
1 
 

 

 

EN BERETNING OM INSPIRATION, PLANLÆGNING 

OG GENNEMFØRELSE AF SEJLADS OVER 

SKAGERRAK  

af Peter Gorm Larsen 
 

 

 

 

 

 
Udsigt fra Lønstrup mod Nord. Norge er på den anden side. 

 



2 
 

Indhold 
Kapitel 1: Havets tiltrækning ............................................................................................................................. 3 

Kapitel 2: På togt med pigen i støvler og regnfrakke ...................................................................................... 20 

Kapitel 3: Små vandprojekter .......................................................................................................................... 25 

Kapitel 4: Medejer af båd ................................................................................................................................ 57 

Kapitel 5: Restaurering af gammel båd ........................................................................................................... 78 

Kapitel 6: Over Kattegat ................................................................................................................................ 101 

Kapitel 7: Forberedelse til turen over Skagerrak ........................................................................................... 118 

Kapitel 8: Over Skagerrak .............................................................................................................................. 138 

Kapitel 9: Kristiansand ................................................................................................................................... 168 

Kapitel 10: Blindleia - Norges riviera ............................................................................................................. 177 

Kapitel 11: Videre langs Sydnorges kyst ........................................................................................................ 194 

Kapitel 12: Sverige og over Skagerrak igen. .................................................................................................. 217 

Kapitel 13: Tilbage til Danmark og drama i Thisted ....................................................................................... 228 

Efterskrift. ...................................................................................................................................................... 244 

Kilder .............................................................................................................................................................. 249 

Sejlerberetninger og eventyr i mit bibliotek. ................................................................................................ 254 

 

 

 

 
Udsigten fra Lønstrup op mod Hirtshals. 



3 
 

Kapitel 1: Havets tiltrækning 
Sommer efter sommer har jeg stået ved stranden i Lønstrup og nysgerrigt spejdet ud over det blå hav. Hvad 

var der på den anden side? England, Norge eller noget tredje? Som barn modtog jeg ofte formaninger om 

det vilde Vesterhav. Gå aldrig længere ud end til navlen. Der kan være huller og farlig understrøm. Den kan 

suge dig ned eller ud til havs. Med et barns fantasi blev der dannet uhyggelige billeder af kamp, adskillelse 

fra mor og far samt endelig en våd og ensom død.     

 
Ved Harrerenden i Lønstrup i starten af 1980`erne. 

 

Min far var dog ikke mere bange for Vesterhavet, end han engang købte en lille gummibåd, som vi sejlede i. 

Jeg mindes særligt en fantastisk sommer, hvor vi sammen sejlede op og ned af kysten. Jeg havde vel været 

et sted mellem 6 og 8 år. Ikke en vind rørte sig og solen skinnede. Det var meget varmt og min far drak Faxe 

øl på dåse. Jeg husker en tysk kvinde, der med sin søn var roet langt ud i havet i en lille gul gummibåd. Vi 

kunne kun se en lille prik i det blå hav. Vi var forfærdede. Tyskerne kendte ikke til Vesterhavet. Igennem 

mine mange år i Lønstrup har jeg set vindsurfere blive reddet i land og har hørt om adskillige 

drukneulykker.    

 
Anders og jeg i gummibåd på Vesterhavet i starten af 1970`erne. 

 

Aften efter aften er jeg faldet i søvn i sommerhuset til bølgernes tordende lyd, når de væltede ind over 

revlerne og brækkede over. Monotonien fik mig til at forlade den kendte verden. Der er tale om kræfter, 

som er evige og større end dig selv. Fra sommerhusets vinduer kunne jeg ofte iagttage, at havet var oprørt 

og pisket hvidt af skum. Hvilken luksus det var at sidde indenfor i bløde stole og omgivet af varmen fra 

brændeovnen. Med kikkert kunne jeg se, hvordan skibe huggede sig igennem vandmasserne. Det kunne 
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være færgen fra Hirtshals til Norge eller mindre fiskebåde. Når jeg gik ud, blev jeg straks bombarderet af 

små usynlige sandkorn. Som barn var det morsomt at slikke sig om munden og smage saltet fra det oprørte 

hav. Det hang i luften langt ind i landet, som en smag af Nordsøen.  

