjskasse, som jeg havde med sidste gang, er nu fyldt med regnvand! Der er 

bestemt nok at gå i gang med på SELA. 

Jeg indtager aftensmaden på den lokale Mac Donalds. Jeg har ikke haft tid til at undersøge gaskomfuret og 

om der er vand ombord. Aftenen er herlig. Det er interessant at være ombord på et nyt skib. Jeg har endnu 

ikke overblik over, hvad der er i alle skibets rum, skabe og skuffer. Poul har ikke haft energi til at tømme 

båden. Jeg går på opdagelse og finder to kikkerter, skjorte, shorts, sko, tandbørste, regnfrakke med bukser, 

redningsveste, fiskenet, søkort, flag, passer, lomme- og pandelamper osv. Det er en stjerneklar aften. 

Frosten er hård, og jeg kan se, at båd og broer bliver belagt med iskrystaller. Orion står igen i øst, og jeg 

føler mig hjemme. Det er glat. Alligevel arbejder jeg ude i mørket med pandelampe. Pouls trappe på broen 

vil jeg have med til Thisted. Det bliver en dejlig stille nat i min varme militærsovepose.  

 
7 Se Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af 
sejlads over Skagerrak. 



21 
 

 

 

 

Frederiksværk lystbådehavn januar 2018. 

 

Jeg vågner veludhvilet på trods af, at oliefyret har larmet hele natten. I januar er dagene korte, og jeg 

sidder i mørket og nyder morgenkaffen og min kones hjemmebagte boller. Livet er et eventyr, og jeg er 

lykkelig. Morgenskumringen bliver fantastisk. Der er hvid rim og glat over alt. Mod vest ser jeg Sølager, hvor 

færgen om sommeren sejler over til Hornsherred. I Kulhuse har jeg ofte boet i min svigerindes sommerhus. 

Løbet eller gået lange turer i Nordskoven. Jeg har anløbet Kulhuse havn i Sagittaen8. Jeg ser måger, der i 

nattens løb er frosset fast i isen på fjorden. Hvordan kan fuglene holde varmen?  

Nevøerne ankommer præcist kl. 9.00. Solen skinner nu, og det er stille vejr. Små fritidsfiskere tøffer rundt 

ude på fjorden. Der er den flotteste nyis. Nu skal vi prøve at sejle det nye skib. Det virker meget stort, og jeg 

mærker adrenalinen. Kan jeg styrer det tunge stålskib? Fortøjningerne skal tages, men det er en vanskelig 

opgave. De er stive, da fugten i rebene i nattens løb er frosset til hård is. Knuder kan ikke løses op. 

Tovværket minder om stive spagettistænger, der kan knække. 

Dækket er glat. Fra oliefyrets skorsten er der sket en kondensering. Vandet er igen blevet til is, der har 

spredt sig udover dækket. Er det forsvarligt at sejle ud? Hvem har ansvaret for de to drenge? Det lykkes at 

få skibet gjort fri. Bovpropellerne virker. Vi glider langsomt ud gennem havneløbet. Mit medbragte 

navigationssystem virker. På min bærbare computer ser jeg, hvor vi sejler. Farvandet er næsten ukendt. Jeg 

har dog en sommer sejlet med Sagittaen9 i Roskilde fjord. Jeg husker, at der er grundt udfor Frederiksværk.  

Vi sejler gennem den tynde is. Det er kun sjovt, da SELA er solgt som en lille isbryder. Skibsmægleren og 

Poul fortalte begge, at fartøjet er isforstærket. Det tiltalte mig, da jeg læste salgsannoncen på nettet. 

Spanterne i stævnen sidder tættere end normalt. Der er lidt Fram over projektet. Polarskibet i Oslo, som 

 
8 Se mine to tidligere beretninger på nettet, Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, 
planlægning og gennemførelse af sejlads over Skagerrak; I båd fra udkant til hovedstaden, 2015. 
9 Ibid. 
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først var anvendt af Nansen og siden Ammundsen. Beretningerne har jeg naturligvis læst. Tænk at Nansen 

og Archer bygger et skib, der skal indfryses i isen tæt på nordpolen. Det er ikke så længe side, min kone og 

jeg besøgte Oslo for bl.a. at se Fram i virkeligheden. Isforstærkningen på SELA er måske et smart salgstrick, 

men det ansporer min fantasi og drømme. Hvem vil ikke gerne sejle i is? Noget jeg ofte har gjort i 

Limfjorden med mine kajakker. 

 

 

 

 

Tynd is på Roskilde fjord ved jomfrusejladsen med SELA. 

 

Vi sejler over mod Nordskoven. Minderne vælter igen frem. Flere gange har jeg arrangeret natløb for mine 

børn og nevøerne. Svigerindens sommerhus ligger tæt ved skoven. Vi skiftes til at styre båden. Det hele er 

bare stort. Vi drikker varm kaffe på dækket, som de betænksomme drenge har med på termokande. De har 

også købt rundstykker og kager. Følelsen af at sejle gennem is er fantastisk. Jeg tager mange billeder. I min 

eufori lægger jeg dem straks op på Facebook. Er det for at prale? Nej, det er vild begejstring for båden og 

vintersejladsen.  
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Skipper og Danny udfor Frederiksværk en søndag morgen i januar 2018. 

  

Glæden bliver hurtigt afløst af problemer. Sådan er det med gamle skibe. Jeg kan ikke styre båden fra 

styrehuset. Den begynder pludselig at sejle baglæns! Der er et gas- og gearhåndtag inde og udenfor. 

Autopiloten kan ikke holde bådens kurs. Pludselig krænger skibet hårdt til den ene side, og så den anden 

side. Kompasset i masten taber forbindelsen til selvstyreren. Kompasset fungerer ikke længere i styrehuset. 

Jeg prøver igen og igen autopiloten. Den virker ikke. Det betyder desværre, at turen til Thisted bliver lang, 

da jeg skal styre skibet manuelt. Mit humør daler, og jeg tænker, om jeg måske har købt katten i sækken. 

Omvendt ønsker jeg udfordringer, og det har jeg fået.  

Kl. ca. 11 er vi igen i havn. Jeg har aldrig sejlet med bovpropeller, men det lykkes at styrer fartøjet fint ind 

på pladsen. Tager afsked med drengene, som igen er betænksomme. ”Behold bare bagerbrødet, så du har 

noget at spise på den lange tur hjem”. Jeg har travlt, da jeg skal aflevere traileren kl. 21.00 i Thisted. Turen 

hjem er problemløs. Heldigvis har vi en stor Ford Mondeo 2,2L. med dieselmotor. Den kan trække traileren, 

hvis dæk er temmelig flade. Vægten er langt over de max 500 kilo, der står trykt på vognen. Tænk, at man 

selv kan hente et bådstativ. Problemer er til for at blive løst. Omkring kl. 19 er jeg i Thisted, hvor min kone 

står klar med dejlig aftensmad. Med besvær får vi aflæsset traileren. Jerndragerne er tunge, men min kone 

er heldigvis stærk. 
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De to nevøer styrer båden. 

Om mandagen er jeg atter på arbejde som den tørre og boglige akademiker. Tankerne kører rundt i 

hovedet på mig. Hvordan får jeg mit skib hjem til Thisted? Jeg er bekymret over, at jeg ikke kan give gas 

nede fra styrehuset, men må stå ude i cockpittet. Båden har ingen sprayhood, så turen over Kattegat kan 

blive fandens kold her i januar.  

Jeg finder en bådmekaniker i Frederiksværk. Han kender båden, og har i september måned foretaget 

service for 9000 kr. Han vil sende mig fakturaen. Jeg beder ham om at se på bådens gear- og gashåndtag. 

Det vil han gerne. En flink mand. Et par dage senere taler jeg igen med ham. Han har smurt systemerne og 

fortæller, at alt virker upåklageligt. Ja, hvis han havde haft tid, ville han gerne med over Kattegat. Der er 

faktisk mange, der siger, at de gerne vil med, men jeg vil helst sejle alene, for så ved jeg, at jeg kan styre 

det. Jeg kan sejle i min egen rytme og spise min egen kedelige mad. Omvendt får jeg et problem i forhold til 

søvn og landgang i fremmede havne. Det afgørende er vejret, så jeg kan ikke lave aftaler med folk på 

forhånd om en særlig weekend. Når endeligt vejret er til det, ja så har mange allerede planlagt deres 

weekend. 
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Over Kattegat i januar  
Jeg studerer vejrudsigterne nøje. Pludselig er der et vejrvindue. Nogle vinterdage, hvor der er langt mellem 

vinterens hidsige lavtryk, men også isobarerne og dermed svag vind. Jeg skal bruge 4 dage. I programmet 

OpenCPN10 fremstiller jeg en detaljeret sejlplan med måske 100 waypoints fra Frederiksværk til Thisted. 

Planen ligger både på computer, mobiltelefon, usb og i en sky på nettet. I fremtiden ser jeg et lille højtryk, 

som vil give klart koldt vejr. Hvad med risikoen for overisning? Har hørt dramatiske historier om fiskere, der 

er gået ned med deres både om vinteren. Finder mine lærebøger fra yachtskipperpensummet og læser om 

overisning. Når vejret er stille, kommer der ikke røgvand og dermed is på båden. 

 

 

 

 

Svag vind over Kattegat fredag 19. januar 2018, kl. 0600. Kilde: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/ 

 

Jeg arbejder som gymnasielærer, og kan ikke bare tage fri. Hvad gør jeg? Tager en rask beslutning. Båden 

skal hjem til Thisted, og jeg skal afsted om torsdagen til Frederiksværk, hvis projektet skal lykkes. Kontakter 

mine ledere og fortæller, at jeg desværre ikke kan møde på gymnasiet de næste to dage. Jeg oplyser ikke 

om årsagen, men giver indtryk af, at det er meget vigtigt for mig at få fri. Situationen er eksistentiel. 

Lederne er fantastiske. De kender mig, og ved, at jeg passer mit job. Altid møder til tiden og kun sjældent er 

syg. Jeg får fri. Tak. Dejligt, at der stadig findes mennesker, der er fleksible og forstående. Er det bedrageri? 

Fylder min hobby for meget? Der vil nok være delte meninger, men for mig er det vigtigt, bare en gang 

imellem at føle friheden. Tage beslutninger. Ja, mine elever kommer til at arbejde selv i timerne uden 

lærer, men til gengæld møder de et menneske om mandagen, der er fyldt med energi, livsmod og eventyr. 

En lærer, der ikke er udbrændt og kørt over af dagligdagen.  

Bådens selvstyrer virker ikke, og jeg skal derfor finde en styrmand, der kan afløse mig. Hvem kender jeg, 

som har mod på at sejle over Kattegat i januar måned i en gammel båd? Jeg kan kun komme i tanke om 

Peter Skorstensfejer eller IP, som han også kaldes. Jeg har kendt ham i mange år fra triatlonklubben. Han 

har gennemført 3 ironmans og 29 maratonløb. Han bor ude ved Vesterhavet, og er et rigtigt mandfolk. En 

thybo, der har aner til fjordfiskere. Som barn gik han på isen fra Thy til Mors. Skorstensfejeren er frygtløs og 

god til at holde balancen. Et menneske, jeg kan holde ud at være sammen med i mange timer. Som mange 

thyboer, tænker han, før han taler. Heroppe værdsættes pauser og stilhed. Der spares på ord og sætninger. 

 
10 https://opencpn.org/ Et fantastisk gratis program, som også virker på smartphones. Tak til udviklerne.  

https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/
https://opencpn.org/
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Efter et langt liv som skorstensfejer er Peter blevet pensionist. Han har tidligere hjulpet mig, når min båd 

skulle op, eller i vandet. Da min kone blev alvorlig syg, og ikke havde kræfter til at afmontere Sagittaens 

tunge mast, stod Peter der. Han udgiver sig ikke for at være sømand, men jeg kan se, at han befinder sig 

godt på vandet. En sejlsportsmand ligner han ikke, når han stiller op i grønne gummistøvler, hvis såler er 

fyldt med græs. Ikke den bedste kombination til hvid ny poleret glasfiber. Han driller mig ofte med, at jeg 

ikke tør sætte ”ballonen”, altså spileren. Han mener, jeg er for forsigtig. Han har sikkert ret.  

Jeg ringer til Skorstensfejeren. Jo, jo, han tror sagtens, han kan tage nogle dage ud af kalenderen, men han 

skal lige vende det med konen. Der går nogle minutter og IP ringer tilbage. Det er helt i orden. Han kommer 

til Thisted torsdag morgen, og sammen kan vi så tage toget til Frederiksværk. I baggrunden hører jeg konen 

sige: ”Det er galmandsværk”. Et udtryk vi siden har moret os meget over. Især når vi sidder i saunaen inden 

vi skal ind at svømme i triatlonklubben. 

 

 

 

 

Skorstensfejeren, IP styrer SELA over Kattegat. 

Turen til Frederiksværk er lang. Skorstensfejeren og jeg er iført ”Vorupørhabit” dvs. termodragter, som 

fiskerne anvender ude ved Vesterhavet. Da vi kører mod Struer, kan jeg mærke, at habitten udsender 

signaler, jeg ikke er vant til. To mænd i lignende dragter begynder at tale med os. De er i gang med 

morgenguldøl. Typer jeg ikke plejer at tale med, men skorstensfejeren snakker med alle. Om eftermiddagen 

når vi Københavns hovedbanegård og skifter om til S-toget mod Hillerød. Det er myldretid, og togene er 

fyldt med travle mennesker. Jeg mærker klaustrofobien og glæder mig over, at jeg har lagt København og 

karrieren bag mig. Hellere være degn i Thisted og få vejret, end at være embedsmand i KBH og føle sig kvalt 

og spærret inde.  
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Vi skiller os ud fra mængden i vores termodragter. Skorstensfejeren tiltrækker særlig opmærksomhed, fordi 

han bærer en stor sort affaldssæk, hvorpå der står ”Thy renovation”. Det er rejsekufferten til turen over 

Kattegat. I S-toget kommer han i snak med en sælger af bladet ”hus forbi”. Kutymen er, at man ikke snakker 

med hjemløse og andre mærkelige eksistenser i et overfyldt pendler S-tog. Passagererne er trætte efter 

dagens arbejde, og man passer sig selv. Men skorstensfejeren og den hjemløse er på bølgelængde. De taler 

alt for højt, og har alles opmærksomhed. Sælgeren råber til skorstensfejeren på 67 år: ”Er du på vej hjem til 

mor med vasketøj?” Skorstensfejeren griner højlydt og svarer frisk igen. Det er pinligt. Jeg kan møde 

tidligere kollegaer fra mit job på Østerbro, konsulenter fra Århus eller gamle kunder. Jeg har løst opgaver i 

Nordsjælland. Jeg ser passagerernes fordømmende blikke.   

Vi skifter igen tog, da vi skal op til Frederiksværk. Jeg ser tilfældigvis en tidligere, meget kendt, popstjerne. 

Han var stor i min ungdom for 30 år siden. Nu ser han ”sølle” ud i togets skarpe neonlys. ”Er det virkelig 

ham?” Når udkantsdanskere kommer til hovedstaden, fascineres vi af at se kendte folk fra fjernsynet. I dag 

vil man måske kalde det for starfuckers.  Måske har mit liv været godt. Jeg har ikke tjent store penge, og jeg 

har ikke gjort flot karriere med min fine statskundskabsuddannelse, men min hjerne er stadig fyldt med 

virkelyst og drømme. Popstjernen er ikke længere en stjerne, men han kan alligevel ikke gemme sig i 

mængden. Han bliver genkendt igen og igen. Alle kan se forfaldet. Jeg har heldigvis ikke et vigtigt job eller 

en karriere, jeg kan miste. Ingen kan tage noget fra skorstensfejeren og mig. Det er frihed. Vi skal ikke leve 

op til noget, og vi behøver ikke at omgive os med statussymboler i Nordvestjylland. Andre vil måske sige, at 

vi gør en dyd ud af nødvendigheden. 

Da vi ankommer til Frederiksværk, er det mørkt og koldt. Fra stationen er der et par kilometer ud til 

lystbådehavnen. Vi følger den gamle kanal, som jeg kender fra kanoturen. Stjernerne hænger klart over 

vores hoveder. Vi ser en restaurant tæt på havnen. De serverer stegt flæsk og persille sovs. Noget to sultne 

jyder kan bruge efter en dagsrejse i tog. Vi går ud til båden med bagagen. Tænder for oliefyret og går 

tilbage til spisestedet. Der er frost i luften, og bådbroerne er glatte af is. Der er få gæster i restauranten og 

heldigvis er maden ad libitum. Det er herligt. Betjeningen er god og den unge pige har et varmt og sødt 

smil. Kan man få en bedre start på en vintertur over Kattegat?  

Skorstensfejeren skal sove i for-kahytten, og jeg agter. Jeg går i gang med at gøre klar til sejladsen næste 

dag. Finder ud af, at mit kajakkompas ikke fungerer i en stålbåd. Vi skal sejle efter et elektronisk søkort på 

computeren, men hvor skal jeg stille computeren? Jeg fremstiller et computerbord af et plastiklåg, og 

hænger den bærbare GPS op i nærheden af frontvinduerne. Håber, at der er tilpas udsyn til satellitterne. 

Strømmen til computeren kommer fra en medbragt konverter. Det ser ud til at fungere.  

Fartøjet har et kompas, men det sidder ude i cockpittet. Som tidligere nævnt, er der også et kompas i 

masten langt væk fra stålpladerne. Det er tilknyttet autopiloten, men det fungerer ikke. I januar måned er 

det for koldt at stå ude, så planen er, at vi skal sidde inde i varmen og styre ud fra computerskærmen. Mit 

system er hjemmelavet, men jeg har sejlet med det i mørke rundt om Mors, og siden i den norske og 

svenske skærgård. Hvorfor skulle det ikke virke i min nye stålbåd? 

Vi går til køjs omkring kl. 23.00, og får en behagelig nat ombord på SELA. Næste dag, fredag den 19. januar 

2018, står vi op kl. 5.30. Får en beskeden morgenmad, hvorefter vi sejler ud i vintermørket. Det er 

vanskeligt at se passagen mellem de to stenmoler. Skorstensfejeren står udenfor i stævnen og råber, 

hvornår jeg skal dreje for ikke at sejle ind i molerne. 

Systemerne synes at fungere. Vi sejler mod vest. Jeg er klar over, at der ikke er meget vand i Roskilde fjord. 

Ekkoloddet virker ikke, så vi har kun det elektroniske kort på computeren at støtte os til. Adrenalinet 

pumper rundt i mine årer denne mørke vintermorgen. Jeg lever! Mine handlinger skaber eventyr, også en 
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almindelig lønmodtagerfredag. Danskerne sidder nu i biler, tog eller fly på vej til arbejdet. I 

morgenskumringen møder vi et større handelsskib fra Ukraine, der er på vej ind til Frederiksværk. Vi er ikke 

alene. 

 

 

 

Roskilde fjord fredag den 19. januar 2018. 

 

 

 
 
 

 
Fra Frederiksværk og ud i Kattegat. Bemærk de mange grunde ved Lynæs. Kilde: https://map.krak.dk/ 

 

 

 

https://map.krak.dk/
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Vi kommer ud i Isefjorden, og her skal man passe på. jeg husker en mægtig sandbanke udfor Lynæs havn. 

Jeg holder mod syd for at fange renden op mod Hundested. Jeg kender området fra tidligere sejladser i 

mine både og kajakker. Minderne er mange. Ved Kulhuse lærte jeg som ung at windsurfe. Tak til den friske 

pige fra Hundested, som lånte mig hendes surfer i en uge. Det var også ved at gå galt en aften, hvor jeg i en 

kraftig vestenvind i kajak ville sejle fra Kulhuse til Lynæshavn. Jeg kom derover, men det holdt hårdt i de 

krappe bølger med hvidt skum.  

I overensstemmelse med vejrudsigterne er morgenen grå og vinden svag. Vi har Hundested på 

styrbordsside. Ser den lille færge til Rørvig. Ofte har vi anvendt Hundested som slut eller start position, når 

vi krydser Kattegat. Det har altid foregået om sommeren, men nu er det vinter. I mine unge år havde min 

kone bekendte i byen, og jeg husker mange sjove fester. Særlig en nytårsfest, hvor det sneede kraftigt. 

Konstant kunne man høre et tågehorn tude igennem snetykningerne. Det gav en uhyggelig stemning. Alle 

var fulde i det smukke Pippi hus af træ. Jeg var ung studerende fra Århus, og betragtede det som en slags 

antropologisk rejse til den nordsjællandske færge- og fiskerby. 

 

 

 

 

Hundested om styrbord. Bemærk computer, håndholdt GPS og kajakkompas. 

 

Mange gange har jeg sejlet med færgen fra Grenå til Hundested, når jeg skulle besøge min nuværende 

kone. Desværre har færgen været nedlagt i mange år. Jeg valgte ofte natfærgen, fordi billetterne var 
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billigere. Det var også spændende at sove ombord i de fine kahytter. Dengang kunne man bygge rigtige 

skibe, og en Kattegatoverfat tog mange timer. 

Hvis man kommer til Hundested, skal man endelig besøge den store grønlandsforsker Knud Rasmussens 

hus og Spodsbjerg fyr. Det ligger flot på toppen af en bakke med udsigt over Kattegat. Takket min svigerfar, 

har jeg mange af Knud Rasmussens bøger, som jeg har læst med stor interesse. En enkelt bog har et omslag 

af hajskind! 

Langsomt og roligt forsvinder Hundested agter ude, og konturerne af Hesselø kommer frem mod nordvest. 

Naturligvis er der ikke andre lystfartøjer ude en fredag morgen i januar. Der er dejlig varmt i kabinen. Vi 

drikker kaffe, mens vi iagttager fuglelivet og de flotte skyformationer. Faktisk flottere end en varm 

sommerdags ensformige blå himmel. Vi skiftes til at styre efter det lille skib på computerskærmen, da 

landkending og mobildækning forsvinder. 

 

 

 

 

Hesselø. 

 

Endelig kan øjnene slippes fri. De boltrer sig og løber helt ud til kanten af horisonten, hvor himmel og hav 

forenes. Ingen vægge og skarpe kanter. Jeg mærker en særlig haveufori. Følelsen af frihed kan stadig 

opleves herude på trods af, at man som moderne menneske, er bundet ind i alle mulige systemer. Først da 

vi nærmer os T-ruten, kommer civilisationen og problemerne tilbage. Her sejler de store erhvervsskibe. 

Adskillige gange bliver vi nødt til at ændre kurs. Uanset de internationale vigeregler, bøjer jeg af i god tid, 

og sejler agter om de store stålklodser. ”Lyst viger for erhverv”. Vi sejler for sjov, og har ikke travlt. Midt 

ude i Kattegat er der stadig ingen vind og bølger. Kun ganske få gange rammes vi af solens lave stråler.  
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 Tankskib i T-ruten. 

 

 

Kursen er sat mod Grenå, og det er mit oprindelige mål for dagssejladsen. En tur jeg har gjort mange gange 

om sommeren. Det første land vi ser mod vest, er øen Hjelm. Det var her Marsk Stig søgte tilflugt og slog 

mønt i middelalderen.  

Det er eftermiddag og vejret er stadig godt. Skorstensfejeren fortæller, at han skal til stor fest lørdag aften. 

I det tidligere fiskerleje ved Vesterhavet er det normalt, at de fleste af byens indbyggere inviteres med. Jeg 

vurderer, at med 5 knob, kan vi ikke nå Thisted inden lørdag aften. Hvorfor ikke fortsætte og sejle i mørke? 

Tænk, at sejle op langs Djursland, forbi Randers og Mariager fjorde en kulsort vinteraften i januar? 

Skorstensfejeren er med på ideen. Lanterne virker ikke, men jeg har købt nødlanterne med batterier, som 

hænger rundt på skibet. Jeg regner ud på computeren, at vi kan være i Hals lidt over midnat. Naturligvis er 

vi begyndt at blive trætte, men vi kan jo skiftes til at gå ned at sove.  



32 
 

 

 

 

Her omtrentlig rute over Kattegat. Bemærk Rute T. Vi undgår havvindmøller ved Anholdt. Kilde: https://map.krak.dk/ 

 

 

 

 

Her er omtrentlig rute op langs Jylland. Kraks søkort. https://map.krak.dk/ 

https://map.krak.dk/
https://map.krak.dk/
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Op langs Djursland lægger mørket sig over hovedlandet. Fartøjet begynder at gynge fra side til side. På et 

tidspunkt skal skorstensfejeren ud at tisse. Det foregår i en spand i cockpittet, som vi senere tømmer over 

skibssiden. Jeg anser det for farligt at stå på dækket og tisse direkte ud i havet her i januar. På grund af 

frosten har jeg ikke vand ombord, så toilettet er sat ud af funktion. Han kommer tilbage til det varme 

styrehus og fortæller, at det er begyndt at blæse. Han får roret, og jeg kravler ud i mørket. Vinden suser 

omkring mine øre. Vejret har forandret sig. Det blæser fra syd, og vi løber med vinden. 

På computeren har jeg fremstillet en sejlrute under land, men det bliver klart for os, at der er mange 

fiskeredskaber, som vi dårligt kan se. Jeg har flere gange fejret min svigermors fødselsdag i november 

måned i lejede sommerhuse ved Fjellerup strand. Jeg har også haft min kajak med og sejlet langs kysten. 

Der er mange fritidsfiskere og dermed garn i området. At få et fiskenet eller en trosse i skibsskruen om 

vinteren vil være en katastrofe, da man ikke bare kan hoppe i vandet og skære skruen fri. Noget jeg har 

prøvet en sommerdag i Skødshoved havn på Mols, da jeg sejlede ind i mine egne fortøjninger med 

Sagittaen! 

Som omtalt, virker SELAs ekkolod ikke, så det er umuligt at se, hvor meget vand vi har under kølen. 

Afstanden til land kan man ikke bedømme i mørket. Derfor er det måske en god ide at komme langt fra 

land og godt ud i Ålborg bugt. IP foreslår, at vi sejler ud i skibsruten med de store erhvervsskibe. Jeg laver 

en ny rute på computeren længere fra land. Det giver dog andre problemer, som faren for skibskollision og 

manglende orienteringspunkter. 

De sidste lys forsvinder. Vi sejler nu igennem et sort verdensrum, en totalitet, hvor grænserne mellem skib, 

hav og himmel er udvisket. Vi kan ikke se bevægelsen, men kun mærke den. Solens energi er blevet 

opsamlet i mægtige vandmasser, som uafladeligt passerer under skibets køl. Det gynger.  

Jeg har sejlet i mange år uden at mærke søsyge, men pludselig bliver jeg utilpas. Mit balancesystem 

mangler en horisont. Skorstensfejeren er søstærk og styrer. Jeg nævner intet, men går ned og hviler mig i 

agter-køjen. Det er godt, at jeg ikke sejler alene. IP er pålidelig, og har overblik.  

 

 

 

 

Kilde: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk . Det ses at, at vinden er frisket op og kommer fra syd. 

https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/
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Jeg er stadig iført kajaktørdragt og redningsvest med lys og PLB (Personal Locator Beacon). Man sover 

bestemt ikke behageligt i dragten. Det er varmt, svedigt og vådt. Jeg har også en dragt med til IP, men han 

foretrækker ”Vorupørhabitten”. Dragten ligger dog i nærheden. I tilfælde af brand eller havari kan vi 

overleve nogle timer i det kolde vand. 

Som tidligere nævnt, har jeg interimistisk spændt min gamle redningsflåde fast i cockpittet, som vi 

forhåbentligt også kan udløse og kravle op i. Jeg har pakket en vandtæt ”grab-bag” med håndholdt 

vandtæt skibsradio, vandtæt mobiltelefon og en håndholdt GPS. Desuden kan jeg udløse min PBL, så der 

sendes nødsignaler til passerende satellitter. Sandsynligvis vil vi hurtig blive fundet.  

Som sidste mulighed vil vi kunne bjærge os i skibets gummibåd, som er oppustet og klar til at fires ned i 

vandet fra daviderne. Inden afrejsen fra Sjælland har jeg forsynet skibet med ekstra brandslukkere. Nogle 

vil vel sige, at jeg er paranoid. Jeg tænker som nordmanden Roald Amundsen: ”Eventyr er bare dårlig 

planlægning”. 

Jeg får hvilet mig. Igen er jeg klar til at styre skibet mod Hals. Nu er det IP`s tur til at hvile sig i for-kahytten. 

Det er blevet vanskeligt at styre fartøjet, fordi vi kun kan sejle efter det lille skibssymbol på computeren. 

Der er intet udenfor, man kan fæstne øjnene til. Pludselig taber computeren satellitforbindelsen og 

skibssymbolet bevæger sig ikke længere. Jeg har intet at styre efter! Jeg prøver at sejle efter min intuition. 

Skibet krænger fra side til side. Jeg drejer frem og tilbage på roret. Som tidligere fortalt, er der ikke et 

kompas i styrehuset. Tiden går. En gang imellem kommer satellitforbindelsen tilbage. Efter nogen tid, ser 

jeg på computeren, at vi sejler i ring! Nu bliver jeg nervøs. 

Skorstensfejeren klager også over, at han ikke kan styre skibet i mørket. Vi har ingen følelse af, hvilken 

retning vi sejler. Vi kan ikke se, om vi drejer eller sejler ligeud. Det må kunne sammenlignes med en pilot, 

der første gang flyver igennem tætte skyer uden sigtbarhed, og endnu ikke har taget et certifikat i 

instrumentflyvning. Løsningen er at finde noget lys, så vi har et punkt at forholde os til. Langt ude i 

horisonten finder jeg endelig et hvidt lys. Antageligvis et skib der bevæger sig, men vi er tvunget til at 

anvende dette som referencepunkt. Heldigvis ser vi senere lys fra indsejlingen til Hals. Min kvalme 

forsvinder, og nu ved jeg, hvor vi er.  

Det er sidst på aftenen. Jeg styrer målrettet på Halsbarre fyr. Det kender jeg, og jeg ved, at det ligger langt 

fra land omgivet af dybt vand. Da vi er tæt på fyret, ser jeg pludselig, at computeren ikke længere oplades 

med 22O volt. Lyset i skærmen bliver svagere. Jeg er klar over, at vi nu kun har ca. 15 minutter tilbage, hvor 

vi kan anvende computeren som navigationsmiddel. Derefter vil computeren gå i sort, da batteriet er 

afladet. Konverteren er gået i stykker. Jeg fortæller skorstensfejeren om situationens alvor. Halsbarre 

sejlrende kan besejles om natten ifølge søkortet. Vi skal nu i mørke, uden computer, navigere ind igennem 

den smalle rende til Hals. Jeg finder min fars gamle mobiltelefon, som jeg har lavet om til en søkortsplotter, 

der kan anvendes i nød.  

Telefonen er en interessant historie. Den var dyr, men gik hurtig i stykker for min far. Desværre var 

garantien på et år lige overskredet. Den store supermarkedskæde kunne ikke hjælpe ham. Jeg har en 

svaghed for gammel elektronik, så jeg gik i gang med at skille telefonen under mit luplys. Anvendte 

YouTube og analyserede mig frem til problemet. Det måtte være det lille strømstik til opladeren. Bestilte et 

nyt stik i Tyskland, der skulle sættes i telefonens printplade. Hokuspokus telefonen virkede igen. Det er 

også lykkedes mig at få søkort over hele verden ned på gamle android telefoner. De kan så anvendes som 

små håndholdte GPS´er.  
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Indsejlingen til Hals havn ved Limfjorden. Vi kommer fra syd, det er mørkt og vi har intet ekkolod. 

I mørket tænder jeg telefonen, og finder ud af, hvor vi er i renden. Telefonens GPS-signal er ikke god i et 

skib af stål. Computeren er nu død. Da vi ændrer retning og sejler ind mod Hals, begynder skibet virkelig at 

bevæge sig i søen. Det er vanskeligt både at holde fartøjet i sejlrenden med roret, og samtidig se på den lille 

mobilskærm, som jeg holder i den anden hånd.  

Pludselig passerer en grøn bøje forbi os i stor fart. Det er ganske få meter fra mit styrbordsvindue. "Near 

miss". For helvede, hvad var der sket, hvis vi med 5 knob og 13 tons var braget ind i sømærket? Febrilsk 

kommanderer jeg IP ud i cockpittet med en kraftig lygte. Han skal lyse ud i mørket for at finde bøjerne. De 

har reflekser på, og nogle har også lys. Det er koldt på dækket. En blanding af sne og regn vælter nu ned fra 

himlen. Skorstensfejeren tøver ikke et sekund på min kommando. Der kommer en hurtiggående båd mod 

os. Det må være en lodsbåd. Pludselig tændes kraftige projektører, som lyser på os samtidig med, at den 

passerer os tæt.  

Jeg har vanskeligt ved at holde SELA i den smalle rende. Mobilens skærm går hele tiden i sort, når den ikke 

aktiveres. Vinden er i syd, og vi presses mod nord, dvs. ud af renden. Det er vanskeligt visuelt at orientere 

sig. Et mægtigt skib dukker op ret forude. Jeg har ikke set det. IP råber ude fra cockpittet, at jeg skal dreje 

kraftigt til højere. En stor sort kolos bevæger sig forbi os i stor fart. Også den tænder mægtige projektører, 

som bader os i lys. Mit hjerte galoperer. Tørdragten er nu en våddragt indvendigt. 

Vi nærmer os Hals, men vi kan ikke se indsejlingen til havnen, fordi der ligger et arbejdsskib med mægtige 

projektører, som blænder os. Endelig kommer vi ind mellem de to molerhoveder. Det blæser og sner. Om 

sommeren er havnen fyldt med lystbåde, men nu er den næsten tom. Der er masser af plads. Jeg prøver 

flere gange at lægge mit nye skib til kaj, men det mislykkes. Jeg kan åbenbart ikke foretage havnemanøvre 

med det lille rat inde i styrehuset. Jeg går ud i cockpittet og prøver at styre fartøjet med det langt større rat. 

Det er lettere. Endelig lykkes det at sejle stævnen ind mod kajen, og den behændige skorstensfejer springer 
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i land med en tamp. Den stærke triatlet kan ikke holde skibet. Han trækkes hen over kajens asfalt og giver 

til sidst slip for ikke at falde i havnen. 

Alene på skibet prøver jeg igen at lægge fartøjet langskibs til kaj. IP får nu rebet om prædikestolen og en 

jernpullert på land. Problemet er åbenbart, at skibets gearsystem ikke vil gå i frigear. Det vil sige, at 

propellen kører hele tiden. Enten sejler fartøjet fremad eller tilbage. Jeg ser ængsteligt på den forkromede 

prædikestol. Kan den holde til det? En lystsejler vil aldrig lægge en tamp omkring de tynde rør af krom. Jeg 

siger ikke noget til IP, for nu er skibet fortøjeret, og jeg kan hoppe i land. 

 

 

 

 

Så mørkt er der på havet en januar aften. Bemærk den lille styrbords nødlanterne på batterier. 

 

Turen over Kattegat er forbi. Klokken har passeret 24.00. Vi er trætte efter de mange timers sejlads. Jeg er 

lettet over at være inde i fjorden. Sejladsen til Thisted anser jeg ikke som et problem. På havnen er 

sejlklubbens hus og toiletter aflåst for vinteren. Skorstensfejeren har fået tændt gaskomfuret, og vi får 

varmt pulver suppe. Jeg har ikke selv haft tid til at kontrollere om komfuret virker. Derefter går jeg straks 

ned for at lægge mig, mens IP bliver siddende og stirrer ud i den mørke havn. 

Efter en god nats søvn i Hals står vi op til en grå dag uden vind. Det er lørdag den 20. januar. 

Skorstensfejeren skal til fest om eftermiddagen, og vil derfor gerne hurtig afsted. Jeg ved, at vi ikke kan nå 

til Thisted, så jeg skal finde en løsning. Vi gør klar til sejlads. Iført tørdragt og redningsvest aktiverer jeg 

startknappen. Nu skal vi afsted. Der sker intet. Starteren bare kører og kører, men dieselmotoren går ikke i 

gang. Jeg prøver igen og igen, men er klar over, at der er grænser for, hvor mange gange jeg kan gøre det 

før skibets startbatteri løber tør for strøm. 

IP har en fortid inden for landbruget og kender til traktormotorer. Han mener, at motoren ikke får diesel, 

og tanken må være tom. Jeg tror ikke på det. Poul har forsikret mig om, at jeg sagtens kan sejle til Thisted 

på den diesel, der er i tanken. Der skal være ca. 140 liter, men Poul sagde også, at man ikke kan stole på 



37 
 

tankmåleren! Jeg mærker, at skorstensfejeren nu bliver irriteret. Han vil ikke høre på mine ideer. Han er sur 

over, at jeg ikke har mere styr på det. Hvad ville der ikke være sket i går aftes, hvis vi ude i Kattegat var 

løbet tør for brændstof? Jeg fortæller IP, at når man sejler i gamle både, opstår der hele tiden problemer. 

Ja, det er en del af spændingen ved at sejle. Altid går noget i stykker. 

 

 

 

 

Morgenudsigten fra Hals. Bemærk de to store isbrydere ved skibets stævn. 

 

Vi bliver enige om at finde en tankstation og købe mere diesel. Jeg var forberedt og havde dunke og 

sækkevogn med til formålet. Det bliver en længere gåtur. Efter ca. 45 minutter er vi tilbage i båden. Jeg 

finder manualen til den gamle Perkinsmotor og læser om, hvordan man udlufter motoren. Jeg pumper 

manuelt dieselen op til dyserne. Og ja, der kommer små luftbobler ud ved udluftningsskruen. Jeg pumper til 

boblerne forsvinder, og der kun løber klar diesel ud. Endelig får vi motoren i gang. Ergo, motoren mangler 

diesel. Den kammeratlige tone mellem os er blevet noget anstrengt. Vi bliver dog enige om, at det nok er 

tankmåleren, der ikke fungerer, og at motoren er løbet tør for diesel. 

Endnu engang bevæger vi os op til servicestationen med to dunke for at hente 40 liter diesel. Humøret er 

meget bedre efter vi har fået startet motoren, men tiden går, og jeg kan ikke nå til Thisted i dag. Da vi 

kommer tilbage, starter motoren med det samme. Vi sejler fra Hals ca. kl. 11.00. Turen igennem Langerak 

og ind til Aalborg forløber uden problemer. Kl. 14.00 åbner vejbroen for os. I januar måned er der ikke 

mange lystbåde på fjorden, så vi ligger alene mellem vejbroen og jernbanebroen. Der sker intet. På 

skibsradioen kalder jeg adskillige gange jernbanebroen for at høre, om han vil åbne for os. Ingen svarer. Vi 

er fanget mellem to broer.  

Skorstensfejeren vil hjem, så han kan nå festen. Min kone står inde på Ålborgsiden og vinker. I telefonen 

foreslår hun, at jeg bare skal sætte IP i land, men det nægter jeg. Hændelsen i Hals har lært mig, at det er 

godt at være to, når skibet skal lægges til kaj. Til sidst ringer jeg over min mobiltelefon til jernbanebroen for 
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at høre, om han ikke kan åbne broen. Et nummer, som jeg får fra brovagten på vejbroen, som også undrer 

sig over, at der ikke sker noget. Endelig åbner broen, og vi kommer igennem.  

Jeg sejler skibet over i skudehavnen, hvor der er masser af plads. Landgangen går fint. Min kone har også 

købt diesel, så nu må det være nok til at nå Thisted. Nervøsiteten plager mig stadig. Har jeg nok brændstof? 

Det er ikke rart, når motoren ikke vil starte. Jeg tager hurtigt afsked med min kone, og takker IP for den 

store indsats. De har travlt med at komme tilbage til Nordvestjylland. Mit humør er ikke det bedste, da jeg 

udover motorproblemer ser, at vores bil har fået smadret bagruden. Hvordan kan det ske? Årsagen er, at 

min kone kører ca. 250 km om dagen, og derfor kommer der ofte stenslag. Men i bagruden? 

Skudehavnen i Ålborg er fyldt med minder. Det var i søspejdernes hus, at jeg weekend efter weekend 

mødtes med to andre entusiastiske sejlere for at gå igennem pensummet til yachtskipper 1. Det var 

fantastiske møder, hvor vi terpede stoffet, mens vi drak kaffe og nød de maritime omgivelser. Gode folk, 

som jeg lærte at kende, da jeg tog yachtskipper 3 i Aalborg. Vi fik ikke lavet et fælles projekt, da jeg som 

altid, havde brug for ekstra tid til forståelse. Jeg valgte at skrive mit eget projekt11, og først et år senere blev 

jeg yachtskipper af 1. grad, men uden sønæringsbevis. Det sidste kræver et halvår på søen under en 

skipper, og det har jeg ikke tid til som lønmodtager i et job fra 8 til 16.   

 

 

 

 

Turen igennem Limfjorden. Kraks søkort. https://map.krak.dk/ 

 

Jeg har lyst til at sejle videre mod Thisted, men det er ikke muligt, da Aggersund broen lukker kl. 16.00 om 

vinteren. Jeg ringer ud og taler med brovagten. Altså, jeg må blive en nat i Ålborg. Det er heldigt, for min 

lillebror og hans familie skal holde juleaften med mine forældre. I julen havde min lillebror været i syden. 

Han tænkte, at det er smartere at holde jul efter januarudsalget. Han er økonomisk anlagt, men altid 

hjælpsom og gæstfri. Så nu er jeg blevet inviteret i byen. Dejligt efter den lange tur over Kattegat, og den 

lidt dårlige mad ombord.  

Mine forældre og bror kommer ned i havnen for at se min nye båd. Jeg serverer kaffe og beretter om turen. 

De synes, at det er et stort skib. Min far har selv haft flere både, men aldrig over 30 fod. Jeg er i mit es, lige 

 
11 Larsen, Peter Gorm (2017): Tværfaglig projektopgave til Yachtskipper 1: En sikker, kosteffektiv og behagelig 
fritidssejlads fra Thisted til Caribien, findes på nettet.  

https://map.krak.dk/
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til jeg vil demonstrere motoren. Den er igen svær at starte. Jeg bliver ængstelig. Kan jeg få skibet til Thisted 

næste dag?  

Jeg låner mine forældres bil for at hente mere dieselolie og købe en ny konverter, så jeg kan få computeren 

til at køre igen. Senere deltager jeg i den lidt kunstige juleaften. Maden er god og stemningen højtidelig, 

men jeg passer ikke ind i konteksten. Jeg er rastløs og tænker kun på at få skibet hjem til Thisted. Min 

lillebror er professor i samfundsvidenskab og lidt venstreorienteret, men juletraditioner og udpakning af 

gaver virke traditionelt og borgerligt. Jeg passer ikke ind. Jeg har holdt jul den 24. december. Mit tøj er 

svedigt og det lugter af diesel. De andre er nydeligt klædt. Jeg tager afsked kl. 21.00 og takker for den gode 

middag og selskab. Låner min forældres bil ned til skudehavnen. Jeg går straks i gang med at få 

navigationen til at virke på computeren. Derefter lægger jeg mig i køjen og nyder den mørke havn. 

Næste morgen, søndag den 21. januar 2018, står jeg op kl. 5.30. Spiser morgenmad og glæder mig over 

mørket og stilheden. Finder endeligt et toilet på den øde havn. Kajerne er glatte af is. Alt er lukket. jeg kan 

ikke betale havnepenge i hverken Hals eller Ålborg. Igen vil motoren ikke starte! Jeg åbner ned til maskinen 

og med håndkraft går jeg i gang med at pumpe dieselolie ind i dyserne. Endelig springer den i gang.  

Iført tørdragt, stående i cockpittet, forsøger jeg at manøvrere bort fra kajen. Jeg sejler frem og tilbage langs 

kajen, men skibet vil ikke flytte sig ud i havnebassinet. Jeg tager mig mod, og drejer så udad. I samme 

øjeblik bliver gummibåden på daviderne agter skubbet ind under bolværket. Jeg giver gas for at komme ud i 

havnebassinet. ”Satans”. Et søm i bolværket river en flænge i gummibåden. Vil den punktere? Det er en dyr 

rib båd med glasfiber bund. Den var også medvirkende til, at jeg faldt for SELA. 

   

 

 

 

Morgenskumringen ved Ålborg. Navigationen fungerer igen. 

 

Jeg glider ud i mørket, passerer havnemolerne og lægger Ålborg bag mig. Humøret er højt. Jeg ved, at jeg 

sagtens kan sejle til Thisted. Turen har jeg gjort mange gange. Solen står op, og det bliver en smuk morgen. 
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Fjorden er blank som et spejl. I nærheden af Gjøl ser jeg på bagbordsside en koloni af sæler på en 

sandbanke. I modsætning til feriesæsonen, er brovagten ved Aggersund snaksaglig på skibsradioen. Han 

laver et ”hul” til mig udenfor de normale åbningstider. Køen af biler er lang på begge sider, men brovagten 

gør åbenbart alt for en vintersejler. 

 

 

 

 

Aggersund broen åbner uden for de normale tider. 

 

Sejladsen over Livøbredning er vidunderlig. Fuldstændig stille vand og høj vintersol. Jeg står udenfor og 

styrer fartøjet, mens jeg synger af fulde kraft. Glemt er den punkterede gummibåd, som hænger slasket i 

daviderne. Jeg ejer verden og er lykkelig. En drøm er gået i opfyldelse. Jeg har siden mine drengeår i 

Frederikshavn ønsket mig en stor motorsejler. Det har jeg nu fået. Er jeg materialist? Er det rigtigt, at penge 

kan gøre en lykkelig? Ja, naturligvis. Penge giver muligheder. Nu kan jeg pludselig sejle om vinteren, da jeg 

har et opvarmet styrehus. Jeg kan bevæge mig over store afstande på havet. Bo i omgivelser med varme, 

varmt vand, bruser og køleskab. Penge gør en forskel. En kano og et stort skib af stål er ikke det samme.   

 

 

 

 

På vej hjem over Livøbredning. Koldt og klart vejr. 

 

Den lille færge ved Feggesund er det første skib jeg ser på turen fra Ålborg. Kommer ind i Thisted bredning 

og føler mig hjemme. Slukker navigationen. Ser ind på det sted, hvor vi fejrede sølvbryllup. En lille 

spejderhytte omgivet af fjord og skov. Minderne vælter frem. Efter sølvbrylluppet brød verden sammen. 
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Det sorgløse liv igennem mange år var pludselig forbi. Der opstod uvante problemer og sygdom. Jo, jeg har i 

dag ret til at føle mig lykkelig her på fjorden. Gribe situationen og fokusere på nuet. Nyde solsøndagen og 

glemme uvejret.  

Lige inden Thisted ændrer vejret sig. Det bliver tåget. Jeg må igen tænde computeren. Sejler præcist ind i 

Thisted havn kl. 15.00. Det var tidspunktet, jeg havde givet til min kone. Hun står igen klar på havnen. 

Skibet virker alt for stor i den lille inderhavn. Prøver flere gange at lægge den mellem pælene, men der er 

ikke meget plads. Det virker voldsomt, men til sidst lykkes det.  

Havnens Knagsted står der også. Han er bekymret for, at jeg rykker pælene op med mine havnemanøvrer 

med det store skib. En mand, som jeg gennem årene har fået stor respekt for, da han ofte har fået ret i sine 

betragtninger. Jeg slukker motoren. Prøver kort efter at starte den igen. Intet sker. Jeg prøver igen og igen, 

men opgiver til sidst.  

 

 

 

Kilde: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/ Ingen vind om søndagen i det lille højtryk over DK. 

Sejlklubben i Thisted har været venlig og givet mig en ekstra plads til min nye stålbåd. Jeg har stadig den 

gamle 30 fods Sagitta, som også ligger i vandet. Folk på havnen driller mig med, at jeg er blevet skibsreder. 

Jeg er bestemt ikke stolt over at have bundet så mange penge i gamle skibe. Har passionen fortrængt 

fornuften?  

 

 

 

Bemærk det stille vejr over Livøbredning. 

https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/
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Missionen er lykkes. SELA er i Thisted.  Skorstensfejeren og jeg har sejlet over Kattegat i januar måned. Jeg 

er stolt og mærker at sejlerselvtilliden vokser. Jeg har gennemført et hverdagseventyr. Ikke en 

jordomsejling, men et lønmodtagereventyr i en forlænget weekend. 

Da jeg kommer hjem, ser jeg, hvordan tågen bare bliver tættere. Brændeovnen er tændt, TV-avisen ruller 

på skærmen, og jeg nyder min kones nærvær i den landfaste lædersofa. I baghovedet sidder problemet 

med SELA´s motor, som jeg ikke kan få i gang. Har Poul fortalt mig hele historien?   
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Udfordringer og klargøring til Nordsøen 
 

Et dieselhelvede 
SELA er i Thisted. Det første arbejde er at bjærge den punkterede gummibåd. Det er en såkaldt RIB med 

glasfiber køl. Den er tung som bare fanden. I mørket får jeg trukket den op på broen i inderhavnen. Hen til 

traileren klarer jeg ikke. Tilbage og hente Malene. Vi får jollen kørt hjem og båret ind i garagen. Det lykkes 

at få labbet hullet. Male trætofte hvidt og hæk sort. Smurt jollen ind i et vedligeholdelsesmateriale og 

monterer gule refleks striber, så den kan ses i mørke. Den kommer til at ligne en lille redningsbåd. Jeg 

hænger den op under garageloftet ved hjælp af et spilsystem bestående at taljer. At købe brugt og sætte i 

stand er en fornøjelse. Man bliver klogere og bidrager til, at gamle ting stadig har værdi. Smide væk gør jeg 

sjældent. Derfor ligner min garage og loft et kaos. Erfaringen viser, at jeg på et eller andet tidspunkt får 

brug for den dims, ledning, beslag, liste eller det stykke træ. Indrømmet. Jeg samler stadig nytårsraketter 

dagen efter nytår, da jeg ofte får brug for de små fine pinde.  

 

 

 
Gummibåden ved Gullerup strand på Mors. Thisted i baggrunden. 

 

 

Onsdag den 24. januar 2018, tre dage efter hjemkomsten med SELA, bliver vores bil smadret. Jeg ser den 

om morgenen i lyskrydset, jeg hver dag cykler over til og fra arbejde. Panisk cykler jeg videre til sygehuset. 

Min kone er gået hjem! Hun har en stærk psyke. Sygeplejersken undrer sig. Heldigvis har hun ikke fået 

skader af mødet med lastbilen fra Arla. Små biler i letmetal bliver aldrig mig. Ulykker sker hele tiden. Vi 

mennesker er sårbare. På en hundrededel af et sekund kan vi miste livet i trafikken. Hvorfor accepterer vi 

risikoen? At over 1 million årligt dør i trafikken og 50 millioner kommer til skade?  

Vi er heldige denne onsdag. Tilfældet eller skæbnen? Vi står alle på små skrøbelige isflager i et mægtigt og 

lunefuldt ocean, hvis kræfter vi aldrig kommer til at forstå og tæmme. Isflager, der før eller siden smelter. 

Fatalisme? Nej, men spild ikke tiden på ligegyldigheder som magt, forfængelighed og penge. Som kultur 

fortrænger vi sårbarheden ved at bygge kæmpe systemer, som får os til at tro, at vi ”har styr på det”. Vi 

håndterer trafikulykker, kræft og det globale klima. Hvem tør sige, at vi er sårbare dyr? Hverken mere eller 

mindre. Vi fødes og vi dør.         

Den næste måned foregår kørsel til og fra havnen på cykel. Ikke nogen let opgave, når jeg skal fragte 

værktøj og bringe sager hjem fra båden. Men dejligt med motion. At cykle i vintermørke giver tilværelsen 

en ekstra dimension. Til sidst køber jeg dog en ”ny” gammel Ford stationcar for 90.000 kroner.  
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Bilen i krydset en onsdag. 

 

 

SELA er ikke klar til længere sejladser. Jeg ringer til et marinefirma og fortæller, at jeg har et skib, hvor jeg 

ikke kan starte motoren. I januar måned er der ikke meget at lave. De går straks i gang. Der kommer nye 

olie- og brændstoffiltre samt motorolie. De får motoren i gang. De bestiller ny tankmåler. Venligt fortæller 

de, om en række andre opgaver, der skal løses. Brændstoftanken skal gøres ren. Der skal laves en del ved 

strømmen ombord. Ledninger op til instrumentbrættets knapper skal forlænges! Aftalen bliver, at jeg skal 

gå i gang med at rense den 600 liters dieseltank, som ligger nede i kølen under motoren! I forbindelse med 

afmontering af gammel tankmåler, har en mekaniker med tomstok mærket, at der er slam i bunden.  

De gamle filtrer er snavsede. Det var et held, at skorstensfejeren og jeg kom over Kattegat. Når en 

dieselmotor går i stå, er det ofte, fordi filtrene er tilstoppede. Olien kan ikke flyde til dyserne. Sejlturen fra 

Sjælland var måske ”galmandsværk”. 

 

 

 
Brændstoffilter nr. 2 som var tættest på dyserne. 

 

 

Første regning er på 10.000 kr. Motoren har stadig svært ved at starte. Mekanikerne kan ikke finde årsagen. 

Med den pris, bliver jeg nødt til at stoppe firmaet og finde andre løsninger. Det udførte servicearbejde er i 

orden. Jeg får gode råd, men ikke en løsning.  

I Hals mente jeg, at motoren manglede diesel, så nu er der omkring 200 liter i tanken. Hvordan rengør man 

en tank, der er 1/3 fyldt? Jeg starter med at søge på nettet. Kan jeg finde YouTube film, chats i engelske og 

tyske diskussionsfora eller på blogs? Ofte giver det for få hits kun at søge på dansk.  
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Først anskaffer jeg 10 dunke af 20 liter. Derefter fjernes dørken. Jeg åbner tankens inspektionsluge, der er 

boltet fast med kraftige møtrikker under motoren. Så i gang med 12 volts pumpe med slanger. Lugten af 

diesel er uudholdelig. Dunk efter dunk fyldes langsomt op. Pludselig kan pumpen ikke mere pga. tyk 

ildelugtende slam. Det graver jeg op med en børneskovl med langt skaft. Arbejdsstillingen er umulig. 

 

 

 

 
Inspektionslugen til den store brændstoftank er under motoren! 

 

En olietank skal være fyldt, så der ikke opstår kondensvand. Det får den til at ruste. Sandsynligvis har 

tanken været halvtom de sidste par år. For at få slammet op, anvender jeg en gammel støvsuger. Den suger 

igennem en askespand til vores brændeovn. Er i tvivl om gnister i støvsugerens elmotor kan antænde 

dieselolien. Nærmere research tyder på, at det ikke er så farligt med dieseldampe.   

For at få bundsnavset op, fylder jeg igen olie i tanken. Processen kører jeg igennem flere gange. Dag og nat 

har jeg en smag af dieselolie i munden. Sikkert ikke sundt. Mit tøj lugter skrækkeligt. 

Som ung ville jeg være mekaniker. Det var ikke mine forældres ønske. Mor var skolelærer og far bankmand. 

Min far fandt et fritidsjob på et traktorværksted. Det fik drømmen til at blegne. Jeg skulle feje og rydde op. 

Snavs og olie overalt. Men jeg legede stadig med knallertmotorer. Havde en blå kedeldragt. Den gav status 

hos kammeraterne. Opkøbte gamle knallerter, skilte dem ad, opbyggede reservedelslager og tunede dem. 

Sjældent blev de bedre af, at jeg ”reparerede” dem. I landsbyen Kvissel havde vi adskillige små 

hobbyværksteder.  

Puch Maxi havde jeg succes med, fordi motoren var simpel. Min far mente, at jeg ødelagde hans værktøj og 

fik det væk. Gjorde skruetrækkere runde. Men jeg fik lov til at bruge garagen og køre knallert og 

crossmaskine som 10-årig på offentlige veje! I mange år kørte jeg crossmaskine på stranden ved Lønstrup. 

Vi taler om hastigheder nær 100 km i timen. Det var sjovt og sejt. Det var aldrig gået i dag. Billederne af den 

øde strand op til Liver Å ligger stadig i min bevidsthed. Tak for tilliden og en vild barndom.   

Jeg nød lugten af benzin. Alt gjorde vi rent i benzin. Når lydpotter skulle renses, hældte vi benzin i røret og 

antændte det med tændstikker. Fandens flot. Vi legede med benzinen som små pyromaner. Det gik godt. 
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Nogle gange blev jeg ”rundtosset” af dampene. Var det derfor, jeg havde svært ved stavning og matematik? 

At jeg ikke blev professor og doktor som min lillebror? Det lå ikke i kortene, at jeg skulle læse. Helst ville jeg 

være racerkører. Værelset var fyldt med plakater af motorcykler og Formel 1 biler. 

 

 
Lillebror og hjemmet i baggrunden. 

 
Mine to første maskiner. 

 
Værelset i gymnasietiden. 

 

Skibets dieseltank fylder jeg med gamle håndklæder og lagner for at trække det sidste snavsede olie op. Jeg 

må købe en kompressor. Noget mange mænd ønsker sig. ”Fedt” at skyde med luft. Cykelpumper er for 

kvinder og mænd i sandaler. Med kompressoren på dækket blæser jeg tanken tør. Derefter støvsugning. 

Jeg forstår, at marinefirmaet ikke vil påtage sig opgaven. Regningen vil blive astronomisk.  

Hvad gør man med 200 liter snavset dieselolie? Slammet og den mest beskidte olie afleveres på 

genbrugspladsen. De kan ikke tage imod 200 liter. Dieselolien har en værdi af 2000 kr. Jeg hælder olien 

igennem kaffefiltre. Det kan vel anvendes i bilen? En vinteraften skal jeg lige til at hælde det i biltanken, 

men bliver afledt af et andet gøremål. Næste dag besøger jeg mit bilværksted i anden anledning. En 

mekaniker fortæller, at det kan blive dyrt, hvis man hælder gammel dieselolie i tanken på en ny bil. En 

landmand havde brugt diesel fra en snavset landbrugstank til traktorer. Den nye Suzuki firehjulstrækker gik 

i stå. Motoren skulle igennem en større reparation. På nettet læser jeg, at moderne bildieselmotorer stiller 

høje krav til renheden af olien.   

Hvad gør jeg med de mange fyldte dunke i indkørslen? Laver et opslag på Facebook. ”Gratis dieselolie”. Jeg 

leverer gerne, men vil have dunkene tilbage. Det er i øvrigt forbudt at kører med så meget brændstof i en 

personbil. Olien går mig på nerverne. En ven fra Triatlonklubben kan anvende det i sit oliefyr i huset. Jeg 

fortæller, hvor olien kommer fra.  

 

   
                           Rengøring af brændstoftank. 
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Vi mødes en eftermiddag og hælder olien ned i jordtanken. Pludselig opdager vi klumper. En slags grød. Er 

det frost? Kan det være vand i olien? Håber ikke at vennen får problemer. Det meste af olien var nyindkøbt. 

Som tak modtager jeg senere fine kajakredningsveste. Fyret har nok tygget sig igennem de dyre dråber. 

Næste problem er at få fyldt bådens tank med 600 liter ren dieselolie. Det svarer til 30 dunke, ca. ½ tons og 

6000 kr. Det skal være marinediesel. Almindelig diesel fra en servicestation kan give dieselpest, hvis det er 

for lang tid i tanken. Af miljøhensyn tilsættes bioethanol. Det kan medvirke til en opformering af bakterier. 

Flere på havnen har haft motorstop. De må rense hele bådens brændstofsystem. 

Ingen vil sælge diesel. Kun erhvervsskibe kan købe på Hanstholm havn. Jeg får en skideballe. ”Tror du 

virkelig, at jeg vil sælge til en lystsejler? Det er ulovligt”. Tankbiler kører kun ud med mindst 1000 liter. Der 

skal også være en akustisk overløbsalarm på båden. Langt ude mod vest kan jeg låne en trailer med tank og 

købe fyringsolie. Det er ulovligt ifølge nettet. Jeg taler med ejeren, der virker mystisk. Kan jeg tro på oliens 

kvalitet?  

Jeg opgiver. Begynder at købe brændstof på de lokale tankstationer i 20 liters dunke. Tilsætter ”additiver”, 

der skal forhindre pesten. Det er besværligt og tungt arbejde at fylde 600 liter på skibet fra dunke. Det sker 

igennem en lille tragt, som sættet ned i en studs på bagbordsside. Det foregår kun, når det ikke regner eller 

sner. ”Dieselhalløjet” står på i flere måneder. 

Jeg kører op til marineforhandleren og fortæller, at han ikke behøver at isætte den nye tankmåler. Jeg gør 

det selv. Svære er det ikke at sætte føleren ned i tanken, og montere viseren på instrumentpanelet. Det 

kræver lidt loddearbejde. Der skal sættes modstand på plusledningen, hvis apparatet skal håndtere 24 volt. 

Motoren har stadig svært ved at starte på trods af nye filtre og diesel. Jeg er nervøs for at sejle. Hvis jeg 

stopper motoren i rum sø, kan det blive vanskeligt at starte den igen. I værste fald kan jeg ikke komme 

tilbage til havnen.   

 

 

 
En sommerdag på fjorden for sejl. 
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Når folk på land, en smuk sommerdag, ser en lystsejler på vandet, tænker de sikkert, at det må være 

drømmen at ligge derude. De ser ikke de mange timer og penge, ejeren har brugt på vedligeholdelse. 

Besværet med at holde bunden ren for rurer, og få teknikken til at fungere. De ser ikke oliesnavset fra 

motoren. 

Som ejer af 3 dieselmotorer er jeg klar over mit CO2-aftryk. Er det i orden, at jeg sejler for sjov? Tænder mit 

oliefyr eller har motoren i gang for at lade strøm? Jeg underviser i miljø- og klimapolitik. Er klar over, at det 

ikke er politisk korrekt. 

Min aktivitet sviner. Det er sort energi. Men jeg lever kun en gang. Jeg vil gerne se fremmede steder og 

møde nye mennesker. Måske er det meningen med livet? At udforske omgivelserne? Skal jeg indskrænke 

min nysgerrighed i solidaritet med fremtidige generationer? Andre flyver på charterferie. Hvorfor må 

militæret køre, flyve og sejle? Så må jeg vel også? Den unge skolepige Greta Thunberg har været i USA og 

rejst rundt i hele Europa. Det har jeg ikke! 

Olie er lige så naturlig som broccoli, gulerødder, CO2 og sne. Skabt på jorden. Problemet er den 

Spatiotemporale organisation. Olien er flere 100 millioner år gammel skabt ved organisk aflejring under 

pres. Den skal befinde sig dybt under jorden. Ikke i SELA´s sump eller i havnebassinet. Stoffer og gasser skal 

være de rigtige steder og i de rigtige mængder, før vi finder det naturligt. Er Venus atmosfære forurenet og 

unaturlig? Skal vi ikke udnytte de kilder vi har?  

Jeg cykler på arbejde. Tænker på miljøet, hver gang jeg overvejer at tage bilen. Jeg vil ikke lade mig 

tyrannisere af temperaturstigninger og en svensk pige, der ikke passer sin skolegang. Tidligere generationer 

tænkte ikke på os. De fældede den danske urskov, skabte heder, sandflugt og uendelige kedelige 

landbrugsarealer. De udryddede uroksen, mammutten, bjørnen og mange andre arter i Danmark. 

Mennesker påvirker miljøet. At leve er at svine. Metabolismen giver affaldsstoffer og gasser. Naturligvis 

skal vi tænke os om som civilisation. Ingen grund til at svine mere end højst nødvendigt. Hvis vinden er god, 

slukker jeg motoren og nyder dens energi.   

I forbindelse med rengøring af olietanken fjerner jeg alle bådens tæpper. Om læ giver det associationer til 

en hyggelig stue på land. Men vi er ”ikke” i en stue. Behårede gulvtæpper hører ikke til i en båd. Det er 

unaturligt. Forurening. Det kan sammenlignes med bly i en skovbund eller edderkopper i soveværelset. Den 

spatiotemporale organisation er forkert. Når jeg sejler i regnvejr eller ligger i en industrihavn, kan jeg ikke 

undgå våde og snavsede støvler. Tæpper ”sluger” desværre væske og snavs fra fodtøjets såler.  

Det er svært at komme ned til motoren og de mange rum under dørken (gulvet), når tæpper først skal 

fjernes. Desværre er dørken malet lysegrøn. En farve, der ikke er maritim. Det må være maling købt på 

tilbud. Arbejdet med diesel og slam har ikke gjort dørken pænere. Vi tager en rask beslutning. Den grønne 

maling skal væk. De næste par måneder går med at slibe og lakere dørken og samtlige luger på begge sider. 

Da arbejdet er færdigt, er sommeren kommet til Thisted. Motoren har stadig svært med at starte.  

Igennem månederne dukker andre problemer op. Skibet har trykvand. Umiddelbart er det smart. Rindende 

kold og varm vand i haner og bruser. Automatisk skyld i toilettet. Men, hvis man glemmer at lukke for 

hovedhanerne, vil toilettet, i løbet af et par dage, løbe over! Et par gange sejler badeværelset i vand, da jeg 

kommer ned for at tjekke båden. Er den utæt?  

Systemet anvender desværre dyrebart ferskvand ved toiletskyld. På en fremtid langtur vil jeg blive nødt til 

at anvende en spand som toilet og hælde det overbord. Det stående tryk betyder, at dag og nat starter en 

larmende trykpumpe. På et tidspunkt virker systemet ikke. En ny pumpe er dyr. Jeg er sur og nærig.  Skiller 
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den ad, renser motoren, membraner, ind- og udgange. Regulerer dens følsomhed. Systemet kommer op at 

køre igen. Kedlen, der laver varm vand, bruger desværre også en del strøm. Ved anker, slukker jeg den. 

 

 

 
Den sorte trykpumpe bliver gjort ren og det store kulfilter udskiftes. 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Eksistenser på havnen 
Det bliver til mange timer på havnen hver dag. Havne er spændende. Fremmede skibe og kontakt til en 

verden bag horisonten. Selv Thisted anløbes af fragtskibe fra Rusland. Mennesker med et andet sprog og 

kultur. Altid skæggede mænd i gamle trøjer eller kedeldragter. Sladderen påstår, at når der er russere, 

forsvinder der cykler i byen. Skibene er oftest gamle og rustne. Jeg følger skibene på nettet. Ser, hvordan de 

uger senere sejler ved Sankt Petersborg eller på russiske floder langt fra havet. Fantasien sættes i gang. 

Verden er større end Thisted bredning. 

En gang har jeg set et stort dansk orlogsskib i havnen. Hvordan har de navigeret skibet igennem Limfjordens 

mange grunde? På et tidspunkt var min ungdomsdrøm at blive styrmand. Jeg var aldrig kommet igennem 

nåleøjet på grund af min hjerteoperation. Selv i krigstid må jeg ikke passe et kontorjob hos militæret. Jeg 

har brevet i den brune konvolut. Kasseret på forhånd.     

I Thisted er trafik- og lystbådehavnen med tiden smeltet sammen. Fiskerihavnen er forsvundet. I mange år 

er der ikke drevet erhvervsmæssigt fiskeri fra byen. Havnen rummer interessante mennesker. I 

sejlersæsonen, fra forår til efterår, befolkes havnen af strømlinede mennesker. Det er engagerede sejlere, 

der er pernitne med deres både og udstyr. De sejler ikke for sjov, men går efter fart, distancer og resultater. 

Andre anvender båden, som et fristed at koble fra eller få en snak med vennerne. Måske et par øl eller 

flere. Skibene anvendes som flydende sommerhuse. Så er der hele turfolket, hvor det handler om den store 

sommerferietur. Alt sættes ind på at gøre skibet klar til turen. 

Nogle få ”eventyrer” arbejder henimod den store tur ud i det blå. Måske jorden rundt. Men kommer de 

afsted? For mange er det drømme, der pludselig ender brat. Søsyge, angst, skilsmisse, økonomiske 

problemer eller sygdom. For nogle er skibet et aktiv, som der er lånt eller investeret i. Ofte mange 

hundrede tusinde kroner. Måske et statussymbol. ”Man har båd”. Oftest har de også sommerhus og dyr bil.  

De fleste på havnen vil gerne have noget for hånden. Det har de lært igennem et liv på arbejdsmarkedet. 

Skibet skal vedligeholdes, istandsættes, fornyes, optimeres eller der skal provianteres og bunkers. Der 

anskaffes mængder af nyt elektronisk udstyr, sejl, motorer, gummibåde og solceller. ”You name it”. Alle 

flinke mennesker, jeg hilser på eller snakker med. 

Det summer af gode historier og uendelig mange praktiske tips fra mand til mand. Det er en udpræget 

mandeverden. Heldigvis er jeg en del af fællesskabet og deltager i ritualerne. Vi har brug for hinanden. Især 

når vi skal have de tunge både op og ned i vandet. Det meste af tiden arbejder vi som små matroser, 

teknikere, navigatører, men især som kaptajner. Kom ned og se os i øjnene. Det er ikke for sjov!  

  

 

 
Hård vestenvind har presset vand ind i fjorden. Søndag den 23. februar 2020. 
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Havnen er også levende om vinteren. Her møder jeg andre typer. De har ikke travlt. De er ikke ”på vej”. Det 

er mennesker, der ikke passer et job fra 8 til 16. Ofte lever de i udkanten af det, vi andre kalder for 

”normalt”. Nogle bor i båden, andre er bare ofte på havnen. De har ikke taget skibet op. Pakket det ind eller 

sat det i hal. Det er ikke så vigtigt, hvordan båden ser ud. Den ligger i bassinet i alt slags vejr. I vestenstorm 

presses vandet ind i fjorden. Man kan hverken komme ombord eller gå fra borde. Broerne står under vand. 

I østenvind løber vandet ud af fjorden ved Thyborøn. Mange skibe står på grund. 

Jeg har mødt persongalleriet, fordi jeg har skibe i vandet om vinteren. De er gæstfrie, snaksaglige og har 

interessante historier fra havet. Det er sømænd med grove hænder, rustne stemmer og blink i øjnene. De 

er tidligere fiskere fra Nordsøen. For dem er Limfjorden en indsø. De anvender ikke redningsveste og Helly 

Hansen tøj, men termodragt og træsko.   

Da jeg første gang ser Birger en vinterdag, tænker jeg, at det må være en alkoholiker, der har forvildet sig 

ned på havnen. Hovedet er dækket af vildtvoksende hår og skæg. Øjnene er blanke og fyldt med liv. 