 

 
Udsigten fra sommerhuset i Lønstrup. Den har altid været den samme. 

 

Da jeg blev ældre fortsatte Vesterhavet med at have en uimodståelig tiltrækningskraft på mit sind. I 

gymnasietiden henlagde jeg mine lange læseferier til sommerhuset ved Lønstrup. Det var ensomt, men jeg 

kunne nu spadsere langs havet i timevis. Det gav mig ro og tid til at tænke og til at blive voksen. Fra de høje 

kystskrænter var udsigten vidunderlig ud over de blå marker. Som kvæget om foråret blev øjnene sluppet 

fri. Den mægtige Rubjerg Knude var en særlig oplevelse. Mange gange har jeg haft lyst til bare at kaste mig 

ud over knuden, og som en hvid måge svæve frit over vandørkenen. Mødet mellem land og hav er en 

mystisk og plastisk grænse mellem tørt og vådt, hårdt og blødt, kultur og natur, civilisation og vildhed. En 

grænse mellem landjordens forudsigelighed, regler og kontrol og havets frihed og lunefuldhed. Verdenerne 

kæmper mod hinanden på den altid foranderlige strand. 

 

 
Rubjerg knude. Udsigt mod sydvest. 
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Det samme spørgsmål har i årevis presset sig på: Hvordan kunne jeg underlægge mig havet udenfor 

Lønstrup? Turde jeg ene mand krydse dette hav for at se, hvad der var på den anden side? Som en udløber 

af besættelsen besøgte jeg jævnligt strandene og havnene på den nordvestjyske kyst. Jeg studerede 

kystfiskernes både i Lønstrup og Løkken, som senere blev udvidet til Thorup, Slettestrand, Lild strand, 

Klitmøller, Vorupør og Stenbjerg. Med stor interesse læste jeg litteratur om kystfiskernes liv1, så film2 og 

selv gamle indberetningsprotokoller3 fra redningsstationen i Hirtshals blev interessante. Igennem årene 

blev det også til adskillige ture med færger, der krydsede Vesterhavet fra Hirtshals, Hanstholm, 

Frederikshavn og Esbjerg. Som en del af besættelsen medbragte jeg ofte min håndholdte GPS, så jeg 

undervejs kunne indsætte waypoints. Det vil sige særlige navigationspunkter med bredde- og 

længdegrader, som jeg måske kunne sejle efter i fremtiden.    

Tidligt i mit liv opsøgte jeg den flydende verden. Tiltrækningen var måske et udtryk for, at vi som levende 

organismer stammer fra havet. At menneskekroppen indeholder store mængder vand. Nogle påstår, at 

saltindholdet i blod, tårer og sved er det samme som i verdenshavene4.     

Som lille dreng udforskede jeg, sammen med kammerater, de mange vandløb omkring landsbyen Kvissel. 

Byen ligger i Nordjylland lunt og godt omgivet af skove og bakker ca. 6 kilometer fra Kattegat. Her voksede 

jeg op, og boede fra jeg var 6 til 19 år. Navnet Kvissel tolkes, som det sted, hvor tre åer løber sammen. 

Mine forældres hus lå lige ud til ådalen, og udsigten var henrivende.   

 
Udsigten fra huset i Kvissel. Åen løber ved træerne til venstre ud igennem dalen.  

 

Når vejret var godt, vandrede vi gerne i åerne. Vi undersøgte, hvor dybt der var de forskellige steder. En 

enkelt gang sejlede vi på luftmadrasser. Vi var en større gruppe, der havde overnattet i telt ved åbredden. 

En herlig tur indtil køerne kom forbi og gnubbede sig op af teltdugene. Andre gange sejlede vi på 

tømmerflåder. En af mine kammerater boede på en gård ned til åen. Her fandtes et gammelt å-løb, som var 

dæmmet op. Uhyggeligt så det ud. Det var en lille sø omgivet af store gamle træer. Han havde en skrøbelig 

                                                           
1
 Thomas Højrup (2002): Bådebyggeriets værksted. Særtryk af kapitel 10 fra Dannelsens Dialektik, Museum 

Tusculanums Forlag, Københavns Universitet.  
2
 Se f.eks. ”Vagt ved havet” 1965 af Jørgen Vestergaard.  