Ansigtet rynket. Når cigaretten brænder ud, tændes den næste. Jeg inviteres ombord på Birgers båd af 

vandfast krydsfiner. Han er stolt. Der er langt til havnens smukke sommerglasfiber både. Birger fortæller, at 

skibet er meget søstærkt. Da jeg går ombord, krænger fartøjet voldsomt! Selv for det utrænede øje, ser 

skibets store overbygning ud til at påvirke stabiliteten. Skibet er nyindkøbt for en mindre lottogevinst. 

Meget fungerer ikke. Motorrummet er et sort hul klisteret ind i olie og snavs. Motoren er fra en gammel 

mejetærsker! Jeg har svært ved at finde det rigtige ansigtsudtryk. ”Hold da op”. 

Birger er gammel sømand og har sejlerpapirerne i orden. Jeg fortæller om mine motorproblemer. Birger har 

selvfølgelig også udfordringer. Motoren bliver for varm og oser som et damplokomotiv. Tyk sort røg. Han 

bruger Harald. Birger mener, at Harald sagtens kan lave min motor.  

 

 

 
SELA den 15. februar 2018 i Thisted havn. 

 

 

Denise kender jeg fra pladsen, hvor vi har bådene stående om vinteren. Hun har flere både. Der er ikke 

mange kvinder, som har eget skib. Hun er altid pænt klædt på. Læbestift, makeup og en god parfume. Håret 

er sat og ofte har hun en lille håndtaske med. I flere år har jeg hilst og snakket med Denise. Hun er venlig og 
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sjov. Hendes adfærd skiller sig ud fra andre sejlere på havnen. Skibet står på land sommer og vinter. Hun 

har taget motoren ud, laver glasfiberarbejde, isætter nye tanke og anvender rundsav! Jeg bemærker, at 

Denise stemme er dyb. Hun er sød og imødekommende. Det er det vigtigste for mig. Når min kone er med, 

ser jeg ikke Denise. Jeg undrer mig over hendes projekter. Hvordan kan hun tage motoren ud? Snakke med 

om radarer, kompasser, ankre og bundmalinger?   

Det er især, når bådene står på land, jeg kommer i snak med andre. En dag går jeg over til Denise og 

småpraler. Radioen spiller og det dufter af kaffe. I samtalen får jeg flettet ind, at jeg er yachtskipper af 1. 

grad. Dog kun teoretisk og uden sønæringsbevis. Henslængt fortæller hun om sine sejlerpapirer. I mange år 

har hun som ”mand” fisket i Nordsøen. I perioder været skipper. Jeg får en spændende livshistorie og 

forklaringen på, at hun ved alt om rustfrie tanke, radar, maling og meget mere. 

Denise hed engang Denis. Dyb respekt for et menneske, der virkelig har bevæget sig ud på dybt vand. Hvem 

tør skifte identitet og følge sine ultimative drømme og drifter? En ting er, at sejle over Skagerrak eller 

Atlanten, en anden ting er at skifte køn.    

Denise har også et lille skib i vandet. Hun sejler ofte om vinteren. En dag ser jeg hende sejle igennem nyis 

med stor fart! Kan glasfiberen holde? Langt sejler hun ikke. Hun skal kun ud at nyde en kop kaffe på 

fjorden. Vi taler ofte om, hvor flot der er på fjorden om vinteren. Den klare luft, solnedgange, sæler, stjerne 

og planeter. Vi elsker begge stilheden i havnen om vinteren.  

Jeg glæder mig over, at jeg på havnen stadig kan møde mennesker, der ikke passer ind i 

organisationsdiagrammer. Folk, der vælger at stå af ræset. Udleve drømme og bosætter sig i skibe året 

rundt. Mennesker, som er tiltrukket af vand, natur og sjælen i gamle skibe. De er ikke bange for at stå 

udenfor. På moderne dansk: ”FOMO” (Fear of Missing Out). Vælger at blive skilt eller sælge huset for at 

realisere drømmen om båden.    

Jeg kontakter Birgers mekaniker, Harald. Han er ofte i havnen, da han også arbejder på en gammel kutter.  

 

 

 
SELA den 3. marts 2018 i inderhavnen. Det er koldt, men stadig er der mennesker i bådene. 
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Da jeg ser Harald, tænker jeg straks på en viking eller rocker. Stor, stærk, skægget og fyldt med 

tatoveringer. Han udstråler energi og rastløshed. Denise kender ham også. Harald hører ikke hjemme på et 

værksted med værkfører og faste rutiner. Harald er sin egen chef med lukket kassevogn. Han reparerer alt 

fra minigravere, vindmøller, fiskekuttere til store lastbiler, der holder i vejsiden og har akut brug for hjælp. 

Harald går straks i gang med min motor. Det virker som om motoren er en kvinde. Han danser rundt om 

hende og kærtegner hende alle steder. Finder bøsninger på kobberrør med diesel, som ikke er spændt. Her 

kan der komme luft i systemet og vanskeliggør motorstart. Han finder ledninger, der er løse eller mangler 

forbindelse. Dansen er kort. Motoren starter igen. Harald er helten. Jeg betaler gerne en timeløn til ham.   

Jeg begynder at se netværket. Mekanikeren Harald, Torkil med fiskekutter og Kurt med sandblæser. De 

tidligere fiskere fra Hanstholm, Denise, Benny, Tom og Henrik. Nogle bor i bådene. Det er nordvestjyder, 

som ikke lader sig blæse væk af tøjmoder, newspeak og andre københavnerier. Globalisering og 

digitalisering har ikke friseret dem. Håret stritter, mangler eller er sat som en kvindes. Der er meget langt til 

billederne i de kulørte bådmagasiner eller sommersejlerne. Samme typer mennesker har jeg mødt på Agger 

havn, men det er en anden historie.     

Problemerne med SELA ændrer dog ikke min glæde ved skibet. Selv i hård frost, overnatter jeg gerne i 

båden. Nyder havnen, stilheden og udsigten til byens smukke kirke. Hører klokkespillet over hustagene og 

mærker varmen fra refleksovnen eller oliefyret. Ser byens lys spejle sig i det mørke vand. Hernede i 

skippers agter køje er jeg tryg. For en stund kan jeg koble mig fra verdens mange krav og paradokser. 

Sygdom, ulykker, krige, regninger der skal betales, fyringer og oppustet dumhed. For min skyld må verden 

rase udenfor. Jeg er omgivet af stål og er en halvmeter fra land.      

 

 

 
Skippers køje. 

 

 

Foråret nærmer sig. Jeg flytter SELA ud på den nye plads i yderhavnen. Den er mindre beskyttet. Et 

hyggeligt sted, hvor jeg får nye naboer. Svenskeren, der arbejder professionelt med motorer, kan 

naturligvis høre, at jeg har problemer med at starte. Han kommer ombord. Ser motoren og banker på den 

såkaldte ”stop solenoide”. Den stopper motoren ved at lukke for brændstoftilførslen. Han mener, jeg skal få 

den tjekket. Den kan sætte sig fast eller køre trægt. Det er derfor, han banker på den. Svenskeren har jeg 

kendt i mange år fra havnen. Det er dejligt, at jeg har fået ham som nabo. Han har en stor glasfiber 

motorsejler. Vi har samme interesser og er nok ”bådnørder”.  
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Jeg læser alt om dieselmotorer for at løse gåden omkring startproblemer. Min onkel er maskiningeniør. Vi 

bliver enige om, at årsagen sandsynligvis er utæthed i membranerne i en lille pumpe. Det får brændstoffet 

til at løbe tilbage til tanken nede i kølen. Vi antager, at det derfor er nødvendigt at pumpe manuelt, for at få 

motoren i gang. 

 

 
Den manuelle pumpe fører olien frem. 

 

 

Startproblemerne begynder at gå mig på nerverne. Adskillige gange på fjorden, må jeg ned at rode ved 

motoren for at få den startet. Det sker, når jeg vil sejle videre fra en ankerplads, eller har taget sejlene ned 

og vil sejle i havn. Desværre havde jeg også alvorlige motorproblemer med Sagittaen. Løsningen blev 

dengang, at jeg fik en ny og dyr motor lagt i den gamle båd fra 196712. Et trist dejavue. Men jeg giver ikke 

op. Køber en ny pumpe igennem den flinke svensker, som har kontakter i Thyborøn. Monterer den, men 

motoren har stadig svært med at starte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af sejlads 
over Skagerrak 
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Sejl sidder fast og vand trænger ind  
Foråret er fyldt med problemer. SELA har moderne rig, hvor storsejlet rulles ind og ud af masten. Adskillige 

gange oplever jeg, at sejlet sætter sig fast. Det betyder, at jeg sejler rundt med et halvt storsejl ude, som 

hverken kan rulles ind eller ud. Naturligvis kan jeg ikke sejle i havn og lægge til kaj med sejlet oppe. Første 

gang Malene og jeg er ude for sejl, sætter det sig fast.  Vi kæmper det meste af sejlturen med at få sejlet 

ned. Det var så den forårsaften med ny båd på fjorden. Flere gange har jeg sejlet over til en læ kyst med 

skrænter. Her frigør jeg sejlet fra rulleanordningen. Det er ikke nok at løsne faldet, da sejlet sætter sig fast i 

masten.  

En formiddag må jeg fremstille en rebstige. Binder reb på tværs af vanterne for at komme op til stedet på 

masten, hvor sejlet sidder fast. Et øjeblik tænker jeg, at hvis jeg falder, er det slut. Jeg er alene. Men jeg skal 

i havn og sejlet sidder fast. Jeg får det fri. Desværre bliver der en flænge i agterliget. Flere gange har jeg 

storsejlet hjemme for at sy det med min gamle industrisymaskine. Det er en vanskelig opgave bare at få 

sejlet pakket sammen, bære det fra borde og ind i bilen. Store skibe, store problemer. Alt var lettere 

dengang jeg havde min lille Junker 22. Masten lå i garagen.   

 

 

 
Hjemme og sy sejl. En årlig begivenhed. 

 

 

 

Teoretisk kan man sidde i SELA´s cockpit og rulle storsejlet ud og ind. Det fungerer ikke. Jeg skal stadig ud at 

kravle på dækket. En ung mand advarede mig om rullesejl. Når de i udlejningsbåde sejler i Grækenland eller 

Kroatien, har de altid problemer med dens slags ”smarte” mekanismer.   
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Storsejlet rullet ind i masten.  

 

 

I foråret 2018 har jeg et skib, hvor jeg hverken kan få motor eller sejl til at virke. Derfor sejler jeg kun i stille 

vejr. Jeg har også problemer med skibets bovpropeller. Det er to propeller, som sidder i et rør, der går 

gennem skibets stævn. De styres fra joysticks. Propellerne gør havnemanøvrerne lettere. Ofte 

demonstrerer jeg, hvordan propellerne straks kan flytte skibets stævn. Desværre har jeg ikke læst 

instruktionsbogen. Den kraftige elmotor må kun anvendes i få sekunder. Og kun når skibets motor er tændt 

og lader. Glæden får derfor hurtigt en ende. De to store batterier i skibets stævn får jeg tømt og ødelagt. 

Altså nye dyre batterier.  

Bemærk, at der med SELA følger 3 ringbind. De er fyldt med manualer og instruktionsbøger. 

Uoverkommeligt, at læse stoffet til de mange forskellige systemer. Indrømmet, jeg er ikke flink til at læse 

manualer. Man er vel en ”rigtig mand”. Det har kostet mig tusindvis af kroner igennem årerne. De rigtig 

dyre historier holder jeg for mig selv. ☺ Og, ja, jeg er begyndt at læse dem nu.      

 

  
Bovpropeller kræver meget strøm.  

 

Jeg går i gang med at udskifte ledninger, der er svedne og sorte af varme. Kobberet er for tyndt. 

Ledningerne har trukket for mange ampere. Mange glemmer, at nok er spændingen, 12 volt, ikke stor på 

lystbåde, men det er strømstyrken! Ampere er udtryk for, hvor mange elektroner, der løber gennem en 

ledning pr. sekund. Derfor skal ledninger være tykke, hvis der er koblet mange instrumenter og apparater 

på systemet. Der skal også tages hensyn til afstanden fra batterierne. Endvidere om apparaterne bliver 
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anvendt på samme tid. Ofte er underdimensionering af ledninger, årsagen til brand i både. Et køleskab, 

vandvarmer og bovpropeller trækker store mængder strøm, dvs. elektroner.  

Udover landstrøm på 220 volt, har SELA et 12 og 24 volt system. Sidste system betyder, at kravet til 

tykkelsen af kobber er mindre og dermed billigere. Apparaters brug af energi opgives i watt. Formlen for 

watt er produktet af ampere (strømstyrke) og volt (spændingen). Matematisk udtrykt: Watt = Ampere x 

Volt. Så færre volt kræve flere ampere, og højere volt kræver færre ampere for at levere den samme 

energi. Derfor kan man ikke ”bare” anvende ledninger hjemme fra huset. Her er systemet 220 volt. Derfor 

kræves langt mindre ampere og kobber, jævnfør formlen. På nettet findes automatiske ”beregnere”. De 

kan udregne den nødvendige tykkelse af ledninger, når der tages hensyn til apparaters energiforbrug (watt) 

og afstand til batterikilden. 

  
 

Varmt i elskabet og svedne ledninger. 

 

 

Jeg trækker nye tykkere ledninger i de rigtige farver. Plus er rød og minus sort. Laver bedre overgange. 

Indsætter sikringer på røde ledninger. Opsætter to nye strømskabe med hhv. 12 og 24 volt udtag.  

Jeg går op i industrien og finder et elektrikerfirma. Fortæller om projektet. De sælger gerne et par el-skabe 

og samlemuffer for lidt kontanter til kaffekassen. Sender mig videre til et andet firma, hvor jeg køber 

kobberskinner. Igen, penge til kaffekassen. Det kræver lidt frækhed. Ofte synes folk, at det er sjovt at høre 

om min båd og hvad jeg har ”gang i”. Et afbræk i arbejdsdagen. Naturligvis kan jeg handle over nettet eller 

gå i flotte marinebutikker. Ofte har de ikke de ting jeg ønsker, eller det koster en jetjager.  

 

 
Hjemmekonstrueret elskab. Bemærk tykke kabler.  
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Jeg sætter lanterner og projektører på skibet, så jeg kan sejle i mørke. Køber kraftig konverter, som laver 24 

volt om til 220, så computersystemet kan anvendes. Bygger et computerbord ved instrumentbrættet. 

Anskaffer ekstra GPS til computeren. 

 

  
Lanterne, projektør og GPS til computer. 

 

  

Det lykkes at finde problemet med selvstyreren og kompasset i masten. Der trænger fugt ind i stikket ved 

mastefoden. Derfor tabes forbindelsen. Fixer det, og undgår en dyr tekniker. Pludselig virker selvstyreren. 

Ud fra en indtastet kurs, kan fartøjet sejle selv. Med en fjernkontrol, kan jeg gå rundt på dækket og styre 

skibet. 

Problemet med vand i boghylden, på kortbordet og dørken får jeg løst. Min første tanke er, at jeg skal have 

tilkaldt en ekspert. Men hvem ringer man til? En mekaniker, elektriker, skibstømrer eller en glarmester? Jeg 

tænker, det må være utætheder omkring de store vinduer. Med slange sprøjter Malene vand på ruderne. 

Det begynder at dryppe. Tør jeg skrue dem ud? Skal jeg ringe efter en glarmester? Min nærighed gør, at jeg 

prøver at løse det selv. Som ”skibsreder” må jeg være påpasselig med brug af penge. 

Som altid, er Malene klar til at hjælpe. Vinduerne falder ud, i det øjeblik, jeg skruer rammen løs. Får fat i 

noget klister, som anvendes til bilruder. Malene holder ruden på ydersiden, så vinduet ikke falder i vandet.  

Jeg fylder kanterne med fugemassen. Ruden sættes tilbage i hullet. Efter nogle dages tørretid, gentages 

eksperimentet med at sprøjte vand på ruderne. ”Hold nu op”. De er tætte. Der kommer ikke længere vand 

ind på kortbordet og dørken. ”Job done” og ”High five” til Malene.  

Min erfaring er, at der altid trænger vand ind i gamle skibe. I agterkahytten danner der sig ofte en lille sø på 

natbordet. Over bordet, under træloftet, sidder en metalsøjle, som går op i cockpittet. Det er en styrersøjle, 

hvor rat, gas- og gearhåndtag, kompas og joystick til bovpropeller er fastgjorte. Der er også 

udluftningskanaler til agterkahytten. Når det regner, slår vandet ind i utætheder. Der dannes kondensvand 

på søjlens inderside, når det er koldt.  

Jeg fuger udvendigt rundt om utæthederne, men det er ikke nok. Fremstiller en hætte i stof. Igen kommer 

industrisymaskinen til hjælp. Stoffet er stribet. Det kommer fra mine forældres gamle markiser. Hætten er 

foret med plastik, som har bobler af luft. Det er for at forbedre isoleringen. Malene mener, at hætten ser 

skrækkelig ud, men nu er der ikke længere vand på natbordet. 

På den indvendige side af søjlen banker jeg rust. Der er for lidt plads til, at jeg kan slibe og sandblæse. 

Derefter opløses den sidste rust med kraftige syrermidler. Til sidst spraymales søjlen. Et ubehageligt job, 

der foregår liggende på ryggen og med pandelampe.  
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Det er første gang, jeg opdager rust i båden. At store flager af opløst stål kan pilles fra elementet. Alt brydes 

ned. Selv det hårdeste materiale. Levende organismer har udviklet celledeling. Gamle celler dør, og nye 

kommer til automatisk. Dog ikke uendeligt. Det er genialt. Levende materialer skulle udvikles til skibe, biler 

og meget andet.  Materialer der kan vedligeholde og forny sig selv. Liv er en fantastisk konstruktion.  

 

              

 
Den grimme hætte fremstillet af gamle markiser. 

 

 

Der er problemer med døren ned om læ. En skydedør, som glider ned i en brønd. Når regnen slår ind på 

døren, samles vandet i brønden. Træet rådner og brønden ruster. Vandet løber ind på dørken. Ikke en 

hensigtsmæssig konstruktion. ”Træls” er det også at skyde døren ned i brønden og hive den op igen. 

Desværre trænger der også vand ind ved den horisontale skydeluge ned til kahytten. Udfordringer, som den 

tidligere selvbygger lod ligge. En vis udluftning er dog nødvendig for at undgå mug og svamp.    

 

 
 Når det regner og blæser, trænger vandet ind i SELA. 

 

 

Jeg vil fremstille en ny dør. Et krævende projekt. Hvordan laver man en dør til en stålbåd? En mahogni- eller 

teaktræsplade er ikke til at betale for penge. Besøger genbrugsbutikker, hvor jeg ser på gamle spiseborde. 

Senere skænker og skabe, hvor jeg måske kan finde en låge. Naturligvis søger jeg også på Den blå avis. 
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Dørprojektet, som stater med en billig bordplade i fyr. 

 

Enden bliver, at jeg køber en billig bordplade i fyrretræ i et byggemarked. Fremstiller en prototype. Hvis jeg 

saver forkert, er det ikke en katastrofe. Ærgerligt i kostbart ædeltræ. Jeg elsker sådanne projekter. Glæden 

ved at fremstille noget selv. At forandre og forbedre. Designet er mit. Jeg har lavet den selv for billige 

penge. Nej, den er ikke perfekt. Fyrretræ slår sig i fugten. Jeg ser frem til næste dørprojekt, som bliver i 

ædeltræ. Nogle vil sikkert sige, at jeg er idiot. Det er et sisyfosarbejde at have en gammel båd. Men det 

giver mening. Er der mere mening i at se en fodboldkamp eller gå til koncert?   

Revnen over skydelugen er nok tænkt som udluftning og skorsten. Da der er refleksovn og oliefyr ombord, 

er det vigtigt, at der kommer frisk luft ned i kahytten. Har læst flere historier om fiskere, som er døde af 

kulilteforgiftning. Løsningen på utætheden, bliver velcrotape og kalechevinduer, som klippes til. Noget man 

køber i ruller, og som jeg tidligere har anvendt, når jeg har syet nye vinduer i kalecher. Om vinteren kan jeg 

sætte vinduerne i revnen.     

  
Den færdige dør, med hængsler, lås og gribelister. 

 

 

Jeg tænker ofte tilbage på dengang jeg gik i folkeskolen. Jeg havde sløjd, hvor jeg lærte at arbejde med træ. 

Håndarbejde, hvor jeg lærte at sy. Elektronik, hvor jeg lærte at lodde og fremstille små kredsløb. Jeg var 

bestemt ikke den bedste elev, men jeg lærte at bruge mine hænder. Det kan jeg bruge i dag. En god ballast, 

når man leger med gamle skibe. Håber at nye generationer ikke helt forlader den fysiske verden.    
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En tommelfinger i ankerkæden 
En forårsmorgen drister jeg mig ud på fjorden. Motoren har vanskeligt ved at starte. Storsejlet sætter sig 

stadig fast i masten. Jeg vil finde ud af, hvorfor det er vanskeligt at rulle ankeret ind. Poul sagde et eller 

andet om ankeret, da jeg købte båden. Det var noget med, at kæden sætter sig fast. Jeg forstod det ikke. 

”Du har ikke noget at bruge det til i Norge. Der er for dybt”.  

Det er en stille morgen. Solen skinner. For motor sejler jeg ned mod ”min strand” i Østbyen. Jeg sænker 

ankeret ved at trykke på en rød knap. Det er stort og styres af et kraftigt elektrisk spil.  Motoren tør jeg ikke 

standse. Ankeret tager fat i bunden. Skibet ligger stille. Jeg nyder fjorden. Drikker en cola.  

Jeg går ud på fordækket for at hejse ankeret op. Holder den sorte knap i bund. Den kraftige kæde rulles 

højlydt ind. Kæden forsvinder ned i ankerbrønden under dækket. Vinden tager i båden. Kæden hopper af 

nylonhjulet ude i stævnen. Den kiler sig fast mellem hjulet og de kraftige rør, der udgør bovsprydet. Det er 

tungt grej. Jeg kører frem og tilbage med spillet. Kæden løber over dækket. Træværk splinters. Jeg bliver 

irriteret og voldsom. Fornuften kobles fra. Endelig får jeg ”den forbandede” kæde løs og ind på nylon hjulet. 

Den skal åbenbart rulles lige ind på hjulet. Det er vanskeligt, når båden svajer fra side til side selv i svag 

vind.  

Med den ene hånd forsøger jeg at holde kæden på nylonhjulet. Samtidig trykker jeg på ophaler knappen til 

ankerspillet. Pludselig kører den store jernkæde over min tommelfinger. Den sætter sig fast i kæden!!! ”Av 

for f…..” Jeg stopper spillet med den anden hånd. ”For s…., hvad gør jeg?” Mister jeg tommelfingeren? 

Vinden tager i båden. Den galvaniserede kæde strammes. Smerten i fingeren stiger.  

Herude på stævnen har jeg ingen telefon. Skibsradioen er i kahytten. Jeg er hjælpeløs. ”Hvad gør jeg?” Jeg 

skal have den tommelfinger fri af kæden. Et øjeblik tænker jeg på et liv uden tommelfinger. Jeg kan stadig 

undervise. Den skallede gymnasielærer uden tommeltot. Vil jeg bare forbløde her på dækket en dejlig 

forårsformiddag? ”Midaldrende mand død på båd i Thisted Bredning”. Årsag: Dumhed!  

 

 

 
Ankerspil, kæde og anker. Pas på fingrene! 

 

 

Langsomt finder jeg en løsning. Det elektriske spil kan ikke anvendes. Kæden vil knuse den skrøbelige lem af 

hud, kød, sener, blod og ben. Tommelfingeren sidder i kæden, men den anden hånd er fri. Jeg skyder mig 

ud over bovsprydet. Haler ind i kæden, når der er huller i vinden.  Altså, med en hånd trækker jeg i kæden, 

der holder et 13 tons skib op i vinden. Det lykkes. Presset på kæden bliver mindre. Jeg vrider 

tommelfingeren ud mellem kæden og nylonhjulet. 
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Den organiske tingest overlever. Dog blå og skamferet. Kan bøjes og derfor ikke brækket. Jeg har været en 

idiot. Uvidende om de kræfter, jeg har med at gøre. Ryster på hovedet og forbander mig selv. Tænker på 

fiskere, der har mistet arm eller livet i garnspil. Jeg skal passe på. Når jeg sejler alene, skal jeg altid have en 

mobiltelefon på kroppen. 

Da jeg kommer i havn, sidder naboen, sammen med venner, og nyder solen i bådens store cockpit. De hilser 

og smiler. Jeg prøver kort at fortælle om dramaet på fjorden. De forstår det ikke. Ser undrende på mig. 

Tænker måske, ”hvad har han nu gang i”. Malene er ved frisør. 

I løbet af foråret bliver det bare vanskeligere at starte motoren. Jeg ringer igen til Harald. Fortæller, at jeg 

stadig har problemer. Håndværkere har travlt. Jeg ringer flere gange. Endelig kommer han. Igen kaster han 

sig over motoren. Ikke nogen let opgave. Han skal kravle under dørken. Han finder nye fejl. På et tidspunkt 

siger Harald: ”Måske er det bedre at udskifte hele skibets ledningsnet”. Jeg stivner ved tanken. Det vil koste 

en formue. Han afmonterer stop-solenoiden. En magnetisk anordning, der åbner og lukker for brændstoffet 

til motoren. Tester den hjemme på værkstedet. Den virker fint. 

Solenoiden knalder desværre skibets sikringer. Løsningen bliver, at Harald sætter en meget kraftig sikring 

på ledningen til solenoiden. Da jeg ikke har så store sikringer, får jeg en ekstra. Igennem årerne har jeg fået 

lidt erfaring med strøm. Er i vildrede. Fungerer anordningen? Problemet var, at der ikke kom ordentlig 

strøm til solenoiden. Igen får Harald motoren til at springe i gang. Han er tryllekunster. Jeg får også 

monteret et såkaldt ”Separ” brændstoffilter. Det anvendes i lastbiler. Det er dyrt, men effektivt og let at 

udskifte. Harald er igen min helt. 

Poul må også have haft problemer med motoren. I forbindelse med gennemgangen af bådens mange 

papirer finder jeg et lille avisudklip fra en norsk avis onsdag den 2. september 2015. Poul blev slæbt ind til 

Kristiansand. Skibets motor fungerede ikke! Der stod lakonisk, at båden havde sejl, men sejleren ikke 

formåede at bringe skibet i havn. Vejret var ikke godt. 
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I foråret 2018 står det klart for mig, at vi ikke kan sejle på en længere sommerferie med skibet. Ingen 

passage af større havområder. Heldet var med os, da skorstensfejeren og jeg sejlede over Kattegat i januar 

2018. Det er også en kendsgerning, at jeg ikke har evnen til at styre SELA i havne.  

 

 
Redningsfartøjet, der kom SELA til undsætning i Skagerrak 1. september 2015. Kilde: Nettet. 

 
 

 

 

 
SELA´s redningsmand i Skagerrak. Magnar Opdal. Kilde: 

https://www.redningsselskapet.no/nyheter/miniportrett-magnar-opdal/ 
 

 

 

https://www.redningsselskapet.no/nyheter/miniportrett-magnar-opdal/


69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

SELA på bedding og mødet med Max 
Mit næste store problem er, at skibet skal op og bundmales. Havnens kran løfter højest 8 tons. Det er ikke 

et problem med Sagitta´en på 5 tons, men SELA vejer 13 tons. Jeg kan slå mig sammen med andre bådejere 

i havnen, der har skibe over 8 tons. De bestiller en mobilkran to gange om året. Billigt er det ikke. Da jeg 

sejler om vinteren, har jeg ingen interesse i, at SELA skal stå på land i 6 måneder. Hvorfor sætter folk 

skibene på land? Jeg må finde en anden løsning. 

Svenskeren har problemer med skruen. Han har anvendt beddingen i Vildsund. Giver mig venligt et navn og 

telefonnummer. Værftet findes ikke længere. Faciliteterne er overdraget til lokale ildsjæle. Jeg kan godt få 

SELA op, men der er lige et problem. Beddingen er optaget af en ældre fiskekutter. Olav, fra den frivillige 

forening, vil finde en løsning og ringe tilbage.  

Jeg kører til Vildsund og møder Max, som har kutteren. En ældre, lille, behændig og meget snakkende 

mand i blå kedeldragt. Han taler Københavnsk. ”Skavanken” betyder, at thyboerne ikke har fortalt ham, 

hvor nøglen til klubhuset er. Han har ikke adgang til toilettet, og kan ikke tænde og slukke for strømmen. 

Max er måske pensionist. Livshistorien er farverig. Håndværker, pilot, instruktør, flyver i Somalia med 

nødhjælp, ny argentinsk kone og barn, hus i Argentina og nu ejer af en gammel fiskekutter.  

Jeg fascineres af mennesker som Max. De kan sammenlignes med kometer, der rejser i deres egne 

selvstændige baner i solsystemet. De er unikke og kommer fra det fjerne. Man møder dem, de oplyser 

himlen og hastigt rejser de videre i det sorte rum. Vi andre følger en rytme, som man kan stille uret efter. 

Står op, går på arbejde, kommer hjem, spiser og går i seng. Gab!  

Max bor langt fra Vildsund. Dagligt tilbagelægger han store strækninger i en gammel bil. Jeg fortæller ham, 

at jeg gerne vil have mit skib op. Han er i gang med at bundmale kutteren. Naturligvis er han ikke videre 

begejstret for mit ønske. Det ses tydeligt på kropssproget. Han havde fået en opringning fra Olav. ”Nu skal 

du se at blive færdig”.  

Igen er jeg heldig med mit job. Overarbejde og eksamenstid betyder, at jeg kan finde sammenhængende 

dage, hvor jeg har tid til at få skibet op. Jo færre dage på bedding, jo billigere. Jeg aftaler dato og tid med 

Olav. Fortæller, at jeg sejler alene til Vildsund.  

Sejladsen ned til beddingen er smuk. Flotte blotlagte molerskrænter mod vest. Store træer og grønne 

marker. Mod sydøst ser jeg den 60 meter høje Hanklit. Det er som at sejle på en flod. Jeg skal passere 

Vilsundbroen, som åbner hver halve time for lystbåde. Nyder det gamle færgested, hvor kroerne stadig 

eksisterer. Mindes det årlige Vilsundmarked. Engang var det her der handles, og ikke i storcentre og på 

nettet. 

Efter en times sejlads mod syd ser jeg, at Max´s kutter stadig står på beddingen! Det blæser fra øst. Ikke 

heldigt. Vandet løber væk fra vestkysten og den vestlige del af fjorden. Der bliver lavvandet. Østenvinden 

får bølgerne til at løbe op mod beddingen. Med besvær lægger jeg båden ved en lille bro. Den er rådden og 

livsfarlig. Jeg går i land og møder Max. 

Desværre er det ikke nogen let sag, at få Max´s kutter i vandet. Motoren virker ikke. Kutteren står på en 

vogn, der løber på skinner ud i fjorden. Der er for lidt vand i dag. Kutteren står på grund. Bølgerne presser 

skibet op mod beddingen. Flere mennesker ankommer til skuespillet for voksne mænd. Der er 

havnesmedene fra Thyborøn. De vil se, om de i fremtiden kan anvende beddingen. Det er solide mænd 

med brede skuldre og kraftige hænder. De ankommer i arbejdsbiler på forskellige tidspunkter. 

Friluftsscenen fyldes.  
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Den gamle kutter på vej ud i fjorden. 

 

 

Der rykkes i kraftige tampe. Mandsstemmer flyver gennem luften. Sveden driver, og hænderne er ru. 

Kutteren vil ikke fjerne sig fra vognen. Jeg får en ide. Med SELA kan jeg rykke kutteren fri. Olav kommer 

ombord. SELA sejler ud i det vilde sund. Der er strøm. SELA er svær at styre.  

Det lykkes mig at komme så tæt på den grundstødte kutter, at vi med stor kraft støder sammen. Straks ser 

jeg et mægtigt ar i SELA´s mahognilønning. Olav kaster en tamp over til Max. Ingen tid til ærgrelse. ”The 

show must go on”. Jeg giver fuld gas bak for at trække kutteren fri. Der lyder et smæld. Rebet er bristet. Det 

er totalteater i Thy. Adrenalinen pumper rundt i årene på os midaldrende mænd. Det er teater, der 

konstrueres i nuet. For alvorligt til at være en komedie, hvor der må grines. Værdier og kræfter er for store. 

Jeg elsker det. Fremmede mennesker, samarbejde, ideer og ikke mindst spændingen. Noget man også 

oplever, når skibe skal tages op eller sættes i vandet med kranen på havnen. Nogle gange går det galt. Det 

er farligt og dyrt. Bedre end sex for mænd over 50. Her klares det med traktor og fjernbetjening. Op, ned og 

til siden.    

 

 
På vej med tamp til Max´s kutter, som står på bunden. 

 

 

Jeg sejler tilbage til den skrøbelige bro. Flere mennesker er kommet til. Dermed flere ideer til løsninger. 

Max står alene på kutteren. Det er vanskeligt at sige, om han nyder det. En blåmuslingfisker træder til. 
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Starter sin mægtige stålkutter med kraftige motorer. Sort røg vælter op af udstødningen. Den dybe 

motorlyd gør teateroplevelsen fuldkommen. Fiskeren kan styre sit skib. Går stålkutteren på grund? Max får 

en kraftig tamp fra erhvervsfartøjet. Der gasses op. ”Hold k…, hvor er det spændende”.  

Vi er nu mange. Fire smede fra Thyborøn og den tidligere værftejer Åge. Ildsjælene, der har overtaget 

værftet og andre nysgerrige personer. De sidste er ”statister”. De kan se, at her sker der noget. Mange 

holder et tov, står med en fender eller gør noget andet, der bidrager til ”skuespillet”. Den gamle kutter 

rykkes fri af fjordbunden. Endelig kan vi komme videre. Nu er det SELA´s tur til at komme op på vognen og 

hives på land. 

 

 

 
Kutteren kommer fri. Max står agter. 

 

 

Vognen skal nu tilpasses SELA´s facon. Den gamle værftsejer kommanderer rundt med ildsjælene og 

smedene. Han ved, hvordan vognen skal tilpasses. Det foregår med tunge træklodser. Endelig kan jeg sejle 

ind mellem vognens lodrette jerndrager. SELA kiler sig fast. Langsomt trækkes vognen op på land med et 

elektrisk spil. SELA blotter sig. En stor sort buttet kvinde. Hun er snavset og indbyder ikke til kærtegn.  

Mande-teateret står på i adskillige timer. Her tænkes ikke på penge og kvinder, men tovværk, stål og 

motorer. Bukser og kedeldragter er snavsede. Der er langt fra Vilsund til lufthavnsbutikker med vellugtende 

herredufte. Hen under aften tages der afsked. Ikke med mange ord og krammere. Vi er i Nordvestjylland. 

Man trækker sig stille tilbage. Måske et nik eller ”farveller”. Smedene fra Thyborøn kører bare. Her kunne 

de ikke holde en anstændig timeløn hjemme. Skuespillet er færdigt. Alle har deltaget. Nogle med hoved- og 

biroller, andre som statister på kajen. Dejligt at ”være mand”. Tak til alle. Ene mand, får jeg aldrig mine 

skibe på land og i vand.     