3
 Indberetningsprotokol For Redningsstation Hirtshals 1890 – 1967, Hirtshals museum. Margrethe Loerges (2005): 

Den lille by ved havet. Et portræt af Lønstrup, Lokalhistorisk Forening for Lønstrup.  
4
 Frøstrup & Larsen (red.)(2010): Skagerrak kysten. Natur, Kultur, Historie, Friluftsforlaget, Arendal, Norge, p.5.  



7 
 

tømmerflåde lavet af træbrædder beklædt med flamingo på undersiden. Vi stagede os frem i det mørke 

vand. Bunden i den opdæmmede å bestod af et tykt lag rådne blade. Nedenunder var der sort ildelugtende 

slam. Ingen af vores forældre tænkte på risikoen for, at vi kunne drukne. Mine forældre satte dog grænsen 

ved den dybe mergelgrav. Her måtte jeg ikke lege, på trods af, at den lå inden for mine kammeraters revir.  

Naturligvis fiskede vi. Jeg havde kun et par hundrede meter ned til åen, som jeg kunne se fra mit vindue. 

Ofte kom jeg hjem med ørreder, mens ål hørte til sjældenheder. Fiskekort havde vi ikke. Historier om det 

såkaldte fiskepoliti florede blandt os drenge. Jeg var dog ikke en af dem, som turde fiske i dambrugets 

bassiner.  

 
Mit barndomshjem på toppen af bakken til venstre for kirken. 

 

Nogle af mine kammerater pralede med, at de havde sejlet på åen i en gummibåd, der i øvrigt punkterede. 

Det store trækplaster var en jævnaldrende dreng, som havde en kano. Jeg mindes stadig en fantastisk tur 

på en af de større åer, som lå længere væk fra mit hjem. Vi sejlede ned til stemmeværket, som engang 

fremstillede strøm til landsbyen. Nu var området blevet til et dambrug. Her var åen ekstra bred og dyb. Det 

var som om, at strømhvirvlerne på overfladen prøvede at fortælle os, at nedenunder var der en farlig og 

ukendt verden. Ingen af os var så gamle, at vi havde lært at svømme. Men netop angsten for at falde i åens 

kolde vand gjorde det spændende at lege ved åen. Ofte havde vi konkurrencer om, hvem der kunne hoppe 

over åen. Nogle steder skulle vi først kravle op i et træ, før vi kunne springe. Sædvanligvis endte legen med, 

at en faldt i vandet og kom grædende op. Det skabte drama og gode historier. Jeg husker, hvordan vi 

engang cyklede ud til Åsted ådal, ca. 4 km længere oppe af åen for at lege. Her var åen smallere. Derfor var 

der flere steder, hvor vi kunne hoppe over. En kammerat kom ikke over. Han landede midt i åen på nogle 

skarpe sten. Jeg oplevede et hysterisk tuderi, mens blodet løb fra hans fod. Han præsterede at græde 

uafbrudt, mens vi cyklede hjem til Kvissel. Han kom til lægen, og fik en stivkrampe indsprøjtning. En anden 

gang faldt en kammerat i åen med træskostøvler på. Også her væltede gråden frem. Vi anså det som et 

svaghedstegn at græde. Så havde man tabt. Jeg husker en ”mordreng”, som aldrig blev en del af os, fordi 

han begyndte at græde, blot fordi han fik våde fødder i en lille mose. Ham talte vi meget om. Måske var 

det, fordi hans mor var sygeplejeske! Det hændte desværre også for mig, at jeg måtte bryde ud i gråd en 

enkelt gang foran mine klassekammerater. Jeg fik bank af en ellers god kammerat i klasseværelset. Det 

foregik i et frikvarter. Heldigvis opdagede hverken mine lærere eller forældre slagsmålet. Vi drenge havde 

vores egne regler.        
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Åen tæt på mit barndomshjem i Kvissel.  