Arbejdet går i gang. De næste dage er vejret godt. Sol og varme. Jeg har travlt. Bunden gøres ren med 

højtryksrenser. Vi lever ikke længere i et jæger- og samlersamfund med bue og pil, men heldigvis er 

højtryksrenseren opfundet til manden. At stå med stangen. Åbne op for fuld stråle. Det er en god 

kompensation. På havnen er det et problem, at mange mænd knalder sikringerne, når de skal i gang med 

højtryksrenseren. De giver fuld gas fra starten. Nu skal der ”f……” gøres rent. Det går bare ikke. En ældre 

elektriker har fået en mission.  At irettesætte de vilde mænd. ”Start op forsigtigt”. Min far fik engang en 

mægtig flænge i kinden under øjet. Han skulle rengøre minkburer. Vandstrålen skærer let gennem tynd 
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menneske hud. Højtryksrensere er fascinerende og farlige våben, men lovlige. Start med at give fliserne i 

indkørslen ”en omgang”. Så kan de lære det.  

 

 

 
SELA på bedding i Vilsund. 

 

 

Når der sprøjtes, flyver skaller, giftig maling og andet skidt rundt om en. Sort vand løber ud i fjorden. Der 

sker noget. Men det slår næppe den følelse ”Kurt-sandblæser” må have. Han har en mægtig kompressor på 

hjul, der trækkes efter en bil. En tidlig morgen på havnen har jeg oplevet, hvordan det ser ud, når Kurt 

åbner for sandblæsningen. Det minder om et stalinorgel i fredstid. Helvede bryder løs, når en skibskøl 

rengøres med sand. Et inferno af støj, sand og giftige malingsflager. Det gøres bedst, når det blæser og 

byens borgere sover. 

Jeg køber maling og zinkanoder. Sliber og maler. Står på stiger i underlige stillinger. Arbejdstilsynet har ikke 

noget at gøre i denne fritidsverden. Når vi på havnen ”leger" med kran, tunge skibe, traktor og massive 

vogne, sker det uden hjelm og sikkerhedsinstruktioner. Tørsten er stor. Det er sjovt. Hvem har prøvet at stå 

med en lille fjernbetjening i gummi og flytte mange tons? Løfte op, svinge rundt, ned og placere skibet 

præcist på en vogn? Idioten, der får en finger i klemme eller en sjækkel i hovedet, skal blive hjemme.  
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Det gamle værft og Vilsundbroen i baggrunden, som forbinder Thy og Mors.  

 

 

Dagene går. Den gamle værftejer Åge kan lide mig. Han tilbyder ekstra stiger, lån af slanger og ikke mindst, 

fortæller han, hvor nøglen til strøm og toilet gemmes. Min nordjyske baggrund har lært mig, hvordan jeg 

skal begå mig i udkanten af Danmark. Synd for Max med kutteren. Han er ikke i ”kridthuset”, men han er 

selv ude om det. Den københavnske accent og snaktøjet må han lægge af. Jeg kan dog godt lide ham. Er 

flere gange ombord på den gamle kutter. Har svært ved at forstå projektet. Et uhyggeligt mørkt og beskidt 

lastrum med en seng og et bord. Alt er rodet. Værktøj, ledninger og affald. Max fortæller stolt, at han har 

købt et gammel oliefyr, som han selv har sat op i kutteren. Han har boet i fartøjet i skudehavnen i Århus. 

Ifølge Max, er kutteren bevaringsværdig!  

Hvis skibsprojekter skal lykkes, må man konstruere en virkelighed ude i fremtiden. En drøm, der bygges op 

af smukke billeder. Jeg ser et billede, hvor jeg sejler med SELA på et stort blåt hav. Er badet i varme 

solstråler, langt fra land og mærker kræfterne i de hvide sejl. Høre boven kløver vandet. Andre gange ligger 

jeg for anker i en fjord i Nordnorge. Omgivet af mægtige fjelde med sne på toppen. Jeg arbejder ikke 

længere. Tænker ikke på tiden. Har ikke travlt. Sidder måske med en god bog.  

Min far havde en overgang en drøm om at sejle i Middelhavet, når han blev pensionist. Besværet, pengene 

og bølgerne udenfor Frederikshavn slog hurtigt drømmen i stykker. Max må have lignende konstruktioner i 

forhold til den gamle og udslidte fiskekutter fra Hvidesande. Uden mentale fremtidsbilleder vil mange 

bådejere løbe sur i vedligeholdelse, udskiftninger, besværligheder og ikke mindst penge, der skal tjenes og 

siden hurtigt forsvinder.  

Max og jeg drikker ofte kaffe sammen i pauserne fra arbejdet. En dag vil Max have, at jeg skal høre, at han 

har fået den gamle motor i gang. Den startes ikke med strøm, men med trykluft. Den kører med få 

omdrejninger. Det minder om gamle film i sort-hvid, hvor fiskekutterne siger: ”Tuk, tuk, tuk”. Jeg hører 

nærmest stemplerne kører op og ned. Max er et geni. Stolt som en pave. Jeg påskønner dygtigheden. Den 

lille krølhårede mand i kedeldragt stråler. Han lever. I Hundested har jeg flere gange oplevet 

demonstrationer af de gamle Hundested motorer. Det er frivillige entusiaster, der har skabt et levende 

museum på havnen. Det er et besøg værd.        
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Max kan ikke forstå, hvordan jeg kan tænde og slukke for landstrømmen. Jeg ”kryber til korset” og 

fortæller, hvor nøglen gemmes. Han undrer sig. Her har han gået i en måned uden adgang til toilet. ”Du er 

københavner”. Han synes ikke det er sjovt.  

Desværre går Max´s drøm i stykker. Antageligvis forærer han sin kutter væk. Et par år senere synker den i 

en hård vinterstorm fra vest. Den lå i Sundby havn, som ligger overfor Vildsund. I aviserne kører der en strid 

om, hvem der ejer kutteren. Den skal fjernes og en regning skal betales. Drømmen bliver til et mareridt.  

 

 
Max´s kutter i Sundbyhavn februar 2020. Hvem ejer den? 

 

 

Da jeg i februar 2020 ser kutteren ligge i vandet, tænker jeg på Max. Er han i Sydamerika eller i Somalia? 

Sejler eller flyver han? Max var en ”sjov fætter”. Fint, at jeg stadig har et minde i min mahognilønning. Som 

sejler har jeg vænnet mit til, at bekendtskaber er midlertidige og korte. Man møder mennesker i fremmede 

havne, hjælper hinanden, snakker, sejler videre og ses næppe igen. Derfor er den gensidige hjælp unik og 

oprigtig. Man tænker ikke strategisk på at få noget tilbage i fremtiden.   

 

 

 
Drømmen, der blev et mareridt. Hvem skal betale for at få den fjernet? 

 

 

Kort tid efter mit ophold på beddingen dør den gamle værftejer. En dejlig dag med solskin og varme sidder 

han på sin bænk, og betragter mit malearbejde. Han kommer hver dag for at se, hvordan det går. Han 

fortæller, om pengene fra salget af værftet og den store grund til Thisted Kommune. Pludselig ser jeg 

angsten i hans øjne. Åge siger, at han er alvorlig syg og ikke har længe igen. Han beklager, at han ikke har 
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noget at bruge pengene til. I mange år var Åge kongen i det lille lokalsamfund. Han havde overtaget værftet 

efter sin far. De har bygget mange skibe i Vildsund. Åge fortæller gerne om det. En epoke er afsluttet. 

Thisted har også haft et værft. På havnen i Thisted har jeg truffet en flink mand, der kan fortælle, at han har 

arbejdet på værfter i Thisted.    

Jeg er klar over, at når Åge er væk, bliver det meget svært at bruge den gamle bedding. Kun han har 

erfaringen med opklodsningen. Derfor tager jeg mange billeder af det særegnede system, så jeg også i 

fremtiden kan komme på bedding. 

 

 

 
Skipper er færdig med malearbejdet. 

 

       

 

 

  
Den gamle bedding i Vilsund. 
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Beddingen i Østre havn i Thisted 1895. Kilde: Thisted havn omkring 1900. Jens Ole 
Petersen m.fl. Knakken, Lokalhistorisk forlag 1988.  

 

 

 

 

 
Kristian Fårtoft s bedding i Thisted omkring 1913. Kilde: Thisted havn omkring 1900. Jens 
Ole Petersen m.fl. Knakken, Lokalhistorisk forlag 1988. 
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Påsejling af mole og fødselsdag på red 
Efter at motoren nu vil starte, og skibets bund er nymalet, kan vi begynde at tage på turer i Limfjorden. Min 

kone har fødselsdag. Vi beslutter at sejle til Fur. Vi vil ud at spise og fejre dagen. Jeg har set vejrudsigten. 

Det skal begynde at blæse lidt op ad dagen. En række praktiske gøremål betyder, at vi først kommer afsted 

over middag. Et stålskib som SELA kan sagtens klare Limfjordens bølger. Som en nødplan tænker jeg, at vi 

blot kan smide anker i den fine bugt ved havnen i Fur. 

 

 

 
Fødselsdagstur. Hovedet af Fur i baggrunden. Frisk vind fra vest. 

 

 

Solen skinner. Der er små hvide skumtoppe på fjorden. Malene er glad. Vi sejler ikke for sejl, da sejlet stadig 

sætter sig fast i masten. Efter 3 timers motorsejlads passerer vi Lille Knudshoved på Fur.  Det vestligste 

punkt på øen og svinger ind i Fursund. Vinden tiltager og bølgerne vokser. Jeg er ængstelig. Kan jeg 

manøvrere SELA i den lille havn? Jeg foreslår Malene, at vi lægger for anker uden for havnen. Det vil hun 

ikke på sin fødselsdag. Hun vil i land. Jeg forstår hende. Forklarer, at jeg næppe kan styre båden i havnen. 

At vi med en 13 tons båd, ikke kan kaste en trosse i land og forvente at blive trukket ind. At vi ikke bare kan 

holde om en pæl med armene og stoppe skibet. Jeg ser stadig billedet af skorstensfejeren på Hals havn, 

hvor han trækkes hen over asfalten.  I den hårde vind, vil vi ikke have de nødvendige kræfter. Malenes 

forståelse er ikke stor. Hun ved, at vi med Sagittaen på 5 tons, ofte er gået i havn under lignende 

omstændigheder. Skipper har ansvaret. Jeg vælger at gå i havn. 

Vi går i gang med at fendere og gøre tovværket klar. Det blæser ude på dækket. Jeg ser mange skibe i 

havnen. De gode pladser er taget på denne tid af dagen. Malene går ud i stævnen og gør sig klar. Med angst 

sejler jeg ind gennem molehovederne. Umiddelbart efter passagen, ser vi ledige pladser. Det er et system 

med bøjer, som man skal fortøje agter til. Jeg prøver at sejle tæt på bøjen, så Malene kan få et reb igennem 

øjet. Det lykkes ikke. Jeg vender rundt med skibet. Vi prøver igen. Denne gang lykkes det. ”Godt Malene”. 

Men vinden er så stærkt, at skibet driver over de sorte fortøjningsbøjer. Malene har ikke kræfter til at holde 

SELA i rebet. Jeg råber: ”Slip den ene ende af rebet”. Så kan det løbe igennem øjet, og vi bliver fri. Det hele 

går meget hurtigt.  

Vi sejler nu over fortøjningsbøjerne. Stor chance for at få liner og reb i skruen. Har prøvet det med 

Sagittaen ved Skødshoved Bro på Mols. Jeg giver gas. Prøver at få SELA fri af bådpladserne. Malene står nu i 
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stævnen. Jeg ser styrbords molehovedet ret for ude. Jeg drejer hårdt til bagbord. Malene råber: ”Du sejler 

ind i molen”. Jeg kan ikke længere styre de 13 tons. Anvender bovpropellerne for fuld kraft. Det får ikke 

stævnen til at svinge bort fra molen. Igen råber Malene ude fra stævnen: ”Vi sejler ind i molen”. Jeg giver 

fuld gas bak. Råber til hende: ”Du skal ikke støde fra”. Klogt lader hun være med at gøre noget, men 

iagttager køligt, hvad der sker. Der lyder et stort hult brag. SELA´s styrbord stævn knalder ind i molen. Den 

flotte prædikestol, i rustfri stål, krølles sammen. Søgelænderet i styrbordsside, hives i stykker. Stødet fra 

molen får båden til at rekylere. Jeg bakker, svinger, og får båden ud mellem de to molehoveder. 

 

 

 
Molehovedet og de sorte bøjer, som gav problemer i vinden. Fursund i 

baggrunden. 

 

 

Vestenvinden giver hvide skumtoppe i Fursund. Der er måske en østgående strøm ude i sundet, som skaber 

en modstrøm, idvand, langs molehovederne. Faktum er, at jeg ikke kunne styre skibet. Stævnen blev suget 

ind mod molehovedet. Måske er årsagen mere simpel. Jeg kan ikke styre vores nye skib! Ja, der blev også 

mærker i træværket, som heldigvis omgav molen.  

 

 

 
Prædikestol bøjet efter sammenstød med mole. Inderhavnen på Fur.  
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Forpjusket sejler vi mod vest, op mod vinden, ind mod kysten. Her er en fin ankerplads i bugten. Ifølge 

kortet, dybt vand. Det er udenfor et lille værft, hvor skibe kan komme på bedding. Siger til Malene, at jeg 

kaster anker. Hun vil gerne sejle til Nykøbing. Det er hendes fødselsdag. Jeg har fået nok. Kan ikke mere. 

Går ud på stævnen, og lader ankeret glide ned. Ser skaden efter påsejlingen. Mit humør er i bund. Hvorfor 

sejlede jeg ind i havnen? Havde jeg ikke sagt, at jeg ikke kunne styre skibet, når det blæser? Jeg er skipper. 

Ansvaret er mit. Jeg kunne have sagt: ”nej”. I baghovedet har jeg vejrudsigten og min viden om, at vi kom 

for sent afsted.  

 

 
Rørene er bukket efter sammenstødet. 

 

 

Motoren slukkes. Det blæser, og båden gynger. Landstrøm til fjernsyn, køleskab og elkedel har vi ikke 

herude. Alligevel fremtryller Malene god mad over gaskomfuret. Det hjælper på humøret. Hun vil gerne i 

land og have en is. Jeg vurderer, at bølgerne er for høje til at sætte gummibåden i vandet. Det vil blive 

vanskeligt at montere udenbordsmotoren. Vi ligger langt fra land. Da dybdemåleren ikke virker, tager jeg 

ingen chancer. 

Det bliver en lang fødselsdagsaften for anker. Uafladelig taler jeg om uheldet i Fur havn. Hvordan kan jeg 

sejle ind i molen? Malene er naturligvis træt af at høre på mig. Hun mener, at det kun er materielle ting. 

Ingen er kommet til skade ved påsejlingen. Jeg hader, når noget går i stykker. Det skal bare laves. Gerne ”nu 

og her”. Det gynger. Skibet slider i kæden. Det larmer. Konstant oplever vi ubehagelige ryk. Vi har prøvet 

det før i andre både. Langt om længe falder vi i søvn. Det var så den fødselsdag en søndag i juli 2018. 

 

 

 
Koldfronten kommer fra vest. Isobarerne ligger tæt over Nordvestjylland. Vinden er fra 

nordvest. Kilde: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk 

 

https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/
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Jeg vågner midt om natten. Det her er for voldsomt. Båden hopper op og ned. Har ankeret sluppet sit tag i 

bunden? Jeg rejser mig fortvivlet op. Kan stadig se lys på Fur i den rigtige retning. Prøver at være rationel. 

Det værste der kan ske er, at vi driver over til Salling. Malene sover. Skipperen er nu så nervøs, at han 

vækker sin kone. Skubber til hende. Hun vågner og bliver sur. ”Læg dig så ned og giv dig til at sove”. Hun 

har ret. Der er ikke andet at gøre.  

 

 

 

 
  Ankerplads ved det røde kryds i læ fra nordvestenvinden. Stedet kaldes for Pulse vig. Kilde: https://map.krak.dk/ 

Næste morgen, mandag den 9. juli 2018, blæser det stadigt. Malene vil i land. Jeg undersøger igen om det 

er forsvarligt. Skibet bevæger sig for meget. Først om eftermiddagen får jeg jollen i vandet og sat motoren 

på. Sejler en tur rundt om SELA. Det går fint. Efter et døgn på vandet, sejler vi ind til land. Trækker 

gummibåden op på stranden vest for havnen. Her er fredeligt. Vi går over i havnen. Ser en fin plads i 

inderhavnen ved nogle muslingebåde. Vi får ”fødselsdagsisen”, går tilbage og sejler ud til SELA. Tager motor 

og jolle ombord. Hiver ankeret op. Prøver igen at sejle mellem molehovederne. Det lykkes. Lægger skibet 

fint til kaj.  

 

 

 
Natten er urolig. Vindstød op til 18 m/s. Kilde: https://www.dmi.dk/vejrarkiv/ 

 

 

Jeg er flov over den bøjede prædikestol og det daskende søgelænder. Laver nogle midlertidige 

foranstaltninger. Det er pinligt. Var der nogle som så, hvordan yachtskipperen af 1. grad sejlede direkte ind 

https://map.krak.dk/
https://www.dmi.dk/vejrarkiv/
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i molen? Vi elsker begge Fur. Nyder pølsemix på ”Skuret” ved havnen. Man kan næppe kalde det for et 

spisested, men snare en kiosk. Fint for os, når vi kommer i sejlertøj og er trætte. Der er levende musik på 

kajen. Vi glemmer hurtigt natten i Pulse vig.   

 

  
 

Billeder fra Nordfur, juli 2018. 

 

 

Som altid, løber vi en tur over til øens nordkyst. Der er 5 km i luftlinje. Det er som at bestige en vulkanø. På 

toppen er man oppe i himlen. Udsigten er betagende. Stendal høje er 76 meter over havoverfladen. Hele 

Limfjordslandet viser sig. Vi løber forbi Bispehuen og Molermanden. Tager en afstikker til Rødstenen, inden 

vi når nordkysten. Her har vi ”steder” fyldt med familieminder. Shelteren, hvor børnene ikke ville have 

pandekager af den fremmede mand. Koen Molly, der var sluppet løs. Fund af fossiler, hugormen, 

eftermiddagssøvnen i græsset, guldbryllupsgaven til mine forældre og så videre. Mit humør bliver langsomt 

bedre. SELA har en forsikring og skaden må kunne udbedres.  

Sejlturen hjem til Thisted er uden problemer. Da vi er kommet i havn, opsøger jeg straks smeden. Kan det 

laves? Han vil se på det, men vi er i sommerferieperioden. Jeg skal også have kontaktet min forsikring. Det 

betyder desværre, at vi i sommerferien skal sejle rundt med den krøllede prædikestol. Det ser ikke godt ud i 

fremmede havne. 

 

 

 
Vi ligger ved siden af vores dejlige spisested ”Skuret” på Fur. 
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Sommerferie 2018 i Limfjorden 
Sommerferien foregår i Limfjorden. Malene og jeg finder det småkedeligt. Vi har besøgt de fleste 

Limfjordshavne. Dog ikke Thyborøn. Det bliver feriens mål. Turen ned til Doverodde er som at sejle på en 

flod. Land til begge sider. Flotte skrænter, smukke vige og øde næs. Midt i Visby bredning minder det lidt 

om et hav.  

 

 
Thisted-Doverodde. Kilde: www.Krak.dk 

 

 
Doverodde er en naturhavn. Den 19. juli 2018. 

 

I Doverodde lykkes det at få SELA sejlet ind mellem to pæle og komme i land. Det giver selvtillid. Havnen er 

idyllisk med den gamle købmandsgård, haven med de store træer, roserne, vikingeskibet og det hvide tårn 

til korntørring. Hernede bag bakkerne er man i læ fra den dominerende vestenvind. 

Engang har stedet været driftigt med store sejlskibe, der besejlede Nordsøen. Her har gået berejste 

sømænd, der kendte havne i Norge, England og Tyskland. I dag er Doverodde hurtigt set, men vi hygger os i 

vores flydende sommerhus.  

Næste dag sejler vi til Struer. Turen går rundt om det smukke Sydmors, forbi Jegindø og Venø. Struer er en 

stor havn, med god plads. Ingen problemer med at styre SELA. Vi har været her før. Engang sejlede jeg 

herned i arbejdsøjemed. Jeg skulle være censor på Struer Statsgymnasium. De havde aldrig oplevet, at 

censor kom sejlende. 

I år har jeg kajak med. Det var et krav til båden, at der skulle være plads til kajakken. Drømmen er, at jeg 

ligger for anker i en norsk fjord og udforsker omgivelserne i kajak. I Struer får jeg kajakken i vandet. Finder 

en kanal, sejler under hovedvejen og ind i Kilen. Den store indsø mod vest. En lille ekspedition i ukendt 

farvand er i gang. Ved hjælp af bommen, har jeg udviklet et hejsesystem til at søsætte og optage kajakken.  

Turen mod Thyborøn foregår over den mægtige Nissum bredning. Jeg har flere gange oplevet den i 

vestenvind. Her er den ”krasbørstig”. Man skal forbi Grisetå Odde med det smukke fyrtårn, under 

Oddersundbroen og videre forbi de høje Toftum bjerge. På turen til Thyborøn ser man Nørre Nissum kirke 

mod syd. Lige frem møder synet det grimme Cheminova og de store vindmøller på sandbankerne, som er 

http://www.krak.dk/
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skubbet ind fra Vesterhavet. I denne del af Limfjorden mærker man andre og større kræfter. Jeg mindes 

sejladsen til Norge i Sagittaen13.  

 

 
Udsigt i Struer. Byen og den gamle skonnert Maja i baggrunden. 

 

Kajakken ligger på ruffet og hejses i vandet ved hjælp af taljer. 
 

Thyborøn er ikke en marina for lystbåde, men en havn for fiskeskibe. Her er der en grov og arbejdsom 

hverdagsæstetik. Det er ikke opbyggede kulisser, som desværre ses i mange havne. Jeg tænker især på Nibe 

og Ebeltoft, men også Hals og Thisted. I stor stil bygger man pseudo fiske- og pakhuse. Små afskyelige 

fyrtårne i røde og hvide farver. Om aften ses maritime lys, toplanterner og sidelanterner. ”Hold nu op 

arkitekter”. Fortiden kommer ikke tilbage. Vi er ikke idioter. Thyborøn er autentisk. Rust, støj og det lugter 

af fisk. Skibsmotorer der kører i døgndrift for at lave strøm. Gaffeltrucks, lastbiler og kedeldragter. Affald, 

garn og olie. 

 

 
 Thyborøn havn lørdag den 21. juli 2018. 

 

 
13 Se Peter Gorm Larsen (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af 
sejlads over Skagerrak. Findes på nettet.  
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Ved siden af de store trawlere er SELA et lille skib. Der er rigelig plads i inderhavnen, som ligger ud mod 

Nordsøen. Lystbådene er større end dem man ser længere inde i fjorden. Mange er ”havsejlere”. Lange 

skrog, høje master, kraftige vanter og røstjern, redningsflåder, radarer, vager og meget mere.    

Thyborøn er ikke stedet at ”shoppe”. Der er stadig nok at se på. Vi besøger ravmuseet, sneglehuset og 

museet, der viser Jyllandsslaget i 1916.  Kystcentret har vi tidligere besøgt. 

Solen skinner. Vinden er svag. Vi bader i Vesterhavet. Mærker trangen til at sejle ud i Nordsøen. At drage på 

eventyr. Sejle ud bag horisonten. Lægge landjorden bag mig. Føle bølgerne, og sejle mod fremmede kyster. 

Men jeg tør ikke i SELA. Hun er ikke klar. Jeg har for lidt kendskab til skibet. Tror ikke på hende. Men 

drømmene har jeg.  

Som lønmodtager forstår jeg vikingerne, som drog ud. I starten var det mennesker, der ikke kunne tilpasse 

sig den slidsomme bondehverdag. De havde brug for eventyr. Andre var dømt fredløse. Derude mod 

sydvest ligger Lindisfarne. Et fint sted at "make landfall" i 793 med en nordvestenvind fra Limfjordens 

udløb. Her startede vikingetiden. Omkring 340 sømil og 263 grader fra Thyborøn. Med 5 knob, ca. 3 dages 

sejlads. Jeg har været der i 1999. Set ruinerne af kirken og klosteret. Engang i fremtiden, vil jeg sejle forbi 

stedet. Har tjekket lokaliteten. Ingen havn, dårlig ankerplads og flad kyst. Kraftigt tidevand. Jeg kan ikke 

trække mit skib op på stranden som vikingerne. Bryde hverdagen og spille fredløs. Hærge, stjæle og 

voldtage. De sidste lyster har jeg heldigvis ikke. Reeds havneguide for Storbritannien er købt og ombord på 

SELA. Kort har jeg også. Men modet mangler her i 2018.  

 

 

 
Thyborønkanal. Nordsøen og Limfjorden mødes. Lørdag den 21. juli 2018. 

 

 

Når jeg sejler i fjorden, tænker jeg ofte på, hvordan vikingerne samlede deres flåder i Limfjorden inden de 

drog til England. Thisted bredning fyldt med vikingeskibe. Aggersborg, skibsgravene ved Tømmerby og 

Lindholm høje viser, at Limfjorden var et strategisk farvand. Eksperterne er uenige om, hvor præcis 

åbningen var ud til Nordsøen, eller om der var flere. I 1825 brød Nordsøen igennem ved Agger. I 1830´erne 

kom Thyborøn kanal og Agger sandede til.  
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Thyborøn og kanalen set fra Thysiden. Nordsøen er til højre i billedet og Limfjorden til venstre.  

 

Med melankoli forlader jeg feriens endestation. Vi sejler mod det blide Lemvig i bunden af vigen. Det er 

frisket op fra vest. Fra agter mærker vi en kort stund bølgerne fra det store hav. Sejler forbi Gjellerodde. 

Det var her jeg lå for anker en nat, inden jeg tog mig mod til at sejle ud i Nordsøen med Sagittaen14 i 2013.  

Igen er vi heldige og finder en god plads i Lemvig havn. Vi har været her før. En hyggelig by omgivet af store 

bakker. Lemvig kan minde om en norsk by i bunden af en fjord. Om aftenen, kan vi fra vinduerne, se op på 

lysene fra husene på skrænterne. ”City By Night”. Jupiter og Venus er så klare, at de spejler sig i det stille 

havnebassin. Fra cockpittet laver jeg målinger med sekstanten. Som horisont, anvender jeg en dyb tallerken 

med vand. Det er breddegraden, jeg prøver at beregne. Hertil kræves en astronomisk almanak fra 2018.  

Her får jeg også kajakken i vandet. Sejler ud til lystbådehavnen mod nord. Kommer tæt på sæler, der hviler 

på udlagte surfboards ved den østlige del af byen. I Lemvig finder vi en smuk sø med udlagte stier. Vi løber 

rundt om søen. Længst ude møder vi kvæg, og ser et par store tyrer. Eventyret går i gang. Vi prøver at snige 

forbi dem. Bliver opdaget, og løber nu endnu hurtigere. Andre oplevelser er planetstien, loppemarked på 

havnen og museet for kirkelig kunst. Det sidste er ikke mig. Min hjerne er desværre for funktionel. Jeg kan 

ikke løbe fra mit bondeophav i Nordjylland. Hvad kan jeg bruge kunst til? Vikingerne stjal. Siden 

omsmeltede de det fine europæiske kirke- og kloster guld og sølv. 

En dag rejser vi med et lille regionaltog for at besøge venner, som har lejet et sommerhus ved vestkysten.  

Skønt at se dem. Vi går en lang tur på den brede sandstrand, som er fyldt med mennesker. Hold op, hvor 

har jeg lyst til at sejle derude på det store blå vand. Jeg kan leve med brænding og bølger. Væk fra 

sommertivoliet og menneskemasserne. Kommer jeg afsted med SELA? Jeg må øve mig igen og igen. Jeg vil 

og skal! Nordsøen må blive mit farvand. Det er drømmen. Jeg har ikke købt et stålskib for at sejle rundt 

mellem små Limfjordshavne. Her er min kajak og kano tilstrækkelig. 

 
14 Se Peter Gorm Larsen (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af 
sejlads over Skagerrak. Findes på nettet. 
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Sommerferien med SELA i juli 2018. Kilde www.krak.dk 

 

 

Vi sejler videre til min yndlings ø, Jegindø. Her er der ikke råd til kulisser. Vi møder et kalejdoskop af lugte 

og synsindtryk forskelligt fra vores forstadskvarter i Thisted. Sommerskalddyrslugt, rust, synkefærdige 

skibe, lastbiler, muslingbåde og et overrislingsanlæg til de fangede havfrugter, som larmer døgnet rundt. 

Skinnende oliefilm i havnebassinet, støjende måger, agile svaler og irriterende fluer. Tykke udkants mænd 

og kvinder, knallerter med mælkekasser, cigaretter og kajøl. Faldefærdige huse, rådne vinduer og tilgroede 

haver, som er forladt. Her er der liv, som leves i nøjsomhed langt fra opulente og dekadente storbyer. 

Herligt.  

Jegindø er mig, men ikke min kone. Her er man fri for at prætendere og kan sænke skulderne. ”What you 

see is what you get”. En halvgammel, dårlig klædt, skaldet mand med briller og nysgerrige grønne øjne. 

Bryster som en kvinde og lille topmave. Hvis man går efter forretninger, kunst, kultur eller unge kvinder, 

skal man sejle forbi øen. 

I min barndom blæste mine forældre inde på øen. Vi lå i havnen i flere dage. Jeg husker det, som var det i 

går. De brød sig ikke om det. Min mor og jeg gik forvildede rundt på øen. Hun ville besøge en gammel 

kollega. Jeg iagttog, hvordan vinden ruskede i de grønne trækroner og bølgerne væltede ind mod 

strandbredden. Ja, blæsten kan gå frisk over Limfjordens vande. Stemningen var dårlig. Skipper på 

følgebåden købte pornoblade i en dengang eksisterende havnekiosk. De gik på omgang i gråvejret! Jeg 

havde aldrig set sådanne blade. Hvilke billeder og historier! Ikke passende litteratur for en børnefamilie 

fanget i en lille skibskahyt. Skipper i følgebåden fra Frederikshavn var i øvrigt også skorstensfejer. I havn 

rullede han og konen cigaretter, da de røg som skorstene. De blev kaldt for ”Fut og Fejer”. Dejlige 

mennesker med stort humør, som for længst er døde.     

Der er ikke meget plads i havnen. Malene vil, at jeg skal sejle ind i den del af havnen, der er udlagt til 

lystbåde. Så er den gal igen. Jeg siger: ”Der er for lidt plads. Jeg kan ikke styre båden. Der er for lavt vand”. 

Kort tid efter går vi på grund. SELA sidder fast midt i indløbet til lystbådehavnen. Begge mærker vi panikken. 

Jeg gasser op. Slår håndtaget frem og tilbage. Vandet rundt om skibet fyldes med sort bundmudder. Det 

lykkes, at få skibet skubbet ind til en betonpier. Ikke et godt sted at ligge i østenvind. Bølgerne vil rulle ind 

fra Kås Bredning. Et par flinke mennesker i en motorbåd fra Ringkøbing hjælper os. Vi får fortøjet, men står 

stadig fast på havnens bund. Vi mærker, at skibet ikke vipper, når vi går til- og fra borde. Ingen skipper 

bryder sig om at være ”grundejer”.   

 

http://www.krak.dk/
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SELA står på grund ved det røde kryds. Kilde: 

https://www.danskehavnelods.dk/ 

 

 

Igennem årerne har vi jævnligt besøgt øen. Gratis lånt cykler og kørt til dæmningen, der forbinder øen med 

Sydthy. Andre gange har vi cyklet ud til det lange øde næs mod sydøst. Vi har sejlet rundt om øen i kano og 

kajak med børnene. En ø fyldt med minder.  

Vi kommer i snak med ægteparret på den store motorbåd. Når man sejler, bliver man nødt til at hjælpe 

hinanden. Derfor opstår der naturlige anledninger til at tale sammen. Senere tager kvinden billeder af os, 

og beder om vores navne. Hun har haft en hjerneblødning, og har nu problemer med hukommelsen. Vi 

kunne mærke, at der var noget galt.  

Det hører med til en god sejlerferie at møde fremmede mennesker. Jeg elsker det. Lytte til andres 

livshistorier. Mennesker er interessante. Derfor er jeg glad for jobbet som underviser. Samvær med 

mennesker giver mening. Langt mere end jagten efter penge, magt og prestige. En erkendelse, jeg 

desværre først fik i en moden alder.     

Som sædvanligt, udforsker vi øen. I år kan vi se, at byfolk har købt ejendomme ud til kysten. Der er opsat 

hegn og skilte. Der står ”Privat” med stort. Ærgerligt og trist for den lille og altid gæstfrie ø. Har de nye 

grundejere noget at gøre her? Er det ikke en ret, at man må gå langs kysten? Hvorfor er det vigtigt at vise, 

at de ejer jorden? Har de lånt mange penge?  

Kapitalisme og privat ejendomsret er fint for mig, men det skal ikke ødelægge naturen. Det samme har vi 

set på Venø, hvor en kendt erhvervsmand ejer hele den nordlige del af øen. Det er lukket land for os andre. 

Heldigvis kunne vi sejle rundt i kano og se ind på den smukke natur. Området omkring Silkeborgsøerne har 

gang på gang skuffet mig. Her finder man også skilte med ”Privat grund”. 

Heldigvis bor jeg tæt på Nationalpark Thy. Her kan jeg uhindret gå i mange timer. Kun vild natur. Det er 

frihed. Desværre har man opført et vindmølletestcenter i Østerild. Her er der kraftige lys fra høje master, 

som kastes ud over det øde og ofte flade marine forland. Lysene ses også på fjorden. Om vinteren 

genspejles de i den hvide sne. Det er lysforurening. Ingen ”Dark Sky” i Thy. Til politikere og embedsfolk: 

”Sluk lysene. Hvorfor så mange gadelamper og lysreklamer?” Nattehimlen er forsvundet, selv i 

https://www.danskehavnelods.dk/
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Udkantsdanmark. Vi kunne spare energi ved smarte løsninger. Intelligent lys, som vi borgere kunne styre 

via mobilen i stedet for det evige lyshav.       

Denne gang ser vi kirken på Jegindø, da graveren lukker os ind. Vi taler lidt med ham. Han inviterer os til 

Jegindø festival. Den har vi aldrig hørt om. Senere på dagen, da jeg er ude at svømme fra den nye badebro, 

kommer jeg i snak med en sød kvinde. Også hun inviterer til festival. Det må vi opleve. Jeg overtaler 

Malene. Vi bliver et par ekstra dage på øen. Udover dagligvarer kan man intet købe på øen.  

Vi flytter SELA ind i fiskerihavnen. Her går vi igen på grund! Vi har bare fået et større skib. Vi finder en plads 

mellem de store muslingebåde. Jeg møder havnefogeden. En ældre herre, der konstant ryger. Han har også 

en Motiva. Det danske værft, der også byggede SELA. Vi får en lang og god snak om stålbåde. Om maling, 

og hvor man kan få lavet bund osv. En anden, endnu større Motivabåd, ligger ikke længere i havnen. Den 

var sunket på grund af rust i bunden! De havde besvær med at få den tømt for vand og få den hejst op på 

land. Stålskibe er ikke uden problemer. 

 

 

 
Jegindø. Kilde: Google Earth. 

 

 

Igennem årene har jeg fået meget bådsnak på Jegindø. Herover har folk tiden til at slå en passiar af. En 

mand på øen, havde lavet en forretning i, at opkøbe gamle motorbåde. Skære kahytten af og sælge dem 

som joller! Jeg spurgte: ”Hvad gør du ved den farlige glasfiber-overbygning?” ”Jeg laver sgu et bål på 

stranden”. Nå ja, det kan man på Jegindø. Andre køber store lystyachter i Spanien, som ender herude ved 

muslingefiskerne. De er vist ikke bedre end de historiske Limfjordskrejlere fra Øsløs.    

Næste dag er det sommer-Danmark. Solen skinner, himlen blå og vinden svag. Vi finder festivalpladsen 

midt på øen. Det er lokalt. Alle kender hinanden. Vi ser de mennesker, vi tidligere har mødt på øen. 

Graveren, badenymfen og de tykke mænd og kvinder fra havnen. Underholdningen går i gang. Vi ligger i 

græsset mellem de interimistisk opstillede mad- og ølboder. Der er også husflid og loppemarked.  

Naturligvis ingen kendte musiknavne. Selv med god vilje er det svært, at få det til at lyde godt. Men der er 

fællesskab og glæde. Mennesker optræder på scenen. Giver andre en oplevelse. Det er flot. Vi spiser pølser 

og drikker sodavand. Hverdagens travlhed er glemt. Vi glider ind i nuet og lader os rive med. Sammen med 

andre konstruerer vi en begivenhed. Minder, der for altid vil gemme sig i hjernerne. Det giver mening. En 

autentisk hyldest til livet. Hvorfor kan man ikke bare altid ligge i det grønne sommergræs med sin kæreste i 

hånden og høre musik?  
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Hen under aften vender vi tilbage til SELA. Sidder i cockpittet. Drikker te, læser bøger og nyder solens sidste 

stråler. Om aftenen, den 27. juli 2018, er der måneformørkelse. Jorden vil kaste sin skygge ind over månen. 

Farven vil langsomt ændre sig fra gul til orange. Livet igennem har jeg forsøgt at overvære astronomiske 

begivenheder. Hvorfor? Fascinationen ved mægtige naturkræfter.  

Malene kan ikke holde sig vågen, og går til køjs. Hun er A-menneske. Står tidligt op, og går tidligt i seng. Jeg 

er B-menneske. Elsker mørke, aften og nat, men sover så langt op ad formiddagen. Det betyder, at vi først 

sent kaster fortøjningerne. Når vi ankommer til den nye havn, er bådpladserne ofte optaget! Vi har i 30 år 

prøvet at finde et kompromis mellem de to tidsrytmer.  

Senere går jeg op på kajen og ud mod molen. Her møder jeg igen havnefogeden. Meget praktisk, bor han 

om sommeren i båden. Vi fortsætter snakken fra tidligere. Der ryges og hostes. En lokal taxichauffør støder 

til. Tre mænd på havnen. To tykke og en tynd. Jeg fortæller om måneformørkelsen. Oplyser i hvilken 

retning de skal se. Giver tidspunktet for, hvornår månen kommer frem. Chaufføren slukker nu bilens motor. 

De tager mig ikke alvorligt. ”Der er ikke noget at se”. Jeg er ikke lokal, men en fremmed mand. Man 

modsiger ikke havnefogeden. De to er ikke klar over, at jeg har astronomiske apps på min smartphone. At 

jeg præcist kan sige tid, retning og højde på himlen. Måske ved de ikke, hvad en app er?  

Et kvarter senere, viser månen og formørkelsen sig i den retning, jeg havde angivet. Vi står i mørket og 

betragter synet. Jordens skygge glider langsomt ind over den gule måne. Den bliver kobberrød. Naturligvis 

siger de to ø-autoriteter ikke: ”Du har ret”. Vi er stille. Sammen nyder vi jordens drabant.  Senere kan jeg 

betragte synet fra båden. Malene står op, og får oplevelsen med.  

 

 

 

 
Måneformørkelse fredag den 27. juli 2018 omkring midnat set fra havnen på Jegindø. 

Jegindø er stedet, hvor jeg kan tænke mig at blive gammel og glemt. Forrådnelsen kan starte, mens jeg er i 

live. Her kan jeg vænne mig til stilheden, naturen og den kommende bolig under jordoverfladen. Det vil 

være en god måde at forberede sig til døden. Jeg har også mødt den flinke graver i kirken.  

Min tid som menneske ender i jorden. Ensom, kold, vådt, ubeskyttet, snavset og kun sammen med orme. 

Det er hverken tragisk eller trist. Rejsen er forbi. Eksistensen slutter. De grundstoffer, som jeg en periode 

har lånt, lever videre i dyr, planter og måske nye mennesker. Måske vil mine børn også huske mig. Dejligt, 

at være del af noget større. Tak for tiden som menneske. Her er jeg heldigvis ikke endnu. Lørdag den 28. juli 

2018 kan jeg sejlede videre i Limfjordslandet med min skønne kone. 
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Glyngøre bliver sidste havn på ferien. Ved indsejlingen spotter jeg straks, at jeg ikke tør sejle ind i 

lystbådehavnen med SELA. Denne gang siger Malene ikke noget. Hun husker Fur og Jegindø. Jeg finder en 

plads mellem to fiskekuttere i erhvervshavnen. Vi kan lige ligge der, men hvordan kommer vi ud igen? 

Heldigvis møder jeg en mand på havnen. Han spørger til båden, da han kender Motiva mærket. Snakken 

går. Han har været fiskeskipper. Jeg fortæller, at jeg har svært ved at styre båden. At jeg er i tvivl om, 

hvordan vi kommer ud fra pladsen. Pædagogisk forklare han, hvad jeg skal gøre.  

”Lav et spring fra midten af båden op til en pullert i land ved skibets stævn. Det skal være et dobbelt tov. 

Placer kraftige fendere mellem stævn og kaj. Giv gas frem af. Drej ind mod kajen. Skibets agterende vil dreje 

ud. Din gummibåd kommer fri af bolværket. Slå propellen i bak. Slip den ene ende af springet. Hiv rebet 

hjem. Sådan gør fiskere, når de ligger klos op af hinanden”.  Jeg siger ”Tak”.  

Næste dag gør vi præcist det, jeg fik fortalt. Det lykkes. Hvis jeg havde kendt metoden i Ålborg, ville jeg ikke 

have punkteret gummibåden. Praktisk styring af skibe lærer man desværre ikke på yachtskipperkurserne. I 

stedet eksamineres man i astronomisk navigation og storcirkelsejlads over oceaner. Siden har jeg øvet 

metoden alene i Thisted havn. Det svære er, at jeg på samme tid, skal stå ved roret, give gas og dreje, men 

også stå i spidsen og støde fra samt endelig hente springet hjem. Det kræver behændighed og lange reb. 

Igen et eksempel på, at tilfældig havnesnak kan give ny viden. Derfor snak med andre mennesker. Spørg 

dem, hvis du har problemer. Folk vil gerne hjælpe.   

Der er ikke meget at se i Glyngøre. Vi besøger et lille museum på den tidligere station. Byen har en engang 

været driftig med stort fiskeri. Ved hjælp af den nu nedlagte jernbane, fragtes fiskene videre ud i verden. 

Limfjorden har været Danmarks bedste fiskevand. Strandene, og de senere havne, var fyldt med joller. 

Senere små kuttere, ”penalhuse”, med simpelt styrehus. I dag er der kun muslinge- og østersfiskere tilbage. 

Er skrabene med tunge redskaber godt for fjordbunden?  

Ålegræsset og ålen er forsvundet. Fladfisk er en sjældenhed. I 1892 stiftedes Thisted Fiskeriforening med 

det formål at flytte rødspætter til Thisted Bredning. I mange år omplantede man rødspætter fra Nissum til 

Thisted Bredning. I Bredningen var der gode pladser for hummer, østers og blåmuslinger. Jeg har for længst 

opgivet at fiske i Thisted Bredning. Det er trist. Jeg håber, at nye generationer vil tage bedre vare på 

fjorden. De mange store landbrug, med marker ned til fjorden, udleder store mængder kvælstof. Skal vi 

producere så mange svin i Limfjordslandet? Hvorfor så mange marker på ”Gylleøen” Mors? Naturligvis 

kommer der også fosfor fra byerne. Andre mener, at Limfjordens dårlige tilstand skyldes Cheminovas 

produktion af ukrudtsmidler. 

En sommerdag svømmede jeg midt i Thisted Bredning mellem tusindvis af små døde fisk. Oplever hvert år 

om sommeren, hvordan fjordvandet bliver grønt af alger. Bunden fyldes med krabber og brune planter. Ser 

store plamager af orange ansamlinger på overfladen. Når jeg dykker om vinteren, er bunden fin og klar. Her 

har jeg set fladfisk. Om efteråret fanges der flotte havørreder. Altid ser jeg sæler.    

Industrialisering, urbanisering, kapitalisme og befolkningsfremgang har mange gode sider. Men det sviner 

og naturen ødelægges. Jeg håber, at vi i fremtiden bliver så rige, at vi har råd til at tage større hensyn til 

miljøet. At Limfjordskommunerne bliver mindre afhængige af det intensive og konventionelle landbrug. 

Hvorfor så mange svin i Danmark?  
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Bådbrand og udstyr 
Efter sommerferien i 2018 går et større arbejde i gang med at få udbedret skaderne fra påsejlingen af 

molehovedet på Fur. SELA lægges ved smeden. Prædikestol, lanterne, projektør og søgelænder afmonteres. 

Den flotte svane bliver en grim ælling. Mit arbejde ombord går i stå. Processen er langvarig. Rør skal 

svejses, fragtes, forkromes, sendes tilbage og endelig påsættes. Nye ledninger skal trækkes til lanterne.  

 

 

 
SELA repareres efter påsejling af molen på Fur.  

 

 

Uger senere, sætter jeg en mast op agter på skibet. Det er et aluminiumsrør fra et gammelt tørrestativ 

fundet på loftet. Har anvendt systemet med rør og barduner på Sagittaen. Monterer NAVTEX og AIS-

modtager, ekstra VHF-antenne, horn og projektør, så jeg kan se agter ud i mørke.  

Ved hjælp af NAVTEX (NAVigational TEleX) kan jeg via computeren modtage vejrudsigter og andre 

efterretninger for søfarende. Kun nødvendigt ved havsejlads. I Thisted havn modtages stationer fra 

Tyskland, Norge og Holland. AIS-modtageren (Automatic Identification System) gør, at jeg på computeren 

kan se, hvor erhvervsskibene befinder sig, deres kaldesignal, hvor hurtigt de sejler og i hvilken retning. Prøv 

www.marinetraffic.com. Unødvendigt i Limfjorden, men de gange jeg har krydset Kattegat eller Skagerrak 

med Sagittaen, har det været en stor hjælp. Det handler om ikke at blive sejlet ned ved krydsning af 

trafikruterne. Havets motorveje.      

 

 
 

 
Tørrestativ bliver til mast. AIS signaler på computer. SELA er det røde spor. Grønne skibe ingen fare, gule kræver opmærksomhed, røde er farlige. 

 

http://www.marinetraffic.com/
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På stævnen af SELA har jeg monteret en projektør. Meget udstyr er købt for billige penge i Biltema eller 

stammer fra min gamle båd Ditter (Sagittaen). Tågehornet fra Biltema kan ikke anbefales. Efter jeg har 

været igennem to af slagsen, afmonterede jeg det 40 år gamle horn på Sagittaen. Det kommer fra mine 

forældres båd, der brændte15. Den gang lavede man europæisk kvalitet. Bemærk, at priser kan være 

forskellige afhængigt af, om man finder hornet, projektøren eller akkumulatoren i båd- eller bilafdelingen. 

Udstyr til både sælges ofte til en højere pris.   

Desværre er der her i efteråret 2018 opstået brand i en stålbåd på Morsø havn. Uheldet ville, at der var rust 

i båden, og den skulle svejses i bunden. Ifølge historien på havnen, var det unge smedelærlinge, som ikke 

var opmærksomme på den varme en svejsning udløser. Der går ild i skibets isolering. Badeværelset 

brænder ud. Stålbåden totalskades af forsikringsselskabet, men heldigvis slutter skibets historie ikke. 

Herom senere. 

Jeg har tidligere set på skibets nye Garmin radar. En bekendt på havnen i Morsø fortæller, at skibets 

navigation ikke har taget skade af branden. Lidt frækt ringer jeg til ejeren. ”Er navigationsudstyret til salg?” 

En handel går i gang. Jeg vil købe billigt. Ejeren sælge dyrt. Vi ender hos marineforhandleren, hvor udstyret 

er købt for 30.000 kr. Hvad er hans vurdering? Naturligvis kan handlen aldrig være i forhandlerens 

interesse. Han vil gerne sælge nyt til mig. Vi står på en kold og mørk parkeringsplads en efterårsdag. Han 

ser udstyret. ”10.000 kr.” og går hurtigt ind i varmen igen. Så kommer nordjyden over mig. Jeg ved, at 

ejeren får en stor forsikringspræmie for skibet. Jeg vil have en ekstra plotter (skærm) med, ankerkæde og 

de gamle fendere. ”Top”. En handel ved to biler afsluttes. Udstyr flyttes fra det ene bagagerum til det 

andet. En sand rod af apparater, antenner, ledninger og stik. Manualer mangler! Bådfolk eksisterer i 

periferien af nationaløkonomien. En anden vinkel er, at intet går til spilde, alt genbruges.  

Nye udfordringer. Jeg skal finde en smed, der kan lave en såkaldt targabøjle til SELA. Her skal radar og de 

mange antenner monteres. Den skal fremstilles i rustfristål og passe præcist til båden. Jeg finder billeder på 

nettet. Fremstiller skabeloner i træ med huller til udstyret. Det lykkes til sidst at finde en smed, der kan og 

vil løse opgaven.  

 

 
Opsætning af radar, plottere og antenner oktober 2018. 

 

 
15 Se Peter Gorm Larsen (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af 
sejlads over Skagerrak. Findes på nettet. 
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Efteråret går hjemme på værelset med at forbinde radar, antenner og de to plottere. Det hele skal spille 

sammen. Siden barndommen i Frederikshavn, har jeg ønsket en radar. Husker første gang i slutningen af 

70´erne, hvor jeg en aften på Maskinmesterskolen så en demonstration af en radar. Elektroniske stråler 

kastes ud over Frederikshavn. Færgerne viser sig som små prikker. Det kunstige natøje (RAdio Detection 

And Ranging) blev udviklet af englænderne under Anden Verdenskrig. I forbindelse med yachtskipper 1 

pensummet, har jeg læst om radar, lært at lave radarplot og set en radar demonstreret på hjemmeværns 

fartøjet Jupiter i Thisted. I min modne alder må jeg have en radar. Sejle i mørke og tåge og stadig kunne se. 

Fantastisk at leve i en tid med så mange teknologiske landvindinger. 

Radar og antenner opsættes i et af mine linetårne i haven. Jeg ringer flere gange til ejeren af den brændte 

stålbåd. Han er hjælpsom, men kan naturligvis ikke huske, hvordan det hele var forbundet. Han havde fået 

hjælp fra et andet familiemedlem. Jeg får et telefonnummer og ringer. Jeg bliver ikke klogere. Det bliver 

”trial and error”. Dyrt udstyr og mange ampere i ledningerne. Jeg elsker det. Manualer findes på nettet. Jeg 

kan ikke forestille mig bedre efterårssysler end at lege med elektronik. Bliver høj, når radaren kaster stråler 

ud på naboernes huse eller skoven i det fjerne.  Overtaler en aften Malene til at gå ud til drivhuset. Tænder 

strålekasteren. Pludselig ser jeg hende som en prik på plotteren. ”Hold nu K…”  

  

 

 

 

 

 

 
Radar opsat i linetårn. Bevægelser i haven registreres! 
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Kajaktur om Mors 
Lørdag den 17. november 2018 er der stille vejr. Min kone har sin søster på besøg. De har forskellige planer. 

Jeg vil realisere et projekt, der i flere år har presset sig på. Sommeren 2015 sejlede jeg rundt om Mors i 

kajak. Malene var på Sjælland, og jeg havde fra fredag eftermiddag til søndag aften. Her opdagede jeg et 

rev med østers. Revet vil jeg genfinde med SELA, men først historien om kajakturen.  

Jeg startede fra Thisted kl. 16.00 den 19. juni 2015. Aften forinden, havde jeg kørt kajakken ind i vores 

forgang på en sammenklappelig vogn. Her pakkede jeg den, så jeg næste dag kunne rulle den ned til 

stranden. Der er ca. 1000 meter, og det går ned ad bakke.  

Solen skinner, og det er en varm fredag. Jeg ruller kajakken ned til fjorden. Skal lige til at sætte den i 

vandet. ”Pokkers”. Jeg har glemt pagajen. Det er aldrig sket før. Det bliver så en gåtur på 2 km. Planlagde at 

sejle kl. 14.00, men det bliver kl. 16.00. Jeg har tidligere sejlet længere turer i Limfjorden. Fra samme strand 

har jeg sejlet til Fur, Livø og Rønbjerg i Himmerland16. Det er mere overskueligt at sejle kajak sammenlignet 

med større lystbåde. I havkajak kan jeg sejle i alt slags vejr. En kuling på fjorden er normalt ikke et problem. 

I kajakken er der ikke larm og kun lidt kan gå i stykker.  

 

 

 
 Starter ved rød plet til venstre i billedet. Fredag den 19. juni 2015. 

 

 

Jeg padler mod Vildsund. Kajakken er nyindkøbt til Malene. Jeg kender den ikke. Min gamle kajak er en 

norsk Hasle af typen Explorer. Den nye er en Hasle Expedition, som er større. Købt brugt af en dyrlæge på 

Mors. Jeg føler mig ikke hjemme i den. Derfor følger jeg kysten. Normalt vil jeg sejle direkte mod Silstrup 

Hoved og spare tid og distance. 

Jeg glæder mig over de flotte molerskrænter på styrbordsside ned mod Vilsund. Får en lille klump i halsen. 

For et par år siden, havde jeg samme projekt. At sejle alene rundt om Mors i kajak. En tur på ca. 110 

kilometer. Da jeg havde sejlet ca. 10 kilometer, nået stranden ved Vest Vildsund kro, gav jeg op! Tabte 

modet på grund af bølger fra øst. Ringede til Malene, som hentede mig og kajakken. Pinligt. Hun grinede 

naturligvis over den fejlslagne ekspedition. Nu er hun på Sjælland. Jeg kan ikke ringe til hende. Vejret er 

bedre ved dette andet forsøg. Mentalt er jeg mere forberedt. Det skal lykkes.        

 
16 Se Peter Gorm Larsen (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og gennemførelse af 
sejlads over Skagerrak. Findes på nettet. 
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Tur rundt om Mors sommer 2015. Kryds viser lejr. Kilde: Google Earth. 

 

 

Holder første pause ved Øst Vilsund Færgekro. Klokken er ca. 18.00. Mindes kajakturen for få uger siden 

med Malene. Her sejlede vi ned til kroen, spiste og overnattede. Det frisker op og bliver køligere. Drikker 

vand og spiser en energibar.    

Vejret ændrer sig. Nimbusstratus skyer viser sig på himlen mod vest. Bliver jeg indhentet af en front? Padler 

forbi de gule ankerbøjer ved Skyum bjerge og Rovvig. Her har vi ofte overnattet. Jeg mindes første gang i 

den lille Junker 22, hvor vinden pludselig sprang i syd i løbet af natten. Skibet dansede op og ned fra 

bølgerne gennem sundet. Malene klammerede sig til masten, som gik ned mellem dobbeltsengen! Det var 

en levende båd. Læg aldrig for svaj om natten uden at tjekke udviklingen i vinden de næste 10 timer.   

Mærker bølgerne fra vest. Er lidt nervøs, for jeg skal padle over den mægtige Dragstrup vig. Kan huske 

bugten fra 2001, da vi sejlede rundt om Mors i kano med 3 børn17. Husker vestenvinden og bølgerne. Vi 

måtte søge ind til kysten. Malene gik med børnene på stranden, mens jeg trak kanoen gennem 

brændingen. En kano har mange gode egenskaber, men det er ikke en dæksbåd. I søgang fyldes den let 

med vand. Jeg tror, at jeg i båd har sejlet mindst 20 gange rundt om Mors både i mørke og dagslys.  

Der er langt til den anden side af bugten. Vælger alligevel at sejle over. En kajak er et sikkert fartøj. Jeg har 

mange års rutine. Tager neoprenhuen på. Accepterer mentalt, at jeg kan kæntre. Glad for min personlige 

PLB (Personal Locator Beacon). En lille satellitnødsender med GPS. Jeg kan findes, hvis det går galt. 

Naturligvis har jeg tørdragt og redningsvest på. Vandet er varmt. Jeg har stigma nok til at lade mig drive ind 

mod kysten. Dog føler jeg mig pludselig alene. Fjorden virker større, når man sidder i en kajak tæt på 

vandoverfladen. Der er ikke andre både. Nu er det skyet til.  

 

 
17 Se tidligere beretning, Peter Gorm Larsen (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, planlægning og 
gennemførelse af sejlads over Skagerrak. Findes på nettet. Vi vandt en pris for bedste turforslag. Kom i TV, aviser og 
blade.  



101 
 

 

 
Silstrup hoved fredag den 19. juni 2015. På vej rundt om Mors. 

 

 

De 3,5 kilometer over Dragstrup Vig passeres uden problemer. Ingen skibe i Visby Bredning. Bølger fra vest 

ruller nu ind over kajakken. Bølgers højde bestemmes bl.a. af vindens hastighed, retning, varighed og 

vindgrebet. Her i bredningen har vinden 4 kilometer til at få ordentligt tag i fjordvandet. Kajakskørtet gør, 

at der ikke kommer vand ned i fartøjet og ødelægger stabiliteten. Råber ud over fjorden: ”Action. Hvorfor er 

jeg endt som underviser?” Tamt, når jeg i fritiden læser bøger af Rasmussen, Amundsen og Nansen. Som 

barn med hjertefejl og kasseret soldat, skal man nok ikke forvente at blive eventyrer og udforsker. Lidt har 

også ret. Limfjorden er mit terra incognita.  

Over bredningen tænker jeg på andre kajakroer, jeg har talt med i sejlklubben. Tyskeren, som i forbindelse 

med den årlige kapsejlads Mors Rundt, tog kajakken og sejlede med. Han er ældre end mig, men ser ud til 

at have en bedre fysik. Flere muskler. Tænker på skolelæreren, som sejlede fra Doverodde til Thisted på en 

dag. En flink mand, som desværre er flyttet fra byen. Vi hjalp ofte hinanden, når vores både skulle i vandet 

om foråret eller tages op om efteråret.  

Forskellige omstændigheder gør, at jeg har brug for at teste min krop. Hvad kan jeg som 50-årig? Jeg har set 

sygdom og forfald. Et godt helbred, skal man ikke tage for givet. En krop kan gå i stykker. Mange mennesker 

forstår jeg ikke. Hvordan kan de behandle kroppen så dårligt? Ryge og drikke. Ligge på sofaen eller sidde 

foran en computer dagen lang. Altid lade sig transportere i bil? Hvorfor gør de ikke noget? Har de mistet 

livsgnisten? Alle skal vi dø, og alle bliver vi syge, men stadig skal en krop holdes vedlige. Jo ældre man 

bliver, jo vigtigere er det at røre sig. Gå, løbe, svømme, cykle, padle eller andre fysiske aktiviteter. Kom i 

gang!  

Jeg ser på uret. Når ikke købmandsgården i Doverodde inden det bliver mørkt. Dernede er der shelters, 

vand og toiletter. Jeg har sat mit ur på kajakken, så jeg konstant kan se tiden. En vane fra maratonløb og 

Adventure Race. Tiden skal deles op i bidder, hvis man skal overvinde en hård distance. Små delmål er 

vigtige. De giver ekstra energi. Belønnes med vand eller chokolade. Derfor afgangstidspunkter og pauser i 

hele klokkeslæt som f.eks. 8.00 og ikke 8.10. Hvem holder pause 14.25, fordi man ikke kan mere? 

Uambitiøst.  
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Vilsundbro fredag den 19. juni 2015. 

 

 

 

Jeg håber, at jeg kan nå Næssund, hvor færgen sejler mellem Thy og Mors. Trætheden rammer mig. 

Klokken er 22.00. Jeg har endnu ikke fået aftensmad. Har ikke flere kræfter. Kun padlet i 6 timer. Vælger at 

springe over de officielle telt- og shelterpladser. Ønsker ikke opmærksomhed. Jeg har brug for at være 

alene. Tænke over livet og dets skrøbelighed. Vi kan alle blive alvorligt syge. Tilværelsen er ikke givet. 

Naturen er et godt sted at opholde sig, når man gør sig eksistentielle overvejelser. Herude er livet kort, 

hårdt og brutalt. Må finde et sted at slå lejr. Har ikke kræfter til at slæbe kajakken langt op på land. Har for 

meget udstyr med til, at jeg bare kan efterlade kajakken på stranden og finde en shelter længere inde i 

landet. 

 

 

 
Dragstrup Vig skal passeres. Limfjorden er fyldt med øde næs, som man kan hvile sig på en sommerdag. 

 

 

Sejler forbi endnu et næs med måger. Kan man sammenligne mennesker og måger? De lever i par, 

forsvarer deres æg og unger, skændes og kæmper om føden. Hvad er et godt mågeliv? Er der mening i 

mågernes evige skrigeri? Ser rev, sand, odder og mange fugle. Ting, som man ikke rigtigt ser fra båden, da 

man sejlere længere fra land. Jeg begynder at styre efter et hvidt kirketårn. Det et Karby kirke på Mors. 

Padler og padler. Det har ingen ende. Måske skulle jeg have trænet i forvejen?  
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Jeg har aldrig været med i kajakklubber. Bryder mig ikke om deres regler, kurser, beviser og hierarkier. Jeg 

sejler alene sommer og vinter. Sejler, hvor det passer mig. Hvis jeg har lyst til at krydse Thisted Bredning 

alene i kano eller kajak, så gør jeg det. Husker første gang i kano. Bredningen var som et hav. På midten er 

der ca. 3 kilometer ind til land på hver side. I en lille kano, tæt på vandoverfladen, er det overvældende. 

Den sølvgrå måge på næsset er heller ikke med i en klub. Den flyver vel, hvor den har lyst. Havternen flyver 

årligt mellem Limfjorden og Antarktis uden godkendt flyveplan! 

Kommer til et skydeområde. Sejler videre. Kommer til en ny odde, men kan stadig ikke se Næssund. På 

kanoturen rundt om Mors, spiste vi ved færgen. Det var her Malene hældte sprit fra flasken ned på 

spritbrænderen, mens der var ild i den! Samme Trangia-sæt bruger jeg i dag.  

Jeg opgiver at nå Næssund. Padler tilbage til en strandbred med skrænter. Sikrer mig, at der ikke er køer 

eller stier. Her er øde. Ingen menneske- og dyrespor. Kun små stenhøfder viser civilisation. Landmanden vil 

beskytte den dyrebare jord. Der er pålandsvind. Prøver at hejse roret op. Skærer mig på en line til roret. Det 

bløder. Jeg kommer i land. Hvor alvorligt er det med den blodige tommeltot? Har ingen plaster med. Ruller 

fingeren ind i toiletpapir. 

 

 

 
Lejrplads på Mors et sted mellem Karby og Næssund færgeleje 19. juni 2015. 

 

 

Slår teltet op med den blodige finger. Det er ikke let. Pløkkerne vil ikke sætte sig fast i sandet. Mit tøj er 

meget fugtigt. Det skyldes tørdragten. Den skulle være åndbar, men tøjet optager kroppens sved. 

Pålandsvinden afkøler mig. Det er næsten mørkt. Kan se lys fra huse på Thysiden. Det blæser. Jeg kan ikke 

få vandet til at koge. Finder er sted, hvor stormkøkkenet kan stå i læ.  

Det er koldt. Jeg ligger i teltet, mens jeg tilbereder og spiser det frysetørrede mad. Det går for hurtigt. Der 

er stadig hårde flager i maden. Jeg har to soveposer med, som fylder meget i det lille telt. Er udmattet. 

Tager nyt tøj på. Fra min lejr ser jeg musvåger og falke over skrænten. Havørreder, der springer ud af 

vandet og nysgerrige sæler. De lever. De bevæger sig. Falder i søvn til de larmende fjordbølger, som ruller 

ind mod den smalle strandbred. Eventyret er i gang på trods af de 50 år. 
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Lejrplads på Mors et sted mellem Karby og Næssund 19. juni 2015. 

 

 

Vågner lørdag morgen den 20. juni kl. 9.00. Har sovet længe og godt. Er udhvilet. En ny dag i livet kan 

begynde. Jeg er stadig med. Tænk, hvis jeg ikke vågnede! At dagen i går var min sidste. I dagslyset ser jeg, at 

lejrpladsen er langt fra bebyggelser. Man må ikke slå lejr på en strand, men hvorfor ikke? Kan man eje en 

strand? Gør jeg skade med mit lille grønne enmandstelt? Alle har ret til at gå på stranden og gøre korte 

ophold. At kalde fjordbredden her for en strand, er nok også at tage munden for fuld.  

Tænder op, laver kaffe og spiser boller. Himlen er grå og tung. Det passer mig fint, når jeg skal padle hele 

dagen. Graver et hul og finder en sten. Dækker hullet til som den renlige kat. Tænker et øjeblik, at jeg også 

kan sejle til Doverodde og anvende marinaens toilet. Er det mere økologisk? Nu er jeg ikke lystbådssejler, 

men naturmand. Har dårlig samvittighed over min adfærd, men kommer så til at tænke på de store 

mængder af gylle bønderne kører ud på Mors. Markerne ligger ofte ned til fjorden. Hvorfor accepterer vi 

det som samfund? I den sammenhæng er mit organiske affald beskeden. 

 

 

 
Næs med måger. Lørdag den 20. juni 2015. 

 

 

Kajakken er tung, når den er lastet til tur. Jeg kan ikke løfte den. Må skubbe den over sten for at få den ud i 

vandet. Godt at den er købt brugt og af plastik. Tænk, hvis det var en ny glasfiberkajak. Har problemer med 

roret. Kommer først afsted kl. 10.30. Når hurtigt Næssund og ser her en shelter. Den ligger ud til 

landevejen! Ikke noget for mig.    



105 
 

 

 

 
I kajak kan man sejle inden for revene. Søkort behøves ikke. 

 

 

Jeg mangler vand, men vælger at sejle videre. Efter Doverodde er vestenvinden god, da jeg nu sejler syd for 

Mors. En mægtig hånd af luftmolekyler skubber mig blidt mod øst. Et undertryk skal udfyldes, men jordens 

rotation og den opståede corioliskraft gør, at vinden ikke bare bevæger sig i en ret linje fra højtryk til 

lavtryk. Med vinden fra vest i ryggen, siger Buy Ballots lov, at lavtrykket findes til venstre for mig, dvs. mod 

nord. Højtrykket findes til højre, i dag mod syd. Reglen er omvendt på den sydlige halvkugle.  

Det går hurtigt. Jeg ser en flok kajakroer i det fjerne. Jeg vælger at padle midt ude i sejlrenden. Hernede 

giver det den korteste distance. Jeg skal bare rundt om den her ø. Kajakroerne sejler hurtigere end mig, 

men da de følgerne kysten og dermed reglerne, sejler jeg dem op. Deres fart er større end min, men 

omvendt er min hastighed større end deres! Hilser pænt på et par mænd. Udstyret er i top. Lederne skuler. 

De tænker sikkert: ”Hvad er det for en idiot, som sejler midt ude i fjorden i en billig plastikkajak? 

Nybegynder”.   

 

 

 
Doverodde med købmandsgården. Lørdag den 20. juni 2015. 

 

 

Jeg sejler videre. Går tættere på kysten. Nyt rev. Vandet er så lavt, at jeg må ud af kajakken for at trække 

den over stenrevet. Søkortet har jeg i hovedet, for jeg har sejlet her ofte i båd. Kender bøjerne. Turen går 

videre mod Kås Bredning. Jegindø dukker op i det fjerne. Bølgerne er vokset. Jeg har stadig medvind. En 

fordel, når jeg skal se, om jeg kan sejle rundt om øen på en weekend. Er ved godt mod.  

I bredningen er der kapsejlads. Også windsurferne er ude. De skyder en god fart. Mit mål er Sillerslev, en 

havn på sydøst Mors. Når havnen ca. kl. 14.00. Har padlet i 3½ time uden pause. Trækker kajakken op på 
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stranden, hvor jeg spiser. Her blæser det. Lægger mig i læ af kajakken. Får desværre sand i tørdragtens 

lynlås. Ikke godt for den åndbare og dyre Goretex dragt. Flasker fyldes med vand fra havnen. Vand er 

nødvendigt, når man konstant skal padle. Her findes også en shelter. Den ligger ved et havnehus. Der er 

mange mennesker. Ser det lystbådefolk, jeg selv tilhører. Når man ankommer i kajak, ser sejlerne dovne ud 

i deres store både. Nogle snakker til mig. Fortæller, at jeg kommer fra Thisted. En spøger, om jeg når 

Thisted i dag? Hvad tror han? Man kan sejle rundt om Mors på en time i speedbåd, men jeg skal padle med 

5 kilometer i timen.  

Solen kommer frem. Nu er der mange mennesker på sandstranden. En hund forsøger at spise min mad. 

Familien med hunden, synes det er sjovt! Det er deres måde at komme i snak med fremmede mennesker. 

Da de ser mig i øjnene, tror jeg, at de finder ud af, at det her ikke er sjovt. Den 50-årige skallede mand er i 

gang med et rekordforsøg. På vandet er der RIB gummibåde og unge mænd, der står på vandski. Det er 

blevet sommer i Danmark.   

Kajakken kommer i vandet. Jeg sejler mod nord. Ser ind på sommerhusfolket langs Mors´s østkyst. Jeg har 

tilbragt utallige ferier i mine forældres sommerhus. Mange gode minder, men det er ikke mig. Det er for 

kedeligt. Der mangler bevægelse, indtryk og udfordringer. Hvad kræves der af fysik og intelligens for at 

opholde sig i et sommerhus i 14 dage? Absolut intet. Gider ikke at sidde sløvt på en terrasse og fouragere 

fra et overfyldt køleskab. Sommerhuse er lavteknologiske bomaskiner, der kræver ensformigt 

vedligeholdelsesarbejde. Male og slå græs i en uendelighed. Udsigten og stierne er altid de samme.  

Hvor er Spøttrup borg? De røde tårne i munkesten på styrbordsside? Måske sidder jeg for lavt til at se ind 

over landet. Pludselig dukker Salingssundbroen op ret forude. Der er langt derop i kajak. 

 

 

 
Salingssundbroen lørdag den 20. juni 2015. 

 

 

På Morssiden sejler jeg forbi en koncert. Musikken høres herude på fjorden. Lydbølger bevæger sig godt 

over ubrudte vandoverflader. Der er mange mennesker. Nogle nyder musikken fra joller og småbåde. Jeg er 

lykkelig. Mere kræves der ikke. En kajak, solskin, glade mennesker og god musik. Sceneriet passeres på 

måske 10 minutter. Lykken er flygtig, men jeg fangede den, og kan have stemningen med mig resten af 

turen.  
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Kystens kontur får mig igen til at tænke på kanoturen for mange år siden. Jeg kan stadig huske stederne. 

Billederne af børnene og Malene. Vores kamp om at komme rundt om øen med 3 unger. Holder hvil på et 

næs sidst på eftermiddagen. Det er lige før man kan se Højris slot. Det er varmt. I en uendelighed har jeg 

set på den mægtige Sallingsundbro. Med 5 km i timen går det ikke hurtigt. Jeg har næsten ikke flere 

kræfter. Er færdig.  

Stedet kaldes for Gammelør Odde. Spiser en energibar. Lægger mig i sandet. Orker ikke at tage den klamme 

tørdragt af. Ser Sallingsund færgekro og mindes mine ophold der som konsulent. Det var dengang. Et andet 

liv. Lige nu drømmer jeg mig ind på kroen. Sidde i de bløde chesterfield stole, smage det røde kød, nyde 

sovsen og de varme kartofler. Senere lægge sig i en ny redt seng. Jeg har aldrig brudt mig om 

konsulentlivet. Meningsløst at fare rundt fra kursus til kursus og hotel til hotel. Godt det fik en ende. Så 

hellere bruge tid på unge mennesker og deres dannelse. Her går det ikke at puste sig selv op med titler og 

fine ord. Afregningen er kontant. ”Du er en nar”. Derfor er det langt fra alle mennesker, der har psyken til 

at være underviser på en ungdomsuddannelse i dag.  

Padler videre. Kommer under broen. Møder børn, der bader fra en tømmerflåde. Vinden tiltager. Der 

kommer bølger. Roret har igen sat sig fast. Har aldrig haft problemer på min gamle kajak. Den har ikke 

hæve-sænke ror.  Det er svært at styre kajakken. Forsøger at nå ind til kysten ved Nykøbing. Det er hårdt. 

Det foregår i modvind. 

 

 
Gammelør Odde og Sallingsundbroen, eftermiddag lørdag den 20. juni 2015.  

 

 

Ser ind på de flotte huse. Skal jeg opgive projektet? Finde en bus eller taxa i Nykøbing? Jeg kan senere 

hente kajakken. Skal jeg sejler ind i havnen i Nykøbing for at få noget at spise? Orker det ikke. Har ingen 

ekstra tøj med. Jeg er meget træt. Har svært ved at træffe beslutninger. 

Når ind til kysten. Står ud af kajakken og får lavet roret. Beslutter mig for at padle videre. Når forbi 

Østerskompagniet. Kan næsten ikke mere, men her kan jeg ikke slå lejr. Sejlere videre nordpå. Ser nogle 

flotte vilde kyster med skrænter. Desværre er der trapper ned til stranden. Der løber stier og jeg kan se 

huse. 
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Nykøbing set fra kajak. 

 

 

Endelig finder jeg et sted med væltede træstammer og farlige bjørnekløer. Ingen sti og ingen trapper. Her 

kommer der ikke mennesker. Stedet ligger ud til Fur og Livø. Slår lejr omkring kl. 20.00. Har nu padlet 

sammenlagt 8 timer. 

 

 
Lejr nord for Nykøbing lørdag aften den 20. juni 2015. 

 

 

Der er ikke meget plads ved ”camp´en”. Vil skrænten skride? Træer vælte ned? Kan lejren blive 

oversvømmet ved højvande? Igen er det vanskeligt at sætte teltet op på strandsand, da pløkkerne ikke kan 

sidde fast. Fæster liner til et væltet træ og nogle store sten. 

 

 
Udsigt fra telt. Ja, vi er i Danmark. 
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Her er mange lyde. Der er liv. Spiser et herligt måltid mad tilberedt over stormkøkkenet. Er i paradis. Et 

fuldstændigt øde og idyllisk sted i Danmark.   

Tænker igen på sygdom og min alder. 50 år! Jeg er ikke syg. Ikke stresset. Jeg kan stadig blive ved og ved, 

som når jeg løber maraton. Har nu padlet i 1½ dag. Skal nok nå rundt om øen denne gang.   

Pladsen er måske ikke så velvalgt, da jeg ligger skævt i teltet. Vågner flere gange i løbet af natten med 

hovedpine og ondt i kroppen. Jeg kan måske ikke mere? Har ikke fysikken til at sejle rundt om Mors på en 

weekend. 

Vågner op 7.30 til en fantastisk morgen med fugle og liv. Har ny energi. Tøjet hænges til tørre på 

træstammen. Vælger i dag at sejle med ny pagaj, da kroppen har brug for variation.  

 

 
Den smukke lejrplads. Baggrunden er den store Dråby vig. 

 

 

Padler tværs over Dråby vig. Godt jeg ikke gjorde det i går aftes. Det går let. I en lille kajak virker det som 

man sejler på et åbent hav. Ingen bølger i dag. Når sikkert Buksør Odde. Da jeg sejler nord på langs odden, 

ser jeg pludselig en østersbanke. Det har jeg aldrig set før i Limfjorden. Muslingebanker kender jeg fra 

Thisted Bredning. Her henter jeg gerne blåmuslinger om vinteren med rive og spand ved østenvind. Så er 

der lavvandet, og jeg kan komme ud på revet mellem Eshøj og Thisted. Der skal gerne være god cirkulation i 

vandet, så skaldyrene ikke er fyldt med sand og snavs.    

Fra kajakken tager jeg 4 flotte østers. Det er sommer. Reglen er, at man ikke skal spise skaldyr, når vandet 

er varmt. De kan være fyldt med giftige alger. Mit liv er for kort til at vente til vinter. Padler op langs odden, 

ser sten ved fjordbredden og går i land. Knuser fangsten og sluger ”klatten”. De følgende timer er 

himmelske for smagsløgene. Nyder den kraftige orale eksplosion af salt og fjord. Sidst jeg fik østers, var i 

L'Aquila i Italien på en international teknologikonference i 1999. Det var en sommeraften sammen med 

internationale forskere og konsulenter. Udsigt til Appenninerne. Vi sad på en mægtig terrasse. Var guder i 

en sanserus. Drak og spiste. Ejede verden i et selvbekræftende univers. Forstod alt! Ekskursioner til Peters 

kirken i Rom og ruinerne af Hadrians villa og haver i det smukke Tivoli. Alt betalt af skatteyderne. Ti år 

senere blev L'Aquila ramt af et alvorligt jordskælv, hvor mange døde. 
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Østers høstet søndag den 21. juni 2015. 

 

    

Den østersbanke skal jeg finde igen fra min båd. Revet er omgivet af vand og strøm. Det befinder sig et godt 

stykke ude i Løgstør Bredning. Det er ikke plumret fjordvand fyldt med alger. Det skal være vinter. I 

fremtiden vil jeg vælte mig i østers. Tror jeg!  

 

 

 
Værsgo og spis. Direkte fra Limfjorden. 

 

 

Padler ind i Ejerslev havn ca. kl. 12.00. Henter vand og kommer af med affald. Næsten ingen mennesker. En 

havn efter min smag. I den lille Junker 22, sejlede vi flere gange ind i havnen. Altid gik vi på grund! Børnene 

kedede sig. Glemmer ikke det mægtige skilt, der kundgjorde at stedet var et ”Kraftcenter”. Det havde 

udløst EU-midler. Der er en kilometer til nærmeste beboelse og kirke. Har ikke set en dagligvarehandel. 

Kraftcenter?  En eufemisme, som ved nærmere research viser sig, at være udviklet af NIRAS konsulenterne, 

hvor jeg arbejdede et år i Århus. Kraftcenter? Her kan man høre fluerne og se græsset gro på de vilde 

skrænter. Konsulenter og ord! Konstruktioner af virkeligheden, som nogle gange har held til at ændre 

omgivelserne. Men Ejerslev havn som kraftcenter på Nordmors? Nykøbing må så være en metropol.  

Holder en kort pause. Padler videre. Det er søndag, og jeg skal hjem til Thisted. Sejler op langs den smukke 

Feggeklit. Her hvor Hamlet dræbte sin onde stedfar, Kong Fegge på kongsgården. Af misundelse havde kong 

Fegge slået sin bror ihjel og giftet sig med dennes hustru Geruth. Dermed blev kongen stedfar til Hamlet. 
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Kong Fegge er begravet på toppen af Feggeklit. Graven kan stadig ses! Nyder de flotte molerskrænter. Sorte 

bånd med aske fra vulkaner i Skagerrak. Moleren er ca. 50 millioner år gammel. Er presset op til overfladen 

af isens bevægelser for ca. 10.000 år siden. Sig ikke, at det er kedeligt at være på kajaktur i Danmark.   

 

 
Ejerslev havn søndag den 21. juni 2015. Bemærk mørke vulkanbånd i skrænten. 

 

 

Ser konstant på det vandtætte ur. Hvornår får det en ende? Ser Amtoft i nord. I meget lang tid har havnen, 

Øsløs kirke og de store vindmøller befundet sig i det fjerne. Betragter de hurtige motorbåde, som skærer 

sig gennem fjordlandskabet, mens de rundkaster støj og røg. I kajak virker odden op til Feggesund uendelig. 

Jeg kan snyde. Trække kajakken over den smalle odde og spare mindst 1 time. En sportsmand snyder ikke. 

Jeg vil ikke kunne leve med det. Padle rundt om Mors, og så til sidst trække kajakken over Feggeren. ”Aldrig 

i livet”.  

 

 

 
Feggesund. Til venstre odden og færgen. Adgangsvejen til Thisted Bredning. Mit revir. 
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Kl. 13.30 padler jeg gennem det smalle og strømfyldte Feggesund. Mærker vestenvinden. Opdager idvand. 

Medstrøm nær kysten. Har oplevet flere hændelser i sundet. Engang vendte vores lille sejlbåd 180 grader 

rundt i sundet. Måtte starte påhængsmotoren. Sejlbåden på 22 fod, hvor vi 5 personer sejlede til Læsø ude 

i Kattegat. Det behøver ikke at være dyrt at sejle. En junker 22 fås for samme pris som en kajak. Man 

kommer langt med 10.000 kr. På Facebook findes en gruppe, hvor man kan få en gratis båd, hvis man gider 

at hente den!  

Padler forbi færgen. Det begynder at blive tungt. Padler over mod thysiden. Når et øde næs kl. 14.00. Var 

ikke klar over dets eksistens. Det ses ikke fra sejlrenden. Mange holme og næs er ukendte. Har ingen navne. 

Kommer og går med vind og vejr. Er nu virkelig træt. Lægger mig ned i sandet i læ af odden. Nyder 

fuglesang inde fra baglandet. Finder flintsten og rester af en glasfiberjolle. Skrald, der ikke burde være her. 

Mærker igen lykken kommer. Ligger her midt i fjorden på et lille næs. Ingen kan nå mig. Kun natur og mig. 

Vi omfavner hinanden. Er af samme grundstof. Tak for livet.  

 

 
Et næs uden navn. Her findes freden. 

 

 

Ser lystsejlere, som også er på sommerferie. Padler videre. Får endelig øje på Sennels og Eshøjplantage. 

Vælger at padle ud på åbent vand for at spare distance ved ikke at følge kystens kontur. Vurderer per 

intuition, at jeg er fremme ved Eshøj kl. 16.00. En skovklædt knude, der rækker ud i bredningen. Et fristed 

for borgerne i Thisted. Her findes bakker og dale, gravhøje og snoede stier. Et lille helle mod driftige bønder 

og deres maskiner.  

Det er en hård tur i modvind. Vindstrækket er stort. Bølgerne vokser og brækker over. Små skumtopper. 

Kan jeg miste udstyr, der hænger løst på kajakken? Kamera, GPS, telefon eller den håndholdte skibsradio? 

Nærmer mig kysten ved Sennels Plantage. Ser den lille spejderhytte, hvor jeg fejrede sølvbryllup med 

familie og venner. Gæsterne overnattede i hytten. Det regnede desværre uafbrudt i de to dage. Padler 

videre forbi Sennels by. Stort telt med musik og mange mennesker. Er det byfest? På reden ser jeg en stor 

motorbåd. Børn fra skibet suser rundt i en hurtig gummibåd. De ser på den langsomme og trætte kajakroer.    
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Strandengen bag næsset. Fyldt med fugle og sang. Hov Dås i baggrunden. 

 

 

Padler forbi Mallehage. Det var her, jeg kæntrede i kanoen og måtte ringe til Malene. Jeg manglede spande, 

da kanoen var fyldt med vand og lå på bunden. Jeg kunne ikke bjærge den alene. Den kunne ikke klare 

bølgerne. Dengang var projektet at sejle rundt om Thisted Bredning ene mand i kano. Fartøjet er ikke 

velegnet til bølger. Kæntrede 5 km før målet. Det var et dagsprojekt, som mislykkes.  

Når Eshøj præcist kl. 16.00. Ser ind på de shelters, som jeg sover i om julen. Overvejer at gå i land, men der 

er for mange skarpe flintsten på kysten. Fjorden er også for urolig. Padler det sidste stykke hjem til min 

strand i Østbyen. Målet nås Kl. 16.30. Det er søndag den 21. juni 2015. Turen er forbi. Det har taget 2 døgn 

at sejle rundt om Mors. Har padlet i 21 timer. Gennemsnitsfart 5 km i timen.  

 

 
Thisted ret forude. Er ved at være i mål. Søndag eftermiddag den 21. juni 2015. 
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Kan næsten ikke stå oprejst, da jeg kravler ud af kajakken. Finder den lille vogn. Trækker den 1 km op ad 

bakken, da huset befinder sig 21 m over fjorden. I dag virker gåturen lang. Er hjemme i indkørslen 17.00. 

Jeg klarede det på trods af de 50 og sølvbrylluppet. Mine elever vil sige ”Job done”. 

 

 

 
2 døgn senere. Mors i baggrunden. Padlet 21 timer rundt om øen. 

 

 

 

 
”Job done”. 
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Østers og redningsaktion 
Banken med østers skal findes igen. Vi har i bil kørt over til det østlige Mors og forsøgt at nå revet fra 

landsiden. Det lykkes ikke. Nu, hvor jeg har en eftermiddag her lørdag den 17. november 2018, vil jeg sejle 

over til Buksør Odde i SELA. Kaste anker, sætte gummibåden i vandet, sejle ind til revet og hente østers vi 

skal spise i aften. Malene og søsteren er med på ideen. De skal ud at handle i Thisted, så fint at jeg tager på 

tur. De kører mig ned på havnen. ”Vi henter dig, når du ringer i eftermiddag”. 

Det er gråvejr og fugtigt. Turen over til odden tager ca. 3 timer. Jeg skal over Thisted Bredning, ud gennem 

det smalle Feggesund og ned langs Mors`s østkyst. Vinden er i dag svag. Det er forudsætningen for, at jeg 

kan kaste anker og sejle ind til kysten og høste østers.  

 
Gammel kort over Østersbanker. Kilde: Dansk Fiskerihaanbog, 

Ingemann 1944. 

 

 
Østersjagten lørdag den 17. november 2018. Kilde: www.krak.dk 

 

Vejret er trist en sådan november dag, men jeg nyder at sidde inde i det varme styrehus. Det smukke 

fjordlandskab løber forbi SELA´s store vinduer. Jeg er igen på en ”lønmodtager-ekspedition” ud i det uvisse. 

Humøret er højt. To fridage inden jeg skal møde på arbejdet. Kan jeg finde den østersbanke fra kajakturen i 

sommeren 2015? Det er 3 år siden. Fjorden kan have ændret sig. Heldigvis har jeg en position på min 

håndholdte GPS, som jeg havde med på kajakturen.  

Jeg nærmer mig positionen. Ser huset inde på odden. Desværre har jeg endnu ikke fået ekkoloddet til at 

fungere. Jeg ved ikke, hvor meget vand der er under kølen. Derfor tør jeg ikke sejle for tæt på revet. Jeg vil 

nødigt sætte skibet på grund her uden for lystbådesæsonen. Jeg smider ankeret et godt stykke ude i 

bredningen. Slår propellen i bak, for at få ankeret til at sætte sig fast.  

Et øjeblik tænker jeg: ”Er det klogt at slukke motoren?” Omvendt kan jeg ikke sænke gummibåden fra 

daviderne agter, uden at den vil blive fyldt med varmt kølevand fra motorens udstødning. Jeg slukker 

motoren. Der bliver stille. Sætter gummibåden i vandet. Med besvær løfter jeg den lille udenbordsmotor 

ned i jollen. Ikke en let opgave. Jollen og båden bevæger sig i søen. Naturligvis har jeg tørdragt og 

redningsvest på. Jeg kan snuble. Vandet er koldt på denne årstid, og jeg er alene.   

Udenbordsmotoren startes og jeg sejler ind mod kysten. Ser på den håndholdte GPS for præcist at finde 

stedet. Det er skattejagt. Er igen barn og leger. Vi drenge gravede ofte ting ned i jorden for senere at se, om 

http://www.krak.dk/
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vi kunne finde skatten. Jeg sejler frem og tilbage. På denne årstid har jeg Løgstør Bredning for mig selv. 

Pludselig ser jeg, at bølgerne brydes på en særlig måde. Sejler derhen. Revet er genfundet. Succes.  

Der er mange østers. Det er så lavt, at jeg kravler ud af gummibåden, sætter den på grund, og går i gang 

med høsten. Det er koldt for hænderne. Fylder hurtigt to spande med invasive Stillehavsøsters og de 

mindre og finere Limfjordsøsters. Er stolt. Det bliver sjovt at vise kvinderne fangsten og være dagens mand. 

En rigtig fisker, der kan skaffe delikatesser til aftensbordet. 

 

 

 
Østers fundet på revet ved Buksør Odde. 

 

 

Fra revet er der ca. 1000 meter ud til SELA. Har problemer med at starte den gamle påhængsmotor. 

Opgiver, og begynder at ro gummibåden. Det er for langt. Trækker igen og igen i startsnoren. Endelig 

starter den lille totaktsmotor. Hurtigt er jeg ude ved SELA´s agterspejl. Får fastgjort gummibåden til snorene 

fra daviderne.   

Får de to spande ombord med østers. Afmonterer påhængsmotoren. Hejser gummibåden op af vandet. Det 

er nu midt på eftermiddagen. Hvis jeg skal nå aftensmaden i Thisted, må jeg afsted. Trykker på SELA´s 

startknap. Der lyder et lille klik. Intet sker. Mærker straks angsten. Motoren starter ikke! Jeg ligger for anker 

et meget ubeskyttet sted. Vinden vil senere gå i øst. Bølgerne vil komme ind fra den mægtige bredning. 

”For helvede”. Det lød som en sikring, der sprang. Det er nok den sikring Harald satte i ved stopsolenoiden. 

Jeg åbner ned til motoren. Den kraftige sikring er brændt over.  

 

 

 
 Positionen, hvor SELA ligger for anker. 
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Heldigvis har Harald givet mig en ekstra sikring. Men kun en! Naturligvis har jeg en kasse fyldt med 

sikringer, men de er ikke så kraftige, som den Harald har sat i. Jeg leder febrilsk efter den. Finder den. Er et 

øjeblik lettet. Sætter den nye sikring i muffen. Trykker igen på startknappen. ”Klik”. Den springer også. Ikke 

flere sikringer!  

Jeg vælger nu en farlig løsning. Af et kraftigt kabel laver jeg en sikring. Man kan også anvende et søm eller 

en skrue i muffen. Trykker igen på knappen. Intet klik. Motoren starter ikke. Begynder at ryge med sort røg 

fra motorrummet. Stikker i næsen. Bliver bange. Ild i båd i november måned på dybt vand og for anker. Ikke 

godt. Afbryder forbindelsen. Røg i hele kabinen. Ser på ildslukkerne. Skal de anvendes? Røgen dør ud. Klart. 

Jeg får ikke motoren i gang. Der er lukket for tilførsel af brændstof. Må ringe til Harald. Har han en løsning?  

Røgen, den svedne lugt og skibets bevægelser gør mig forvirret. Kan ikke finde Haralds telefonnummer. 

Ringer til dem, jeg havde handlet radar med. De ved ikke, hvem jeg er! Ringer til Malene. Hun finder 

Haralds telefonnummer. Det er lørdag eftermiddag. For Harald er det normalt at køre ud til lastbiler og 

entreprenørmaskiner, der er gået i stå på alle tidspunkter af døgnet. Fortæller ham om stopsolenoiden, der 

er brændt. Roligt siger han: ”Der er ikke noget at gøre. Motoren kan ikke starte uden en ny”. Vi taler frem 

og tilbage. Jeg kan hente Harald inde ved kysten i gummibåden, men det giver ingen mening. Han kan ikke 

fremskaffe en stopsolenoide så hurtigt. Vi afslutter samtalen. Er igen alene.  

 

 
Position, dato og tid. 

 

 

Løsningen med en ekstra stor sikring var ikke god. Måske går den slags ”fiksfakserier” på 

entreprenørmaskiner, men ikke på skibe. Sikkerheden skal være i orden. Hvad gør jeg? Det bliver snart 

mørkt. Det store forsejl, ”rullegenuaen”, er stuvet ned i forpeak`en.  

Vurderer, at jeg for anker, tæt på kysten, ikke kan sætte sejlet op alene. Vil have problemer med at sejle 

SELA til Thisted for sejl. Svært igennem det smalle og strømfyldte farvand ved Feggesund. Især med den 

aktuelle svage vestenvind. Modvind, modstrøm og i mørke. At sejle ind i havnen med 13 tons for sejl vil ikke 

gå. Jeg mangler træning. 

Ifølge vejrudsigten vil vinden gå i øst i løbet af natten. Det vil gøre det lettere at sejle hjem for sejl. Men kan 

jeg få det store anker op uden motorkraft og strøm? Vil østenvinden og bølgerne ikke øjeblikkelig sætte 

skibet ind mod kysten og på grund?  
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Harald har måske dårlig samvittighed. Han ringer igen. Han kender Torkil, der har en fiskekutter i Agger og 

en lille båd i Thisted. Harald tænker, at Torkil gerne vil slæbe mig til Thisted. Jeg får et telefonnummer. Kan 

det være en løsning? Jeg ringer til Torkil. Flink mand. Vi taler om situationen. Det er besværligt at hente mig 

og SELA. Frem og tilbage vil tage mindst 8 timer. Tilbyder Torkil 3000 kr. Desværre har konen fødselsdag 

denne lørdag. Der skal være fest om aftenen. Torkil bliver nødt til at deltage i middagen. Han vil undersøge, 

hvad der er muligt. Måske vil han køre til Agger og hente kutteren. Det vil blive en lang tur for Torkil. Vil 

først være ved Buksør Odde i nat. Vi afslutter samtalen. Ingen løsning. På denne tid af året er fjorden tømt 

for skibe, der kan hjælpe. Ingen jeg kan vinke til.  

 

 

 
Udsigt til land fra ankerplads. 

 

 

Tænker over mulighederne. Kalder Lyngbyradio over skibsradioen. En venlig kvindestemme er der med det 

samme. Fortæller hende om situationen. Motoren kan ikke starte. Jeg ligger ud for Buksør Odde. Hun 

sætter mig i forbindelse med redningscentralen (Joint Rescue Coordination Centre). Jeg har besøgt 

bunkeren under jorden ude i Marselisborg Skovene ved Århus. Det var i forbindelse med yachtskipper 3 

kurset i Ålborg. Der var store skærme over alt. Militærfolkene følger dagsrytmen ved at se på en skærm, 

der viser trafikken i Århus havn.   Jeg giver den venlige mand SELA´s position. Fortæller min historie. Jeg er 

ikke i livsfare. Kan altid sejle ind til kysten i gummibåden. Har tørdragt og redningsflåde. Jeg har vand, 

varme og mad ombord. Han vil vende tilbage over mobiltelefonen. Naturligvis har jeg flere mobiltelefoner 

og en fuldt opladet Powerbank.  

Mørket lægger sig over bredningen. Ser lys i huse og gårde. Hvad tænker de derinde? En lystsejler har i 

november måned kastet anker et sted uden seværdigheder eller beskyttelse. Jeg tænder op i refleksovnen. 

Først med sprit, så den bliver varm. Senere lukker jeg op for dieselolien, som nu antændes. En klar flamme 

lyser. Systemet er mekanisk og drives af tyngdekraften. Dråber af olie løber langsomt ned i 

forbrændingskammeret. Derfor er dieseltanken over ovnen. Mange ældre fiskekuttere har en refleksovn. 

Der er en plade, hvor man kan varme en kedel eller gryde. Altså, tilberede mad på ovnen. Nordmanden 

Nansen fortæller i bogen ”Fram over Polhavet”, at han opfandt systemet i 1893, da han lod sig drive 

gennem polarisen med Fram. Oliefyret kræver strøm. Det skal jeg spare på, når ikke motoren kan lade.  

 



120 
 

 

 
SELA´s refleksovn. 

 

 

Begynder at planlægge aftensmaden. Ofte bliver jeg ringet op af redningscentralen i Århus. En flink mand 

spørger: ”Hvordan har du det?”, ”Kan du holde varmen?”, ”Har du noget at spise?” Jeg beroliger ham. Alt er 

godt. Redningscentralen er i gang med at undersøge, hvordan SELA kan komme i havn. De giver mig 

forskellige telefonnumre på skippere, som bjærger skibe. Jeg har læst søret. Ved, at det kan blive dyrt. En 

skipper kan forlange en procentsats af skibets værdi, altså en bjærgnings ”prise”. Jeg kan acceptere 3000 kr. 

til Torkil. På redningscentralen oplyser officeren, at de ikke forholder sig til prisen på bjærgningen. Det må 

jeg aftale med skipperen. Taler vi om 10 procent af bådens værdi, 30.000 kr.? Det bliver dyre østers! 

 

 

 
Udsigten ud i Løgstør Bredning. Ankeret sørger for at skibet får bølgerne ind fra stævnen. 
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Jeg får nummeret på skipperen på hjemmeværnskutteren Jupiter. Den har hjemhavn i Thisted. Igennem 

årene har jeg haft stor glæde af besætningen. De bjærgede min lille sejlbåd, Junker 22, da den en vinternat 

blev stjålet, og drev ind i en af havnens stenmoler. Dengang gav jeg besætningen vin. Det var chefen, der i 

2015 arrangerede en redningsaktion med helikopter en december aften ude i Thisted Bredning. Vi var 3 

personer i en yachtskipper 1 studiegruppe.  Jeg kontaktede chefen for skibet. Marinehjemmeværnet ville 

gerne vise os, hvordan man anvender en radar. Chefen skrev venligt under på et nødvendigt papir til 

Søfartsstyrelsen. Tak. Vi gav smørrebrød til besætningen. En hyggelig vinteraften ombord på kutteren. 

Flinke og dygtige folk, som jeg har stor respekt for. De bruger deres fritid på at hjælpe andre mennesker. 

Flot. Har flere gange overvejet at søge optagelse, men har ikke kunne finde tiden. Ved nærmer eftertanke, 

vil jeg ikke passe ind i hierarkiet.   

 

 

 
Rednings- og radarkursus på Jupiter den 10. 12. 2015. Helikopter i luften!  

 

 

Jeg ringer til chefen. Fortæller ham om situationen. Han virker ikke begejstret. Det er lørdag aften. Han 

afslår. Giver mig venligt nummeret på en anden skipper ved navn John. Ringer ham op. Han er 

imødekommende og professionel. Han vil hjælpe, hvis han kan samle en besætning.  Vil ringe tilbage.  

Mit stress niveau falder. Nogle bekymrer sig om mig. Igen ringer de fra redningscentralen. ”Hvordan har du 

det?” ”Har du redningsvest?” ”Kan du holde varmen?” Jeg er ikke glemt. Andre mennesker vil hjælpe en 

dum lystsejler, som burde blive i havn om vinteren. Der skal nok findes en løsning. 

Torkil ringer igen. En mand, som jeg på daværende tidspunkt ikke har mødt fysisk. Han er også bekymret, 

men ser ingen mulighed for at hjælpe. Konen mener, at det er farligt at sejle gennem Feggesund i mørke i 

en lille glasfiberbåd. Der er langt til Agger, hvor fiskekutteren ligger. I givet fald kan det først blive i morgen 

søndag. Jeg forstår. Konen har fødselsdagsfest. Der er larm og musik i baggrunden. Senere finder jeg ud af, 

at også Denise var med i beslutningen. Fortæller Torkil, at jeg er ved at finde en løsning med 

hjemmeværnskutteren. Takker ham.  

Igen alene. Heldigvis sejler jeg altid med en opladet batteribank til mobiltelefonen. Ringer flere gange til 

Malene. Hun synes det er sjovt! Søsteren og Malene skal se en god film i fjernsynet. De manglende østers 

er ikke et problem. Hun tvivler ikke et øjeblik på, at jeg nok skal finde en løsning. Hun kender mig. Ved at 
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jeg elsker spænding. At jeg ofte har opsøgt sørednings demonstrationer. Sandsynligvis tænker hun: ”Nu kan 

han endelig selv prøve det”.  

 

 

 

 
To af mange opvisninger, jeg har set. Thisted den 22. september 2018, hvor jeg er med i gummibåden! Klitmøller den 2. juni 2017.  

Refleksovnen har nu opvarmet SELA´s kahytter. Heldigvis sejler jeg rundt med lidt dåsemad, kartofler på 

glas, frysetørret mad, vand og Coca-Cola. John fra marinehjemmeværnet ringer tilbage. Han er klar til at 

hjælpe, men først i morgen søndag! De kan være fremme ved positionen kl. 10.00. ”Hvorfor først i 

morgen?” John fortæller ærligt, at besætningen i aften afholder julefrokost på en restaurant i Thisted. Jeg 

siger til skipperen: ”Ifølge vejrudsigten vil vinden i nattens løb gå i øst. Jeg ligger helt ubeskyttet herude i 

Løgstør Bredning”. Han svarer kvikt: ”Du har vel noget godt ankergrej?”. Fortæller John, at jeg har et stort 

anker, en kraftig ankerkæde og et ankerspil. Aftale. ”Vi henter dig i morgen kl. 10.”. Jeg er lettet. Men hvad 

kommer det til at koste? Hjemmeværnskutteren skal sejle i flere timer for at komme herover på østsiden af 

Mors.  

Det bliver en lang aften og nat ombord på SELA. Vinden går i øst. Bølgerne vokser. SELA danser frem og 

tilbage i søen. Har vanskeligt ved at sove på grund af larmen fra ankerkæden og de konstante ryk. Jeg ligger 

i tørdragten. Dejlig varmt. Sent på aften ringer en mand igen fra Århus. ”Hvordan har du det?”, ”Kan du 

holde varmen?”, ”Kan jeg få din position igen?” Under forvirringen havde jeg opgivet forkerte bredde og 

længde minutter. ”Du ligger på land med den position”. Jeg tænder den håndholdte GPS. Opgiver nu den 

rigtige position. Havde set forkert på computeren. Givet den position cursoren stod på! Manden spørger: 

”Har du AIS? Jeg kan ikke se dig”. Nej, det har jeg ikke. Det virker som om, han vil undersøge mit psykiske 

velvære. Kan jeg klare en november nat i bredningen uden at gå i panik? Redningscentralen har ansvaret. 

Fortæller, at alt er godt. Jeg har spist og har varme ombord. Ingen farer. Kan altid sætte mig i gummibåden 

og sejle ind til land.   

Morgenlyset bryder frem. Det er gråvejr, men det skal senere klare op. Det gynger nu så meget, at der 

kommer røgvand på ruderne. Et skib i fremdrift bevæger sig jævnt, men når man slukker motoren og ligger 

stille, bliver bevægelserne urolige. Vinden er ikke hård. Måske 8 meter i sekundet. Problemet er, at 

vindstrækket er langt og bølgerne vil vokse.  

Ringer til Malene: ”Kan du ikke køre ned i byen og købe specialøl til besætningen på kutteren?” Det gør hun 

og søsteren. Ringer tilbage: ”De vil gerne have øllene”. Besætningen tilbyder kvinderne, at de kan sejle 

med. De afslår. Hvorfor bruge 5-6 timer på at hente manden? Han er selv ude om det, og er lidt til grin. 
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Men hvorfor er kutteren ikke sejlet? Sagde John ikke, at de ville være ude hos mig kl. 10.00? Havde jeg hørt 

forkert? Var julefrokosten trukket ud på natten og blevet for våd? Var det kl. 10.00 besætningen skulle 

mødes på kutteren? Under alle omstændigheder er jeg glad for, at frivillige mennesker vil bruge en søndag 

på at hjælpe mig. Når jeg sejler ud for at hente østers i november måned, er det ikke fordi, det er vigtigt. Et 

stort barn der leger, og som nu vil have hjælp.   

Ser på uret. Det bliver en lang formiddag. Et par gange ringer skipperen John. Kommunikationen er 

professionel. Er lidt stolt. To skippere taler sammen, mand til mand, om den forestående redningsaktion. 

John er også bekymret for, om jeg kan holde varmen. ”Har du sovet i nat?” Empatien gør mig glad.  

Mennesker kan være gode og hjælpsomme. Desværre oplever jeg også hændelser, som viser det værste. 

Mennesker, der lukker andre ude. Træder på andre. Bevidst ødelægger andre menneskers tilværelser. 

Medløbere og små mennesker, der gerne vil være store. Hvorfor? Gik noget skævt i barndommen? Har de 

ikke misforstået meningen med livet? Handler det bare om ”mig selv”? At komme frem? Blive set og hørt? 

Få høj løn, fine titler, stor bil og flot hus? Er årsagen til adfærden det konkurrenceprægede 

uddannelsessystem og de hierarkiske arbejdsorganisationer? Effektivitet fremfor moral? Ensartethed frem 

for forskellighed?     

Vi bør tage os sammen. Opfører os ordentligt. Ikke som krokodiller, der æder hinanden. Give plads til andre 

mennesker, som har andre synspunkter og måder at leve på. Vi må kommunikere på en måde, hvor man 

viser andre respekt og empati. Som skipperen John på redningsskibet. Hver dag forsøger jeg at opføre mig 

ordentligt overfor mine elever. Vise dem respekt og interesse. De gør altid det samme overfor mig.       

Endelig ser jeg den grå hjemmeværnskutter i det fjerne. Er lettet, glad og mærker fugten i øjnene. Dejligt. 

Er ikke længere alene. Hjælp er på vej. Andre mennesker kærer sig om min skæbne. Er ikke glemt. Tak til 

hjemmeværnet og den danske stat. Vores fællesskab.   

 

 

 
Bjærgning af SELA søndag den 18. november 2018. 
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Det er søndag den 18. november 2018. Uret har passeret 12.00. Indrømmet, jeg synes det er spændende.  

Taler igen med John over skibsradioen. Han lever sig ind i rollen, som den professionelle kaptajn, der redder 

fritidssejleren. 

Det gynger så meget, at kutteren ikke kan lægge sig op ad SELAs side og kaste en trosse over. De to 

stålskibe kan støde samme med alvorlige følger. En orange RIB-gummibåd sættes i vandet med to mand i 

overlevelsesdragter og hjelme på hovedet. Synes de også det er sjovt? Ikke ”bare” en øvelse. John har 

bestemt, at Jeg skal have en mand om bord, der skal hjælpe mig. 

Jeg afslår at komme over på hjemmeværnskutteren. Jeg har det fint. En kaptajn forlader ikke sit skib. 

Modtager redningsmanden, som kravler om bord på mit gyngende fartøj. Ser hurtigt, at han ikke føler sig 

hjemme. Ansigtsudtrykket er spændt. Manden virker klodset. Er meget forsigtig. Ikke en sejler. Han får 

trossen fra kutteren sat fast i min stævn. Råber i vinden: ”Vil du godkende det?” Jeg spænder efter. 

Rebarbejdet virker ubehjælpsomt. Manden har svært ved at stå oprejst. Stævnen bevæger sig hastigt op og 

ned i Limfjordens krabbølger.  Jeg råber: ”Sæt dig ned”. Jeg tager over.  

Prøver at rulle ankeret ind ved hjælp af det elektriske spil. Belastningen er for stor herude i bredningen. 

Spillet går i frigear. Kæden bevæger sig ikke. Kalder Jupiter over skibsradioen. ”I må trække SELA langsomt 

op i vinden”. Presset på ankeret vil aftage. Måske kan spillet så trække det ind. Det lykkes. SELA er fri. 

Bugseringen kan starte. 

 

 

 
Hjemmeværnskutteren Jupiter. Set fra styrerhuset i SELA. Trossen er grøn. 

 

 

Vi sejler op langs Mors og forbi Sillerslev. Bølgerne kommer fra siden. Det går langsomt og forsvarligt.  

Redningsmanden i overlevelsesdragten har det ikke godt. Er det søsyge eller julefrokosten? Jeg tilbyder 

kaffe, sodavand og småkager. Han afslår. ”Vil du ikke ind og sidde i varmen?” Han afslår. Foretrækker at 

side ude i det fri og se på vandet. Tanken slår mig, at hvis det var en alvorlig redningssituation, var det nok 

bedst, at han var blevet i land. Hvorfor har de sendt ham over til mig? Et led i uddannelsen som 

redningsmand? Stadig flot, at han vil bruge en søndag på mig. Tak.  

Da vi sejler gennem Feggesund, kommer vi i læ. Bugseringen kan nu foregå i større fart. Kommunikationen 

med John er stadig professionel og entydig. Han må have prøvet det mange gange. Han fortæller, at jeg skal 

skrive under på en bjærgningskontrakt. De vil sejle den over til mig i gummibåden. Jeg bliver nødt til at have 
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en afklaring i forhold til pris. Spørger John over radioen: ”Hvad skal jeg betale?”. Han svarer: ”Intet, det er 

gratis”. Tak og flot. Bjærgningen ”bliver” til en øvelse. Fint, at den årlige julefrokost blev afholdt i går. I dag 

er det så øvelse. Jeg har ikke taget skade af en nat i bredningen, men er blevet en oplevelse rigere.  

Solen står nu klart på himlen. Det er en smuk eftermiddag. Jeg spekulerer på, hvordan vi får manøvreret 

SELA til kaj i Thisted havn. Det har John og besætningen styr på. Professionelt bliver SELA trukket op på 

siden ad Jupiter. Der fenderes og nye trosser kommer til. Side om side sejler vi ind i havnen. Få minutter 

senere har de frivillige søfolk bragt SELA til kaj i inderhavnen. Jeg beundrer deres dygtighed. Det er bestemt 

ikke kun unge og atletiske folk, der er ombord på kutteren. Ingen panik. Ingen der råber. Kun ældre mænd, 

der kan deres kram. Sådan.    

 

 

 
På vej mod Thisted bugseret af Jupiter. Søndag den 18. november 2018.  

 

 

Da vi er kommet i havn, vil jeg gerne være alene. Forsvinde hjem. Er ikke stolt over situationen. Pinligt, at 

sætte så mange mennesker i gang en søndag. De kunne have foretaget mange andre ting, end at hente en 

landkrabbe, der vil have østers. Så let slipper jeg ikke. John inviterer mig over på kaffe i kabyssen. De vil se 

giraffen! Det skylder jeg dem. Jeg mærker besætningens øjne. Der er også kvinder ombord på Jupiter. Jeg 

fortæller dem om motoren og min jagt efter østers. 

 

 

 
SELA eskorteres af den orange RIB til Thisted. 
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Nu ser jeg første gang John. Han ligner en sømand. Lille, tæt og med gråt skæg. Jeg takker besætningen for 

indsatsen. Den tavse redningsmand, jeg havde ombord, skal ikke have kaffe. Han forlader hurtigt kabyssen, 

og går hjem med specialøllene. Jeg siger til skipperen, at det virker som om, at han var søsyg. Der smiles og 

smågrines ved bordet. Ingen siger noget. Var det fulde-syge fra i går? Jeg forstår på John, at det ikke er alle 

lystsejlere, som bliver bjærget, der udviser samme taknemlighed. Han fortæller historier om Løgstør 

bredning og andre redningsindsatser. Efter en stund tager jeg afsked med besætningen.    

Jeg får mine østers hjem. Søsteren er rejst tilbage til Sjælland. Der er så mange østers, at jeg må spise dem 

over flere aftner. Spiser dem rå. Hold op, hvor smager det godt. Fjord, salt, natur og vildskab kører rundt på 

tungen. Prøv det.  Malene springer over.  

Harald bestiller en ny stopsolenoide. SELA ser forsømt ud nede i inderhavnen. De flinke hjemmeværnsfolk 

giver mig lov til at hente strøm fra deres strømkilde. Tak. SELA kan ikke flyttes før Harald får monteret den 

nye anordning. Den lille tingest, som sikkert også har drillet Poul, den forrige ejer af SELA. Måske var det 

derfor Poul ikke kunne starte motoren ude i Skagerrak og måtte have hjælp fra det norske redningsvæsen.  

Efter den intensive weekend nyder jeg at komme på job igen. Mærke trygheden ved at arbejde indendørs i 

gode opvarmede lokaler. Madordning med dejlig frokost. Forudsigelighed og ingen farer. Måske er det 

meget godt, at jeg ikke blev sømand eller fisker. At jeg kan hente min gode løn ved blot at være sammen 

med unge mennesker og dejlige kollegaer. For en tid har jeg fået nok af at ligge for anker.  

 

 

 
Stopsolenoiden, som måske har forårsaget to redningsaktioner.  
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Verden er lille, Livø og rust 
En eftermiddag kommer Harald forbi med et ekstra brændstoffilter. Senere viser det sig, at det ikke passer. 

Altid kontrollere. Gerne en ekstra gang. Især, hvis man sejler på det rigtige hav. Med dieselmotor skal man 

have ekstra filtre. Motorproblemer skyldes ofte, at filtrene er tilstoppede. 

Vi snakker lidt, men Harald har travlt. Jeg fortæller om mit radarprojekt og købet fra den brændte båd i 

Morsø havn. Vi har åbenbart begge mødt de tidligere ejere. Vi morer os over dem. Her er ”mor” kaptajn og 

”far” matros. Første gang jeg mødte ”københavnerne”, var da jeg lå for svaj ved en ankerbøje ud for 

Hanklit. De kom i deres mægtige stålbåd. De mente, at de også kunne anvende bøjen. Jeg var ikke 

begejstret, men hjalp dem. De fik bøjen. Jeg en trosse over på stålbåden. Fra agterdækket kunne de se ned 

på hver eneste bevægelse, jeg foretog mig i min lille glasfiberbåd. Det var ikke det, jeg forbandt med at 

ligge for svaj og nyde naturen. Fik hurtigt nok. Forlod ankerbugten så de kunne drikke kaffe i fred.   

Harald har ”fået” stålskibet fra Morsø. Man bevæger sig i periferien af myndighedernes jurisdiktion, når det 

drejer sig om ældre lystbåde. Her handles der som på et hestemarked i gamle dage. Der pruttes, byttes og 

snydes. Stålskibet er brændt og erklæret totalskadet. Forsikringspræmien er udbetalt. Alligevel kan jeg 

handle mig frem til navigationsudstyret. Men Harald får gratis det store skib! 

Båden skal ophugges. Det skal foregå miljømæssig forsvarligt. Alt skal sorteres. Ledninger, plastik, isolering, 

motor, stof osv. skal pilles ud inden stålet kan genbruges. I Danmark bliver arbejdslønnen dyrere end at 

forære båden væk. Derfor bliver Harald skibsejer. Men han mangler det elektroniske navigationsudstyr, 

som jeg har købt. 

Vi kører sammen en tur over på Mors for at se skibet. Jeg er nysgerrig. Det er Torkil også. Det var ham, som 

jeg nogle uger tidligere havde tilbudt 3000 kr. for at bjærge SELA hjem fra Buksør Odde. Flink fyr. Stålbåden 

lugter af røg, men er flot. Kun badeværelset er brændt. Harald giver mig en gave. En stor flot Garmin 

mappe, med alle manualerne til radar og plottere. Han kan ikke bruge mappen, da jeg har udstyret. Et 

øjeblik tænker jeg, skal jeg tilbyde ham udstyret? En ny handel? Kan se de mange huller, hvor radar, 

antenner og plottere har siddet. Nej, jeg har gjort en god handel. Brugt måneder på værelset for at samle 

det. Det er nu pakket ned. Venter på at blive monteret på SELA, når targabøjlen er færdig. 

Harald har fået båden af ophuggeren, men han måtte også handle med den driftige kvinde. De havde tømt 

båden for alt, der kunne have værdi. Harald fortæller, at han købte meget tilbage. Bådbranden har været 

en god forretning for ægteparret på Mors.    

Lørdag den 5. januar 2019 udfordrer jeg igen skæbnen. November natten ud for Mors skal ikke ødelægge 

mine drømme med SELA. Harald har monteret en ny stopsolenoide. Motoren springer nu i gang. Jeg har 

arbejdet med motorproblemet i et år! Hvor lang tid har den tidligere ejere af SELA? 

Lørdag eftermiddag sejler jeg alene til Livø. Turen går gennem Thisted Bredning, forbi Feggesund og over 

Løgstør Bredning. Ankommer til øen i skumringen. Nærmer mig forsigtigt havnen. Ser en havnerenovering 

er i gang. Der er maskiner, pramme og arbejdsskurer. Alt er forladt. Tager chancen og sejler ind i den lille 

havn. Noget jeg aldrig vil gøre i sejlersæsonen, da pladsen er trang. Det går fint. Binder skibet fast til nogle 

jerndragere. Finder et strømudtag på byggepladsen.  
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Livø den 5. og 6. januar 2019. 

 

 

Går en tur i tusmørket på den næsten mennesketomme ø. Biler findes ikke. Spændende at bevæge sig 

rundt på ukendte stier i skoven. Jeg har været her mange gange, men altid om sommeren. Her er øen fyldt 

med turister og lystsejlere. Nu er jeg alene. Har fuglene og dådyrene for mig selv. Tilbringer en dejlig 

vinternat i båden.   

 

 

 
Fra Livø ses Fur den 5. januar 2019. 

 

 

I skipperkøjen begynder jeg at spekulere: ”Hvad gør jeg, hvis motoren ikke starter?” ”Hvordan kommer jeg 

på arbejde på mandag?” ”Hvordan får jeg en mekaniker herover, når færgen er indstillet?”  
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SELA alene i havnen på Livø. Røde lys til natnavigation.  

 

 

Næste morgen starter motoren uden problemer. Havnepenge kan jeg desværre ikke betale. Kiosken er 

lukket. Har en fin tur tilbage til Thisted. Troen på SELA vokser. Måske kan vi i år komme uden for fjorden i 

sommerferien? 

 

 
Går øen rundt. Tappen med sæler er fredet. 

 

 

Søndag aften igen hjemme. Ved en tilfældighed åbner jeg i agterkahytten en luge i dørken. Påtænker at 

lave en dobbeltseng i kahytten. Forskrækket konstaterer jeg rust. Tager store flager af eroderet stål bort fra 

bunden. Går i panik. Forsøger forsigtigt at banke rusten løs. Hammeren går dybere og dybere ned i 

bundpladen. Lyden bliver aldrig hård og metallisk, men blød. Slår jeg hul? Vil vand strømme ind i båden? Vil 

SELA synke her i havnen? Er jeg blevet snydt? 

Jeg ved efterfølgende, at Poul har haft motoren ude. Han har fået lavet rust på værftet i Frederiksværk. 

Motorrummet er nymalet. Det oplyste han og yachtmægleren mig ikke ved handlen. Informationen har jeg 

fra havnens Knagsted. Han kender Poul og SELA.  

Agterkahytten er indpakket i træ. Det er ikke muligt at komme ned til rusten. Jeg sover ikke om natten. Nye 

problemer. Hvad gør jeg? Går i gang med at indsamle erfaringer om rust. Taler med smeden. Skriver en mail 

til et værft. Søger på dansk, engelsk og tysk på nettet. Taler med svigerfar. En sen fredag eftermiddag på 

arbejdet møder jeg Tage. Nu pensioneret pedel. Han må vide noget om rust. Har i mange år restaureret 
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veteranbiler. ”Rust er ikke noget problem”. Han fortæller, hvad jeg skal gøre. Gamle biler kører stadig på 

landevejene. ”Rust ser altid alvorligt ud”. Det er luft (oxidation), der får stålet til at svulme op. Pladerne i 

bunden af SELA bør være 4 mm. Tage siger: ”De kan ikke være rustet igennem”. Han er en flink mand. Det 

giver mig håb. Jeg må betragte SELA, som en ældre veteranbil. Har aldrig før haft skibe af stål.   

Med en lille elektrisk multicutter skærer jeg nye luger i dørken. På den måde kommer jeg ned til rusten. 

Stiksav kan ikke anvendes. Her mangler plads. Var det uklogt at købe et stålskib? Læste mange advarsler på 

nettet.  

 

 
Rust. Bunden var skjult af dørken. 

 

 

I mange timer banker jeg rust med hammer. Har ondt i albuen i flere uger. Kravler ud i agterenden, hvor 

roret findes. Må ”mave” mig igennem en lille køkkenlåge. Sammenbøjet sidder jeg i timevis og piller 

rustflager af bunden. Skærer træbeklædning bort for at komme til. Støvsuger og sliber. Det ser skrækkeligt 

ud. Prøver at holde humøret oppe ved at tænke abstrakt. Det er kampen mellem natur og civilisation. Alt 

på jorden nedbrydes. Om 500 millioner år er Alperne borte. Nedbrudt af vand, frost og erosion.  

Naturligvis er det ikke kun luften, der har forårsaget rusten. Vand er trængt ind i bunden af agterkahytten. 

Jeg har flere teorier. Det kan være fra hæve-sænke yderdøren. Dørens brønd fyldtes med regnvand. Før jeg 

fremstillede det nye system, måtte jeg jævnligt pumpe vand op fra brønden for at undgå det løb over. En 

forkert konstruktion af skibets yderdør.  

En anden mulighed er den ikke isolerede styrerpult, som rager op i cockpittet. Varm luft fra kahytten mødes 

med kolde metaloverflader. Det giver kondensvand. Derfor syede jeg hætten. Omkring styrerpulten er der 

to kraftige forkromede stålrør. Her kan livlinen klikkes på. Rørene er svejset ned i skibets bund. Rundt om 

svejsningerne har rusten angrebet bundstålpladerne. Kondensvandet har løbet ned af de forkromede rør. 

Processen har stået på i 20 år. Ud over hætten, isolerer jeg rørene.  
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 Rum ved roret. Rørene isoleres. 

 

 

Skibe er interessante, fordi det også handler om naturvidenskab. Materialers kamp mod stærke kræfter 

som vand, salt, luft og konstante bevægelser. Jeg vil vinde. SELA skal blive ”shipshape”     

 

 

 
Dørken saves op under natbordet. Mere rust! 

 

 

I Hanstholm finder jeg syre og den maling, som pedellen Tage omtalte. Igen er det fiskernes 

indkøbsforening. Derude er der mange stålkuttere. Malingen er Galvafroid zink maling. Det er umuligt at 

anvende farligt tokomponent epoxymaling i de små rum. Jeg vil dø dernede. Har tidligere arbejdet med 

epoxymaling og anvendt maske. Men nu handler det om mange timers arbejde. Det er vanskeligt at slibe. 

Umuligt at sandblæse. Derfor anvender jeg kraftig syre, der opløser rusten.  
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Saver huller i dørken, for at komme ned til rusten i bunden af skibet. 

 

 

Det er stadig vinter. Kan ikke male, når vand- og lufttemperaturen er lav. Det vil aldrig tørre. Jeg må vente. 

For at stoppe rustprocessen smører jeg de rengjorte flader ind i stævnrørsfedt og olie.   

 

 

 
Man ser kraterne, hvor der mangler stål. 

 

 
Malet, isoleret og gummimåtter. 

 

Det bliver varmere, og det hele skal rengøres på ny. Arbejdet kan begynde. Den tykke zinkmaling skal 

stoppe oxidationen. Den anvendes også af VVS`er.  Projektet tager uger. Tage mener, at jeg skal afslutte 

med tynd syrefriolie. Den skal danne en hinde på malingen, så der ikke kommer luft og fugt på stålet. Rådet 

følger jeg ikke. Ting og sager stuves under dørken. I stedet isolerer jeg med bobleplast.   
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Igennem foråret taler jeg med mange kloge mennesker. Nogle mener, at bunden skal sandblæses og males 

med tokomponent epoxymaling. Andre mener, at jeg skal male med bitumen. Altså lægge asfalt i bunden af 

skibet. Det gør fiskere i Hanstholm.  Min gamle far mener Corastabil.  

Kan jeg få målt tykkelsen af SELA´s bund? Er den 4 mm? Hverken Harald eller smeden har et apparat, der 

kan måle godstykkelse. Det hedder en ”tykkelsesmåler”, som anvender ultralyd. Vil ikke bruge 5000 kr. Ved 

en tilfældighed møder jeg Jens på havnen, der har udstyret. Han har gjort det til en forretning at måle på 

gamle skibe. En sjov lille ”vims fætter”, der konstant ryger og gerne drikker øl. Han minder om Max med 

fiskekutteren fra Vildsund. Er meget snakkende og ”københavner”. Hvorfor er han her? Jeg får hele 

historien. Fremmede mennesker er bare interessante. Situationen bliver akavet, da han inviterer mig om 

bord på båden til øl.  ”Nej tak. Jeg drikker ikke alkohol”. Jeg får en cola. Kan se, at det et øjeblik irriterer 

ham.  

Jens er en ældre herre fyldt med ideer. Jeg spørger nysgerrigt til de mange antenner, dimser og dippedutter 

i båden. Vi ligner hinanden. ”Teknik-nørder”. Han vil gerne måle bunden på SELA. Jeg kommer til at tænke 

over det. Hvad kan jeg bruge resultatet til? SELA ligger i vandet. Den skal ikke op. I år vil jeg på lang 

sommerferie i båden. Tager chancen. Ingen skal måle tykkelsen på pladerne. Jeg vil ud at sejle. Ud på det 

store hav.   

Opgiver at lave en dobbeltseng i agterkahytten. Der er ikke plads. Vil også få svært ved at kontrollere 

skibets bund for rust i fremtiden. I stedet fremstiller jeg en lille anordning, så Malene kan forlænge sin seng 

med 30 cm. Udskærer luger under sengene, så pladsen kan udnyttes. Under skippers køje opbygges et 

hyldesystem til skibets bibliotek. Det er stort og papir isolerer godt mod bunden. Intet skib uden et 

ordentligt skibsbibliotek. Endnu en drøm går i opfyldelse.  

Jeg monterer flere gribehåndtag. SELA minder lidt om et dormitorium, dvs. sejlende sovesal. I forkahytten 

opsætter jeg trailernet, så køjerne kan anvendes til stuveplads. I dørken hæfter jeg øjer, så min cykel kan 

spændes fast.  

Targabøjlen bliver færdig og sættes på SELA. Jeg monterer radar og antenner. Mine skabeloner i træ og 

smedens huller passer. Mange ledninger trækkes. En ny skroggennemføring er nødvendig. Ikke en let sag, 

at fræse hul igennem dækket af stål. Jeg bygger en instrumentkasse til plotteren. Kassen forsynes med 

vippekontakter til de mange apparater. Samtidig samler jeg det såkaldte ”NMEA 2000 netværk” i kassen. 

Pouls smukke og simple aptering i træ glider i baggrunden. Bundter af kabler og instrumenter fanger 

øjnene. ”Hjemmesløjd!” Det hele kommer til at virke.  

  
NMEA 2000, Kassen, targabøjle, mine dejlige forældre. 
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Systemet testes ved motornatsejlads rundt om Mors for radar. Fantastisk at sejle i mørke gennem de 

snævrer løb syd om Mors. Ser bøjer og fiskeredskaber på radaren. Selv fugle fanger det elektroniske øje.  

SELA var kun forsynet med en enkel elektrisk lænse pumpe. Men hvad, hvis strømmen går? Hvad gør jeg, 

hvis mareridtet bliver til virkelighed? En bundplade er rusten igennem, og vandet begynder at strømme 

ind? Igen kører jeg ud til fiskernes indkøbsforening i Hanstholm. Naturligvis er forretningen ikke som 

sejlerbutikkerne i de store byer. Udvalget er mindre. Målgruppen er fiskere. Jeg er kommet der i mange år. 

Varerne er markant billigere og servicen er i top. I forbindelse med køb af maling, lænse pumpe og slanger 

ser jeg, at jeg ikke har betalt for pumpen. Det er lørdag, og jeg opdager det først, da jeg kommer hjem og 

butikken er lukket. Om mandagen kontakter jeg butikken. ”Jeg har fået en lænse pumpe, som I ikke har 

slået ind på kassen, og som jeg ikke har betalt for”. Svar: ”Det betyder ikke noget, men tak for ærligheden”. 

Andre gange har jeg fortalt dem, at jeg har fundet malingen billigere på nettet.  ”ja, men så får du det til 

den pris”. Samme storsind møder jeg, når jeg køber tovværk og slanger. Her måles der ikke ned i 

centimeter. En fantastisk forretning, hvor de kender til service og kunden i centrum. Fremfor nettet har 

man også muligheden for at mærke på varerne og se menneskerne i øjnene. Spørge dem om, hvad køber 

fiskerne?   

Installationen af lænse pumpen er ikke nogen skønhed. Min far siger ”Det ligner et aggregat til at tømme 

toiletter med”. Skibet bliver mere og mere idiosynkratisk.  

 

 

 
Ikke den pæneste ramme. Slangen skal nå ud af vinduet, pumpe nedenunder. 
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Ditter gøres klar til krydsning af Kattegat 
I foråret 2019 har jeg travlt. Rammes af ”hobbystress”. Som Knagsted på havnen siger: ”Du burde ansætte 

en ekstra mand til dine både. Det er et fuldtidsjob.” Udover genvordighederne med SELA, har jeg stadig 

Sagitta’en på 30 fod. En dansk bygget langkølet og stabil båd fra 1967. Opkaldt ”Ditter” efter min datter 

Kristine. Som lille kunne hun ikke sige ”Kristine”, men kun ”Creditter”. Vi gav hende kælenavnet ”Ditter”. 

Det kom båden til at hedde. ”Ditter” af Thisted18.    

Hun og kæresten vil gerne låne Ditter. Fik hende aldrig solgt, da jeg havde sat for mange penge i projektet. 

Det var dyrt at sætte en ny indenbords motor i Sagitta`en. Mulige købere ville ikke engang give den pris 

motoren kostede. Derfor ville jeg ikke sælge hende.  

 

 

 

 
                                      Ditter klar igen.                                                                                                        Malene har prøvet det mange gange. 

Jeg skal have gjort Ditter klar til en sejlads over Kattegat. De unge har fået havneplads i Kastrup. Båden står 

på land i Thisted. Jeg finder tid til at slibe, male dæk, bundmale og polere. SELA må passe sig selv. Det er 

hyggeligt at forårsklargøre. Ofte møder jeg her nye mennesker. Folk som går tur, men også andre bådejere. 

Der opstår et arbejdsfællesskab. Vi udveksler erfaringer. Der er forår, energi og håb. Alle glæder sig til den 

store sommerferie.   

 

 

 
                                       Nymalet og poleret. Klar til København.                                                                                         Bunden er i orden.  

 

 
18 Se tidligere beretninger på nettet, Larsen, Peter Gorm (2014): Over Skagerrak: En beretning om inspiration, 
planlægning og gennemførelse af sejlads over Skagerrak; (2015): I båd fra udkant til hovedstaden, (2017): 
Tværfaglig projektopgave til Yachtskipper 1.  
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Min datter har bestemt, at båden skal sejles til København i slutningen af maj. Som sejler ved jeg, at vejret 

altid kan drille. Fortæller hende, at man ikke på forhånd kan sige, at den dag sejles over Kattegat. Hun giver 

sig ikke. Weekenden er bestemt. Vi bliver enige om, at de ikke skal sejle over det åbne stræk, hvis vinden er 

over 8 meter i sekundet. Selv vil jeg nok foretrække mindre vind på det åbne hav. De to unge har modet og 

lysten, men ikke stor sejlererfaring. De er raske og lærenemme. Jeg er glad for, at de vil låne båden. At give 

sejlerpassionen videre.   

Jeg kender vedligeholdelsesprocedurerne med Sagitta´en. Arbejder målrettet. Har af gamle brædder bygget 

et ly til båden.  Under presenningen kan jeg slibe og male dæk. Men ting driller. Et gammelt aluminiums låg 

til påfyldning af vandtanken har sat sig fast. Låg og studs er irret sammen. Studsen må skæres fri af 

glasfiberdækket. Først hjemme i garagen får jeg skilt det fra hinanden. Anvender ukrudtsbrænder. Den har 

jeg ofte haft glæde af, når hjul og skruer sætter sig fast. Jeg varmer metallet op, og banker på det. 

Hændelsen betyder, at jeg må støbe ny glasfiber, slibe og male igen.  

Pludselig virker den gamle Philips satellit Navigator ikke længere. Er fra 1980´erne og nu død. Hvordan skal 

de unge så finde vej over Kattegat? De har ikke kendskab til navigation efter søkort. Fortæller min datter, at 

hun skal downloade OpenCPN på mobiltelefonen. Er i tvivl om hun kan få det til at fungere. 

Den gamle satellit Navigator var forbundet til skibsradioen og en computer. I nødsituation trykkes på en 

knap og skibets position bliver automatisk sendt til kystradiostationer og andre skibe. Samvittigheden siger 

mig, at jeg ikke vil sende de unge over Kattegat i en båd, jeg selv vil være betænkelig ved. Må igen lege 

elektriker. I Den blå avis finder jeg en ældre Garmin plotter. Kører til Nibe og snakker med manden. Igen 

skal der handles med kontanter. Hjem til Thisted og installere den i båden. Igen et hav af ledninger, der skal 

forbindes korrekt. Får plotteren forbundet med skibsradioen. Det ”spices up” med svingbart tv-stativ, så 

plotteren kan ses i cockpittet.   

 

 
Plotter isat den 26. maj 2019. Jeg har travlt. Ditter skal være klar 30. maj. 

 

 

Vi får Ditter i vandet. Den tunge mast monteres. Malene hjælper igen. Tak. Båden testes. Virker motor og 

sejl? ”Det spiller”. Den gamle Utzon tegnede spidsgatter sejler som en drøm. Stabil og godmodig. 
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Nogle vil sige: ”Hvorfor bruger han så meget tid på skibe?” Andre tænker: ”Manden må være bindegal. Dag 

efter dag er han på havnen”. Men, hvad er et menneske uden en passion? Livet skal gives et indhold. Skabe 

mening i en gold og ubarmhjertig isørken. Som andre levende organismer fødes og dør vi. Andre passioner 

er kærlighed, familie, venskaber, fodbold eller politik. Mennesker med passioner er interessante. De 

brænder for noget. Øjnene lyser op. Spørg ind til Tages veteranbiler eller den unge mors børn. Der sker 

noget. Ansigtet får farve. Det holder os i gang. 

I mine unge år brugte jeg meget tid på arbejdet. Var en passioneret medarbejder. Ville noget. Udvikle 

samfund, undervisning og pædagogik. Arbejdede konstant i ugens 7 dage. Men som ildsjæl løb jeg ofte ind i 

problemer. Konflikter og fyringer. Først midt i fyrrerne finder jeg ud af at lægge passionen i familien og 

fritiden. Kampen om magt, penge og prestige overlader jeg til andre. Jeg skal ikke ændre noget. Går nu 

”bare” på arbejde og henter min løn.  

Min erfaring er, at det er dumt ”kun” at finde mening og passion i jobbet. Mange organisationer er i dag 

uden moral og respekt. Fyldt med løgn og dobbeltmoral. Ofte styret af ”systemmennesker”, der kun tænker 

på effektivitet og penge. Hvis jeg bliver fyret i morgen, vil passionerne stadig holde mig i gang. Få mig op 

om morgenen. Det er frihed.         

Dagen før de unge ankommer til Thisted, går tankmåleren i stykker. ”Pokkers”. Nu kan de ikke se, hvor 

meget diesel, der er i tanken. Jeg kæmper febrilsk med at løse problemet. Den har drillet i længere tid. 

Husker engang den gik i nul ud for Bønnerup Strand. Det var en løs forbindelse. Jeg må tage fri. Kører til 

Ålborg og køber en ny viser. Det hjælper ikke. Det er måleren i tanken, der er gået i stykker. De må sejle til 

København uden at vide, hvor meget diesel de har i tanken. 

  

  
Gamle skibe og gammel elektronik 

 

 

De ankommer onsdag aften den 29. maj. I Kristi himmelfartsferien skal Ditter sejles til København. 

Ambitiøst, men de er unge. Da vi står nede i havnen torsdag morgen, er der bølger ”inde” i havnen. Vinden 

kommer fra syd. Bølgerne løber ind gennem molehovederne. Der er vindstød op til 16 meter i sekundet. 

Middelvinden er 8 meter i sekundet. 

Jeg skal sejle med til Ålborg. På turen skal jeg lære dem, hvordan sejl og motor fungerer. Vi bliver nødt til at 

sætte sejlene inde i havnen. Aldrig har jeg oplevet så rask en sejltur til Ålborg. Hastigheden er mellem 7 og 

8 knob for den 5 tons tunge spidsgatter. Det gamle forsejl rives i stykker. Malene har nål og tråd med til 

Ålborg. De unge er sødygtige og lærenemme. De arbejder fantastisk sammen. Selv ude i Løgstør Bredning, 

med store bølger fra siden, holder de hovedet koldt. De skal nok blive gode sejlere.  
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Løgstør Bredning for rebet sejl torsdag den 30. maj 2019. 

 

 

 

 

 
Her er sejleren på vej til København. 

 

 

De unge kommer til København, men ikke så hurtigt som planlagt. Da de sejler fra Grenå mod Hundested, 

finder de ud af, at 8 meter i sekundet fra øst, giver høje bølger i Kattegat. Søger nødhavn i Ebeltoft. Jeg 

bliver jævnligt opdateret over Messenger med billeder fra GPS´en. Er imponeret over bedriften. Ditter har 

en jernvilje. Har løbet flere maratons end jeg. Hun tager gerne et fly til en europæisk hovedstad fredag for 

at løbe maraton lørdag eller søndag. Om mandagen er hun igen på arbejde. I dag ligger min gamle Sagitta i 

Kastrup havn ved siden af min nevøs og hans kærestes båd. Den unge mand, der hjalp mig i Frederiksværk 

med SELA.  

 

   
Ditters tur fra Thisted til København. Vi har flere gange sejlet hende til Sjælland og rundt om øen. 
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Ditter i Kastrup havn den 25. juni 2019. 
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Sejler til Sverige 
Mandag den 15. juli 2019 tager vi på vores anden sommerferie med skibet SELA. Første dag sejler vi til 

Ålborg og lægger til i Skudehavnen. Her er masser plads. Jeg har mange minder. I januar måned 2018 var 

jeg her med skorstensfejeren. Det var også her, vi mødtes i studiegruppen omkring yachtskipper 1.  

Næste dag sejler vi til Hals. Finder en god plads i havnen. Jeg kan nu manøvrere skibet. Alt foregår uden 

problemer. Dog har jeg sat en radarreflektor op i staget. Det giver blink på skærmen og forveksles med et 

fremmed skib. Fra sejlklubbens terrasse på første sal, kan jeg lige nå reflektoren og afmontere den. Vi har 

været mange gange i Hals. Der er ikke meget at berette om. Min tidligere formand for triatlonklubben i Thy 

har også fået båd. Han er også på vej ud af fjorden. Vi hilser på hinanden. 

 

 
SELA i Hals den 16. juli 2019. 

 

 

Den 17. juli sejler vi fra Hals til Strandby i Nordjylland. En tur vi også har sejlet mange gange. Det foregår for 

motor og er en ”mindetur”. Føler mig hjemme, når jeg ser de mægtige Pikkebakker og Cloostårnet ved 

Frederikshavn. Fra mit barndomshjem i Kvissel, ser man også tårnet. I dette farvand lærte jeg at sejle som 

barn. Manøvren i Strandby havn er ikke den bedste. En ældre mand i en mindre båd er tydelig nervøs. 

Hvem har lyst til at blive ”kysset” af et stålskib? 

Efter SELA er fortøjeret, går vi i rask tempo mod Kvissel, den lille stationsby. En dejlig tur ind i landet på 7 

km. Når vi sejler, bevæger vi os ikke meget. Derfor rart at komme ud at gå. Vejret er smukt. Blå himmel og 

solskin. Vi nyder at besøge mine forældre. Udsigten fra huset, ud over ådalen, har ikke ændret sig i 50 år. 

Altid serverer mor god mad. Far er klar med en analyse af landets politiske situation. Vanen tro, går vi i 

gang med at diskutere.    

Jeg følger nøje vejrkortene på nettet. Næste dag ser jeg et ”vejrvindue”. En mulighed for at krydse Kattegat 

og sejle til Sverige. Det må udnyttes på trods af det korte besøg i Kvissel.  

Torsdag den 18. juli 2019 står vi tidligt op. Efter morgenmaden bliver vi kørt til Strandby. Nu skal vi til 

Sverige. Mærker spændingen og eventyret i kroppen. Sanserne skærpes. Et farvand skal krydses og et nyt 

land skal besøges. Lægger en kurs mod Hönö i den ydre skærgård. Øen ligger tæt på indsejlingen til 

Göteborg. Den 1. juli 1980 sejlede jeg turen med mine forældre. Dengang i en 28 fods motorbåd. Jeg var 16 

år. I mors notater læser jeg, at vi sejlede fra søsportshavnen i Frederikshavn 7.30 og ankommer til Hönö 

13.00. Fra Strandby har vi nu 40 sømil. Med SELA´s 5 knob, tager det 8 timer.  

Turen foregår for motor. Er smuk, men begivenhedsløs. Malene sover i cockpittet. Jeg navigerer. Det hele 

”spiller”. Radar, AIS, VHF, NAVTEX, kortplotter og computer. For sikkerhedsskyld har jeg også sat en kurs i 
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søkortet. Hver halve time indskriver jeg positionen fra GPS`en og ”klok og log”. Hvis strømmen bryder ned, 

kan jeg falde tilbage til søkortet og udregne, hvor jeg omtrentlig er. 

 

 
Gammeldags navigation på vej til Sverige den 18. juli 2019. 

 

 

Radaren er en fornøjelse. Ser Skagen Odde på skærmen. De forskellige fyrtårne giver forskellige 

morsesignaler på skærmen. Derfor skal man altid have fyrlister med ombord. Ofte kan de downloades 

gratis på nettet. To skibe er i gang med at om laste i rum sø. Det røde signalflag B, ”Jeg laster, losser, eller 

transporterer farligt gods” er oppe. Skibene udsender et B morsesignal, som opfanges af radaren. Det er 

smart. Radaren viser med ringe, at jeg ikke skal sejle tættere på skibene.  

 

 

 
Om lastning i Kattegat. 

 

 

Ser de første svenske skær dukke op hen under eftermiddag. Mærker den forvirring, jeg oplevede, da jeg 

alene ankom til Norge i 2015 med i Sagitta`en. Det er svært at bedømme afstand. Vanskeligt at skelne øer, 

skær og sejlruter. Det hele flyder sammen i en brun masse af sten. Heldigvis er vejret godt. Det handler om 

at sejle langsomt. Holde hovedet koldt. Alligevel taber jeg orienteringen ved indsejlingen til Hönö. Årsagen 

er ofte, at man har sejlet i mange timer og er træt. Øjnene har også vænnet sig til de store vidder på det 

åbne hav.   

Der er mange klippeskær over og under vandoverfladen. Ekkoloddet har jeg ikke fået repareret. Har ingen 

ide om, hvor meget vand der er under kølen. Visuelt kan jeg ikke få søkort og landskab til at passe. På 

computerskærmen trækker SELA et spor. Siger til Malene: ”Jeg vender om og sejler tilbage i sporet”. Skal 

have kort og landskab til at passe sammen i min hjerne. Forsigtigt vender jeg SELA 180 grader. Vi sejler ud 

mod Kattegat og dybt vand.  
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Det lille togt fra Strandby til Hönö og Björkö sommeren 2019. Kilde. www.krak.dk 

 

 

kommer ud i rent farvand. Går i gang med at læse en gammel havnelods arvet fra mine forældre. Studerer 

papirsøkortet. Søger på nettet. Mangler en ny havneguide. Prøver igen at anløbe øen. Det lykkes fint. Roligt 

sejler vi ind i havnen. Selv her er der farlige skær. Som dansker skal man vænne sig til det. En ting er at 

sidde fast på en sandbanke i Limfjorden. At sejle ind i en massiv masse af sten er noget andet.  

 

 

 
Indsejling til Hönö. Kilde: Krak søkort. 

 

 

Vi finder en god plads i havnen og er stolte. Siger til Malene: ”Så er vi i Sverige”. Kun en dagssejlads fra mit 

barndomshjem. Det hele hænger fysisk sammen. På den ene side blide sandstrande, på den anden hårde 

sten.   

Det er en dejlig sommeraften. Venlige danskere fra Aalborg kommer for at snakke. Vil høre om turen over 

Kattegat. De sejler i en stor hurtig motorbåd. De klarer distancen på 2 timer, hvor vi bruger 8. Vi har 

anvendt 35 liter brændstof, 350 kr. De har anvendt 200 liter, 2000 kr. Det viser sig, at vi har fælles bekendte 

i Thisted. 

http://www.krak.dk/
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Vi er lige ankommet, sen eftermiddag, til Hönö den 18. juli 2019. 

 

 

Nogle svenskere har sat sig op på kajen med et større skaldyrs bord af rejer og jomfruhummere. Det ser 

”koseligt” ud. Stemningen er høj. Scanner hjernen for billeder fra sidste gang, jeg var her som teenager. 

Husker ikke havnebassinet. Vi går rundt i de små gader med træhuse i alle farver.  

Mindes, at jeg sammen med mine forældre besøgte nogle svenskere i et stort træhus med kviste og 

altaner. Erika og Edward. De mødte dem en nytårsaften i Kvissel. Svenskernes søn var ældre end jeg. Han 

kørte rundt i en stor amerikaner bil. Noget de stadig dyrker i Sverige. Lever familien endnu på Hönö? 

Pippihuset lå tæt på havnen. Kan jeg se det fra SELA? 

Det gamle vandtårn husker jeg. Malene og jeg bestiger det straks. Nyder udsigten over øen, skærgården og 

indsejlingen til Göteborg. Stenas mægtige færger sejler i pendulfart.  

 

 

 
Udsigten fra mine forældres båd i Hönö juli 1980. Bemærk vandtårnet.  
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Vi får nogle gode dage på øen. Ser et museum, spiser på en hyggelig restaurant og nyder sommerlivet. Går 

lange turer rundt på øen. Hönö er meget bebygget. Man må drømme sig til vild skærgårdsnatur. En aften 

finder jeg en lille bugt ud til Kattegat. Her kan jeg svømme. Da jeg crawler mellem skærene, oplever jeg 

igen, at ”det hele” hænger sammen. Det samme hav, jeg i barndomsårene badede i ved Bratten strand. 

Kattegat omfavner mig. Jeg er en del af noget større. Vand er nærhed og kærtegn. Her er jeg fri. Kan dykke 

og slå kolbøtter. Svømme ud på dybt vand, hvor ingen kan nå mig.  

Vand er mit element. Hvis havet bliver min skæbne, vil det ikke være det værste. Bliver jeg uhelbredelig syg, 

fantaserer jeg om at gå ned til en strand. Skifte til badebukser. Gå ud i vandet. Lægge mig ned. Stille crawle 

ud mod horisonten. Nyde de ensformige armbevægelser. Kroppens rotation og føddernes bevægelse. 

Hovedet skifter fra side til side for at få vejret. Mærke luften i lungerne. Trækket i musklerne. Svømme og 

svømme. Forlade fastlandet. Det fortoner sig bag mig. Til sidst glider det ned bag horisonten. Kun vand. 

Crawle til kroppen ikke kan mere. Armene kan ikke komme op til ørerne. Livet er slut. Lungerne fyldes med 

havvand. Det smager af rå østers. Roligt synker jeg ned mod dybet. Bliver en del af ”altet”. Bizart. Måske, 

men hvem kan tænke sig at dø i en steril sygehusseng? Lukke øjnene omgivet af plastikslanger og lyden fra 

bippene på en monitor?  

 

 

 
Hönö i baggrunden. Mor og lillebror på 6 år. 

 

 

Jeg studerer nøje vejrudsigterne. Ser et lavtryk fra vest er på vej ind over Sverige. Det skal blive ruskvejr 

med regn og blæst. Vi må sejle videre. Har læst, at naboøen Björkö engang var et lukket militærområde. 

Øen skulle anvendes i forsvaret af Göteborg. Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og ophøret af Den 

Kolde Krig er øen blevet et rekreativt naturområde med stier. Tidligere vanddepoter er nu søer. Her vil jeg 

gerne hen. Malene tænker sikkert, det er kedeligt. Jeg får hende overtalt. 

Sejlturen er kort. Den 20. juli 2019 finder vi en dejlig plads i havnen. Føler, at her vil jeg holde sommerferie. 

Gå på opdagelse og sejle kajak. Stoppe den evindelige sejlads fra sted til sted. Det stresser mig at være 

skipper. Malene er af en anden mening. Efter en dag i havn vil hun gerne videre og se nye steder. Jeg ved, 

at vejret bliver dårligt. Jeg siger: ”Vi bliver her på øen de næste dage”. Hun vil til større byer for at shoppe. 

Gerne Gøteborg. Vi diskuterer. Det bliver et kompromis. Jeg lover, at vi tager bus og færger til Gøteborg, 

hvis jeg må blive liggende her på Björkö.  

 



148 
 

 

 
Björkö. Udsigt fra cockpit. 

 

 

Øen er fantastisk. Nordsiden er øde. Kun gennemskåret er små stier. Biler har ikke adgang. Som en 

nysgerrig hund strejfer jeg omkring. Springer fra sten til sten. Finder små fjeldtoppe, klippeformationer og 

søer. Malene synes efterhånden også, at det er sjovt at gå på opdagelse i naturparken.  

 

 

 
Udsigt ned på havnen i Björkö. 

 

 

Der er få forretninger på øen. Husene ved havnen er farverige. Af træ og med karnapper og verandaer. De 

ejes af rige svenskere fra Göteborg. Det er en naturhavn, som er bygget sammen med en lille ø mod vest. 

Der er en gangbro til øen. Her er badebroer og fine afrundede klipper afhøvlet af isen under istiden. På 

norsk hedder det ”svaberg”. Solens stråler opvarmer klipperne. De er dejlige at ligge på. 

Svømmemulighederne er optimale. Jeg leger fisk i skærgården. Triatlonvåddragten gør at jeg kan opholde 

mig længe i vandet. Laver svømmebaner mellem de mange skær. I Danmark lægger vi bøjer for at få mål at 

svømme efter.  
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Kort over Björkö. Kilde: www.krak.dk 

 

 

Det dårlige vejr fra vest kommer ind over øen. Det blæser op. Nimbus Stratus skyer viser sig på himlen. Det 

begynder at regne. Jeg vil sejle rundt om Björkö i kajakken. Turen er anslået 15 km, og vil tage omkring 3 

timer. Malene skal komme med frokosten. Vi aftaler at mødes ved en af de mange bugter på øens østside. 

Kravler ned i kajakken fra SELA´s agterende. Er ved at kæntre. Ikke et godt varsel. Da Malene og jeg skal 

spise sammen, har jeg ikke vand og mad med. Padler ud af havnen og drejer mod syd. Det blæser op. 

Begynder at regne voldsomt. Jeg er ikke meget for at ændre planer. Aldrig har jeg afbrudt en halv- eller 

helmaraton. Man gennemfører det, man er gået i gang med. Målet er rundt om øen. Jeg når endelig til øens 

sydspids. Erkender, at det bliver en lang tur på østsiden og op nord om øen. 

  
Turen rundt om Björkö søndag den 21. juli 2019. 

 

 

Da klokken nærmer sig 12, sejler jeg ind i en lille bugt. Ringer til Malene. Hun tager telefonen. Er forvirret. 

”Jeg ved ikke, hvor jeg er”. Hun er faret vild! Jeg tænker, det kan man ikke. Øen er 5,5 km lang og 2 km på 

det bredeste sted. Det er svært at guide hende. Jeg kender ikke de mange stier og bugter. Vores aftale har 

været for upræcis. Padler lidt mere. Regnen stopper. Ringer igen. Malene er gået hjem til båden. Jeg er 

sulten og tørstig, men kun halvvejs! ”Fanden gale mig, jeg skal rundt om den ø”. Jo mere jeg kommer nord 

http://www.krak.dk/
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på, jo mere øde bliver det. Ingen mennesker. Kun et morads af klipper, skær og vige. Endelig ser jeg en stor 

antennemast med radar. Har set den før. Jeg er ved at nå nordenden af øen.  

 

 
Nordsiden af Björkö.  

 

 

På vestsiden blæser det. Turen til havnen er hård. Jeg kender ikke farvandet og distancerne. Når jeg kan 

sejle rundt om Mors, burde jeg også klare en lille svensk ø. Hjem til havnen kommer jeg. Her venter en 

dejlig, men forsinket frokost. Tænker: ”Sejl aldrig på tur i kajak uden vand og energibar!”  

 

 

 
Trænger til hvil. Tågen følger med lavtrykket. Tirsdag den 23. juli 2019. 

 

 

En dag ser jeg en lille dansk sejlbåd sejle frem og tilbage udenfor havnen. Endelig kommer den ind. Ejeren 

er en ældre alene sejler. Påhængsmotoren er gået i stykker. Han er på vej til et træskibsmuseum længere 

oppe i skærgården. Flink mand, der gerne vil snakke. Han kommer fra Sydsjælland. Det viser sig, at Malene 

tidligere på året har mødt hans søn. Manden er også kajaksejler. Vi udveksler erfaringer. Han bygger selv 

kajakker. Jeg har også prøvet det, men min blev ikke god. Den er nu skåret midt over. Står som et minde på 

hjemmekontoret.   

En dag, hvor vejret virkelig er dårlig, tager vi til Göteborg. Vi kører med busser, og skal med to færger. Efter 

en times rejse står vi midt i centrum.  Omgivet af travle mennesker. Jeg køber en havneguide over den 

svenske skærgård. Malene har længe ønsket sig en ring i guld. Vi går fra forretning til forretning. Hurtigt 
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bliver vi trætte af storbyen. Vi kan ikke overskue det. Alle de ”gode” tilbud og de mange mennesker. Vi 

spiser på en tyrkisk restaurant, som serverer god og billig mad.  

Det blæser og bølgerne er store på Götaelven. Jeg tænker, hvad med Kattegat? Finder vi et vejrvindue, så vi 

kan komme tilbage til Danmark? Husker turen med mine forældre. Da vi lige var ankommet til Hönö, ville 

min far gerne hjem. Han ringede til en arbejdskollega for at høre, hvordan det stod til i Frederikshavn. Ved 

samme lejlighed tog bankmanden lommeregneren frem. Udregnede hvad turen kostede. Ikke kun i 

brændstof. Han så også på, hvad hver motortime kostede i forhold til bådens pris på 200.000 kr. Den var 

købt fabriksny.  Det blev dyre timer. Måske over 5000 kr. i timen i 1980 priser.  

 

 
Interessante stier på Björkö. Tirsdag den 23. juli 2019. 

 

 

Jeg er med på, at lystsejlads ikke er gratis. Det er ikke den enlige mor med børn, der sejler rundt i 

skærgården. Min familie er privilegeret. Vi har penge nok. Nogle gange tænker jeg, at det er uretfærdigt. 

Mange mennesker på kloden sulter. Andre lever under kummerlige forhold. Og så sejler jeg bare rundt i en 

lystyacht. Men er det ikke et menneskeligt træk at være nysgerrig og søge ud bag horisonten? Havet ligger 

åbent, og jeg har mulighederne for at komme derud. Derfor sejler jeg. Ikke for at prale eller få nye venner.      

Vi tager igen bussen ”hjem” til Björkö. Malene fik ingen guldring. Kunne ikke bestemme sig. Vi får ro i 

sindet, da vi ser havnen og de farverige træhuse. Der er stille her på øen. Godt, at vi ikke bor i en storby. 

Det småregner. Det er endestationen for bussen. Den svenske buschauffør løber os op. Han mener, at vi 

har betalt for meget for billetten. Vi taler med ham. Alt er i orden. Svenskerne er ærlige mennesker.  

Vanen tro, fandt jeg nogle billige svenske bøger i Göteborg. Kaster mig over dem. Der er ikke noget bedre 

end at sidde i båden og læse. Heldigvis er Malene også en ”læsehest”. Jeg går i gang med en tyk sag: ”Öppet 

vatten. Simningens historia, vetenskap och träning”. Jeg læser om ”ö til ö”. Det er det nye. Man løber og 

svømmer fra ø til ø i skærgården ved Stockholm. Konkurrencerne kan strække sig over et døgn. Deltagerne 

har en lille rygsæk med. Sover og spiser undervejs i det fri. Det virker vildt og sjovt. Ærgerligt, at jeg er over 

50 og bor i et land, hvor øerne ikke ligger så tæt. Jeg har et par gange deltaget i ”Flugten fra Hvalpsund”. 

Her sejler man ud med færgen, hopper i vandet, svømmer ca. 1000 meter ind til land, finder sin cykel og 

cykler ca. 45 km og løber til sidst ca. 10 km. Altså ¼ ironman. Fed oplevelse. Kan man i Danmark lave et 

arrangement, hvor deltagerne skal svømme og løbe mellem øer? Bogen fanger mig. Tiden går og jeg 

glemmer regnen udenfor. Åbenvands svømning er specielt, og nu har jeg en bog om emnet. 
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Her på vej ombord på færgen den 3. juni 2018. 

 

 

I Thy triatlon har vi igennem flere år udviklet en tradition. En efterårsaften mødes vi Vorupør. Svømmer ud i 

det store Vesterhav. Mærker kræfterne. Naturens puls. Herude er vi små. Vi svømmer et par kilometer. 

Altid langt fra land! Bagefter går vi på Vesterhavscafeen. En fantastisk naturoplevelse og en god måde at 

afslutte årets udendørs svømning.    

 

   
Thy Triathlon Team Vorupør september 2017. 

 

Onsdag den 24. juli 2019 sejler vi tidlig morgen afsted mod Danmark. Kursen sættes mod Strandby. Så kan 

vi igen besøge mine forældre. Fortælle om turen og høre om deres minder fra Sverige. Vi sejler for motor. 

Det går planmæssigt indtil vi nærmer os Danmark. Der er mange fragtskibe, og det er anstrengende at finde 

”et hul” i trafikken. Det er en blå motorvej fra nord til syd. Her har AIS og radar en berettigelse.    

Vi sejler ind i Strandby havn om eftermiddagen. Finder samme plads ved siden af den ældre og nervøse 

mand. Fortæller ham, at vi lige har været en tur i Sverige. Han ryster på hovedet. Det er vist mange år 

siden, at han har været på sommerferie i båden. 

Da jeg om aftenen sidder i barndomshjemmet og kigger ud over ådalen, får jeg igen følelsen af, at ”det hele 

hænger sammen”. Mod øst ser jeg Frederikshavn. Et par hundrede meter fra mit hjem, lidt oppe i skoven, 

kan jeg se blinkene fra fyret på Hirsholmene. Det var her jeg stod og røg cigaretter i min ungdom. ”Ja, det 

hele hænger sammen”. Jorden er rund og endelig. Mine forældre sejlede til Sverige, Vi sejler til Sverige.   
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Kattegat. Der navigeres. Skagen på radar og AIS. 

 

 

En gang fiskede jeg i åen og udforskede skoven. Nu er jeg midaldrende og har udvidet horisonten. Der var 

langt ud til skolen i Ravnshøj på cykel. Endnu længere til Frederikshavn. Så kom knallerten. Kunne nå 

sommerhuset i Lønstrup på under 2 timer. På motorcykel kørte jeg ofte til Århus og nogle gange til 

Sjælland. Med bådene kan jeg nå Sverige og Norge. Krydse vandoverflader. Det er stadig mig, der navigerer 

og styrer. Det giver mening at bevæge sig på jordens krumme overflade. Være nysgerrig og udforske.   

Jeg er tilfreds, når jeg sidder her på terrassen og nyder ådalen, køerne, fuglene, den store himmel og 

bakkerne ude i horisonten. Konstant har jeg udvidet mit geografiske territorium. Færdig er jeg dog ikke.   

 

 

 
Udsigt over ådalen fra barndomshjemmet. 

 

 

Jeg er stadig den nysgerrige dreng, som hver gang går lidt længere. Vil se, hvad der skjuler sig bag træerne, 

bakken og det næste sving i åen. Tænker på en situation, da jeg var 5 år. Mine forældre havde gæster. Det 

var en dejlig sommeraften i Hjørring. Vi boede i et kønsløst parcelhuskvarter. Vi var nogle smådrenge. 

Anders, Hans og jeg som mødtes ved en lygtepæl. Vi samlede på klistermærker. Hvorfor ikke lave en 

ekspedition ud til benzinstationerne på Ålborgvej? Vi gik uden først at spørge om lov. Det blev mørkt. Vi 
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kom ud til den meget trafikerede hovedvej. Husker de oplyste tankstationer, reklamerne, bilerne, larmen 

og den sorte himmel. Et eventyr. Vi fik klistermærker, men forældrene gik i panik. Hvor var de 3 drenge? 

Selvfølgelig på tur. Vi blev fundet af handelsskoleinspektøren og kørt hjem til skæld ud. Det ligger dybt i 

mennesket at udforske omgivelserne. Tidligere for at gå på jagt, samle mad eller finde en partner. Derfor 

sejler jeg.      

Næste dag, den 25. juli 2019, sejler vi fra Strandby til Skudehavnen i Ålborg. Min lillebror, ”professoren” og 

nevøen er med. Jeg tror, de keder sig på turen. Jeg har travlt med at navigere, lægge kurser, finde bøjer og 

holde styr på andre skibe. Heldigvis underholder de sig i cockpittet med Malene. De er mere sociale og 

omgængelige end skipper. Håber de fik en god tur. 

 

 

 
Mennesker jeg holder af. Min kone og professoren. På vej fra Strandby til Ålborg. 

 

  

Da vi sejler ind i Skudehavnen sent på eftermiddagen, ser jeg Karsten. Han, og en tidligere elev Søren, var 

på vej til Sverige. De vendte om på grund af dårligt vejr. Karsten har som gast sejlet over Atlanterhavet, så 

et eller andet må være gået galt. De er begge et par flinke unge mænd. Jeg nyder at tale med dem på 

havnen i Thisted. Hvorfor kom de ikke over Kattegat?  

Karsten er hjælpsom. Uden problemer får vi SELA anbragt på en god plads. Karsten og jeg holder øje med 

hinandens skibe om vinteren. Jeg har undret mig over, at en ung mand, kan have så stor og flot en båd. Han 

har selv sejlet den hjem fra Tyskland. En dag inviterer jeg ham og Søren over på min båd. Her får jeg 

historien. Karsten var uden grund blevet udsat for et alvorligt overfald i London. Det tog ham lang tid at 

komme tilbage til livet. Heldigvis fik han en erstatning, som han kunne anvende til køb af båd. Karsten og 

Søren er dygtige surfere, der ”tør” surfe i Vesterhavet. Noget jeg aldrig har været god nok til. Søren har 

også båd. Ældre surfere ender ofte i sejlbåde. Min nabo, tyskeren, kom også til Danmark, fordi han var vild 

med at surfe ved Klitmøller. Stedet kan et eller andet. Nu kaldes det for ”Cold Hawaii” og Thisted ”Cold 

Hawaii Inland”. Tæt på min bopæl har vi fået ”Thy cablepark”. Thisted kommune har meget at takke 

surferne for.      

I Ålborg giver lillebror mad på ”Steet food” ved havnen. Der er fyldt med mennesker. Turen fra Strandby var 

lang, så vi nyder at sidde på kajen og indtage dejlig mad. 
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Næste dag sejler vi hjem til Thisted for motor. Igen uden problemer. Malene og jeg anser det for 

”transportsejlads”. Vi har sejlet turen mange gange. Som barn sejlede jeg den med mine forældre.   

På trods af rusten i bunden sank SELA ikke. Jeg har mod på mere. Længere sejladser. Desværre er ferien 

slut.  
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Efterår, øvelse og på intensiv 
Efterår og vinter går med korte ture og forbedringer på SELA. Vi sejler igen til Fur. Jeg tager atter en dejlig 

vintertur til Livø. Alt går godt. Mørke vinteraftner sejler jeg rundt i havnen for at øve. De fleste skibe er 

taget op. Jeg kan ikke ødelægge andres millionbåde. Lære at manøvrere stålskibet.  

  
Vintersejlads på fjorden. 

 

 

Vintersejladserne giver ny viden. Alt bliver vådt og fugtigt. Hænger tørresnore op på toilettet. De grimme 

skorstensrør viser sig at være fantastiske. Toilettet er et stort varmeskab, hvor tøj kan tørres.   

 

  
Livø 6. marts 2020. 

 

 

Konstant finder jeg på nye ting, der skal laves. Flere gribehåndtag. Mere elektronik i form af AIS sender. 

Andre skibe, og folk på nettet, kan nu se, hvor SELA er. Min mor følger mig. Dejligt. 

Med en gammel mobiltelefon, en Wi-Fi stikkontakt og et termometer laver jeg et system, så jeg kan 

overvåge temperaturen i båden om vinteren. Fra min mobiltelefon kan jeg tænde for de fire frostvagter, 

når det fryser. Fra mobilens kamera kan jeg se, hvordan SELA ligger i havnen, når der er uvejr. Hvis der 

kommer ubudne gæster, vil telefonens kamera straks optage og sende videoer op i skyen. Lyssensorer ude 

og inde gør, at lys automatisk tændes, når der er bevægelse.  

SELA kan følges på nettet, marinetraffic.com. 
 

Videoovervågning af temperatur.  
 

Tænd/sluk for varme fra mobil. 
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Planen er, at skibet skal være klar til tur over Skagerrak. En ting er materiellet. En anden ting er skipper. 

Mennesker kan også gå i stykker! 

 

   
Overvågning af temperatur mm. Frostvagt. Videoovervågning. 

 

Jeg er multiallergiker, men tager ingen medicin. Et bevidst valg. Har erfaret bivirkningerne ved næsespray 

og astmamedicin. Tynde blodåre og blødninger. Ved daglig træning, sund kost og ingen alkohol, kan jeg leve 

som andre mennesker. Undgår hunde, katte og især heste. Karry, æbler og mandariner giver 

vejrtrækningsproblemer. Alkohol knaldende migræne i mange timer.  Derfor ingen alkohol. 

Allergi fylder intet i min dagligdag. Det skrøbelige ”hjertebarn” fra rigshospitalet glemmer jeg. At dyrke 

sygdom er en begrænsning. Malene har samme tilgang. Klipper hæk på dagen, hvor hun får kemoterapi! 

Naturligvis slår hun græsplænen under kræftsygdommen. Aldrig beklager hun sig over helbredet. For 

mange år siden blev min læge og jeg enige om, at der ikke var grund til tjekke mit hjerte. Forskere havde 

fundet ud af, at mange hjertebørn fra 60´- og 70´erne havde anormale hjerter. Det blev en stor historie i 

landets medier. ”I don't care”. Livet skal leves på trods af hjerteoperation. 

Lørdag den 21. december 2019 er normal. Som sædvanligt er jeg nede at svømme i fjorden iført 5 mm 

neoprendragt. Det er koldt, men ikke mere end det plejer at være. Efter svømmeturen ejer jeg verden. 

Mærker hjertet banker afsted, da jeg cykler de 1000 meter hjem. Lørdag aften skal vi have risengrød. Jeg 

har rejst juletræet i stuen. Jul giver mig ofte problemer med allergien. Grannåle, stearinlys og for lidt 

udluftning. For år tilbage kom en løbeven på besøg den 24.12. Han var læge, og gav mig en sprøjte 

binyrebark. Tak for det. Jeg var ”gået ned”. Havde vanskeligt ved at trække vejret. Løbe kunne jeg ikke. 

Efter sprøjten fungerede jeg igen. 
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I år er jeg i julestemning. Havde for et par dage siden drukket en hvidtøl og dermed alkohol. På trods af 

mærkelig eftersmag i munden, gik det godt. Det er lørdag. Jeg tager en hvidtøl til grøden. Elsker smagen af 

øl. Har igennem tiderne drukket mange forskellige øl. Måske kan jeg tåle alkohol igen? Vi hygger os. En af 

mine sønner er hjemme. Grøden og øllen er god. Glemt er, at jeg de sidste par år har oplevet kraftige 

maveonder efter indtagelse af mælk og koldskål oven på hård træning.  

 

 
Ude at svømme lørdag den 21. december 2019. 

 

 

Kort tid efter det hyggelige måltid i køkkenet, får jeg kraftige smerter i maven. Tænker på den gang jeg fik 

Boller i karry. Faldt om på køkkengulvet. Var ved at kvæles. Fremstammede til Malene, at hun skulle løbe 

over til naboerne, som var læger. Jeg var panisk. Kunne ikke trække vejret. Det gik over. Aldrig mere Boller i 

karry. Oplevede det samme på et kursus, hvor der blev serveret Kylling i karry. Her måtte jeg gå ud på 

toilettet og kæmpe med vejrtrækningen.  

Smerterne bliver værre. Jeg lægger mig på gulvet i badeværelset. Låser ikke døren. En gang besvimede jeg 

herude. Fik døren åbnet og Malene kørte mig på sygehuset. Efter en nat på intensiv, kunne jeg næste dag 

gå frisk hjem.  

Går tilbage til stuen og kalder på Malene. Jeg kan ikke længere sidde op i sofaen pga. smerter. Ryster af 

kulde og mister bevidstheden. Min søn handler resolut. Ringer roligt 112. Fortæller nøgtern om situationen. 

Minutter senere kommer to ambulancefolk ind i stuen. Løfter mig op på en båre. Kender et ansigt fra 

løbeklubben. Har vanskeligt ved at fokusere. Kommer ud i ambulancen. Fryser og ryster voldsomt. 

Fortæller, at jeg har drukket ”hvidtøl” og spist ”risengrød”.  Kaster op flere gange, mens jeg ligger vandret 

på båren. Forstår, at de ikke tør køre før der kommer en paramediciner og tilser mig. Nogle minutter senere 

kommer en 3. mand. Får en sprøjte i bagdelen. Vognen sætter sig i bevægelse. Hører udrykningen. Det her 

er sindssygt. Hvad sker der? Få timer tidligere svømmede jeg i fjorden. I går var jeg ude at løbe. Er bange. 

Min gestik og opførelse ligner et lille hjælpeløst barn. 

Det går hurtigt. Ser en underjordisk kælder. Rulles ind på sygehuset på båren. Oplyste gange, lys, stemmer 

og fremmede ansigter. Flashback til barndommen og operationerne på rigshospitalet. Malene er der 

heldigvis. Kørte hun med i ambulancen? Kommer ind på en stue. Tilses straks af yngre kvindelig vagtlæge. 

Kaster igen op. Besvimer, fryser og ryster voldsomt. Kan ikke fokusere. Hvad bliver der sagt i lokalet? Flere 

mennesker kommer til. Nye opvarmede tæpper får jeg omkring mig. Fornemmer, at den unge læge er 

usikker. En arabisk udseende kvinde dukker op. Smukke træk. Langt sort hår. Gnistrende mørke øjne. Hun 

styrer situationen. Har overblik. Giver hurtige kommandoer. Nye ting sprøjtes ind i mig. Er tryg ved den nye 

læge. Hvem er hun? Palæstinenser eller kurder?  
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Jeg rulles ind på intensivafdelingen. Har været her før. Får luft i næsen. Drop i hånden og en række 

ledninger sættes fast på kroppen. Blodtrykket falder. Pulsen er ikke god. Jeg sover hen. Det går ikke. Hver 

halve time vækkes jeg. Blodtrykket skal måles på begge arme natten igennem. Min humor og kække 

bemærkninger er borte. Det her er alvor.  

Det bliver søndag den 22. december. Dagen forsvinder hurtigt på intensiv. Får besøg af familien, men orker 

det næsten ikke. Er for træt. Søndag aften et tilbagefald. Kan ikke holde varmen i kroppen. Ryster. Får en ny 

indsprøjtning. Stadig problemer med for lavt blodtryk. 

Den 23. december. Er ved at blive mig selv igen. Flere blodprøver. Kommer i røntgen. Der skal tages billeder 

af lungerne. Lægerne giver mig to behandlinger på samme tid. En for allergisk chok og en for infektion. 

Konstant får jeg væske ind i kroppen for at fortynde. Min vægt stiger med 8 kilo! 

 

 
På intensiv i julen 2019. Her den 24. december 2019.  

 

 

Humøret falder alvorligt, da jeg taler med en overlæge. Han fortæller, at jeg altid skal have en sprøjte klar 

med adrenalin. En såkaldt ”EpiPen”. Den skal jeg få nogle til at give mig, hvis jeg får et anfald. Fortæller 

lægen, at jeg er sejler. Nyder at sejle alene. Han ser måbende på mig. ”Det kan du ikke”. ”Du skal være i 

nærheden af andre mennesker og et sygehus”. Jeg svarer: ”Det er umuligt”. Situationen bliver akavet. Han 

forstår mig ikke. Vil ikke. Kan ikke. Han kender ikke mit liv. Jeg tager chancer. Har altid kæmpet for ikke at 

vise fysisk svaghed. Har deltaget i adventure races. Løbet maratons. Sejlet alene til Norge. Alene i kajak og 

kano. Svømmer på dybt vand alene. Tager alene på telt- og shelterture. ”Hvad pokker tænker idioten?” 

Overlægen forlader mig.  

Er nu oppegående. Finder en plads på sygehuset, hvor jeg kan se ned på havnen. Vejret er trist. Gråt, koldt 

og regnfuldt. Ser SELA`s mast over hustagene. Hvad skal jeg gøre? Stoppe mit liv? Rejse rundt med en 

sprøjte adrenalin? Er det ikke som at tage styrthjelm på, når man kører med indkøbsvogn i supermarkedet? 

”Fandme nej”. Jeg vil ikke begrænse mig af mænd i hvide kitler. Da jeg var barn, ville skolelægen fritage mig 

for gymnastik pga. hjerteoperationen. Måtte stoppe med sløjd pga. støv. Ridning kunne jeg ikke 

gennemføre pga. kraftige allergiske reaktioner. Øjnene var røde og fyldt med tårer. Min søde papillon hund, 

Triko, måtte jeg give bort. Fester og kærester kunne kun foregå de steder, hvor der ikke var dyr.  

Malene er på apoteket og køber ”pennen”. Tak! Men livet er mit. Jeg vælger selv. Hun og børnene kender 

mig som ”konkurrencemanden”. Har ikke tænkt at ændre på det.      

Jeg skal blive endnu en nat på intensiv. Den 24. december vil jeg gerne hjem og holde jul med min kone, 

børn og forældre. Overlægen mener ikke, at jeg er stabil nok. Jeg er ”indespærret”! I luftlinje er der 2000 

meter til min bopæl.  
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Personalet er fantastisk. Sygeplejersker, assistenter, portører og læger. De bruger julen på arbejdet. 

Mennesker, der har helliget livet på at hjælpe, pleje og behandle andre. Bedre kan det ikke blive. Jeg er 

stolt over at være dansker. At opleve sundhedssystemet lige fra ambulancefolk til dem der gør rent på 

stuerne. Professionelt og dedikeret. Dejligt med et lokalt sygehus i Thisted.  

Muligheden for tilbagefald gør mig restløs. Går frem og tilbage på de lange sygehusgange. Ser igen ned på 

havnen. Først kl. 17.00 kommer beslutningen. Jeg må tage hjem, men skal komme tilbage julemorgen.  

Det er underligt at komme tilbage til huset og familien. Intet er som før. Jeg har fået en forskrækkelse. 

Juleaften 2019 bliver anderledes. Spiser kun lidt mad. Men Malene bliver også syg! Efter maden ligger hun 

sig på gulvet. Hun kan ikke danse om juletræet! Er vi blevet ramt af en virus? Hvad sker der?  

Næste morgen er jeg tilbage på sygehuset. En ny læge undersøger mig. Han har fået svar på blodprøverne.  

Jeg kan udskrives. Han er i tvivl om, hvad jeg fejlede. Jeg tager afsked med det søde personale. 

En måneds tid senere er jeg igen i røntgen. Skyggerne på lungerne er væk. Jeg er rask. Træner til den årlige 

trail-halvmaraton i nationalparken i februar måned. Juleoplevelsen har fået mig til at tænke over livet. Det 

er kort. Helbredet kan pludselig sætte en stopper for mine aktiviteter. Har nu fået mere travlt med at 

komme ud at opleve. Løbe, svømme og sejle.    

I det tidlige forår 2020 kan jeg mærke, at jeg og SELA er klar til at tage over Nordsøen. Men så kommer den 

verdensomspændende pandemi. Corona. Hvad gør jeg?  

Tager en chance. Sejler alene til Norge. 

     

   

  