 

De fleste af os lærte at svømme inden vi kom i fjerde klasse, hvor der var obligatorisk svømmeundervisning. 

En gang om ugen blev vi i bus kørt ud til en mindre svømmehal i Strandby. Jeg lærte at svømme i 

lystbådehavnen i Frederikshavn. Det foregik fra et gammelt og rusten uddybningsfartøj. Mine bedste 

kammeraters forældre havde anskaffet sig en båd. Jeg var ofte med dem, når de skulle ned til havnen eller 

ud at sejle. Det var vidunderligt, når vi med stor fart fløj hen over havoverfladen, mens vi sad ude på 

spidsen af deres Coronet 26 Family. En dag, hvor vejret var godt, skulle vi naturligvis bade i havnen. 

Problemet var, at vi ikke kunne nå bunden med fødderne. Svømme kunne vi ikke. Kammeraternes mor så 

ikke noget problem. Vi skulle blot hoppe i. Jeg har stadig billederne i hovedet, og føler endnu skrækken, da 

jeg forsvandt ned i det mørke havnevand. Sekunder efter mærkede jeg med fødderne en mudret bund. 

Desperat kæmpede jeg med arme og ben for at komme op. Jeg nåede overfladen, og greb fat i en 

mørkebrun rusten ankerkæde. Jeg var oppe, og kunne trække vejret. Få minutter efter hoppede jeg igen ud 

fra fartøjet, og kom igen op til overfladen. Jeg kunne svømme!  

 
Svømmer i Kattegat med min kammerat Anders i starten af 70`erne.  

Jeg er nederst i billedet. 

 

Da vi blev ældre, cyklede vi om sommeren de 6 kilometer ud til Bratten strand ved kattegatkysten. Som 

andre drenge svømmede vi, og dykkede efter små fladfisk på sandbunden. Nogle gange var vi bevæbnet 

med træspyd, der havde søm for enden. En kammerat påstod, at han havde fanget fisk med spyddet, men 

det lykkedes aldrig for mig. Engang imellem var vi så heldige, at der lå en jolle for anker. Uden dårlig 

samvittighed bemægtigede vi os den fremmede båd. Vi forestillede, at vi sejlede på et skib, der var langt til 
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havs. Timerne fløj afsted. Særlig sjovt var det at dykke under en jolle. Naturligvis lavede vi også andre ting 

på stranden. Godt gemt i varme gryder i sandklitterne spillede vi musik, røg cigaretter og kyssede piger, da 

vi blev ældre. I min hukommelse forekommer Bratten stand, som et sted, hvor der altid var solskin, meget 

varmt, små bølger og blåt vand.  

Jeg mindes en enkelt gang, hvor jeg var ved at drukne i Bratten. Jeg kunne ikke svømme på daværende 

tidspunkt og var kommet for langt ud. Bølgerne løb over mit hoved. Min mund og svælg blev fyldt med det 

salte vand. På en eller anden måde fik jeg mig kæmpet længere ind. Jeg var sammen med nogle ældre 

kammerater fra vores nabohus i Kvissel, og de kunne selvfølgelig svømme. Der kunne være lusket mellem 

sandrevlerne, men alligevel handlede det altid om, at komme ud på anden eller tredje revle. Som børn 

levede vi farligt, men netop derfor var barndommen så herlig. Vi gik heldigvis ikke i børnehave og 

fritidsordning, men var overladt til os selv, når vi kom hjem fra skole. Heldigvis havde vores forældre andre 

interesser end os. Vi var ikke projektbørn. Vi fik frihed og tid til at udvikle os. Tid til at undersøge verdenen 

og gøre vores egne erfaringer.       

 
Stolt står jeg foran mine forældres første båd. 

 

Omkring min konfirmationsalder var min far pludselig blevet interesseret i at sejle. Måske fordi han 

arbejdede i Frederikshavn, hvor mange havde båd. En aften var vi ude at sejle med en af hans kollegaer, der 

havde en JODA 24. Der var tale om en norskbygget glasfiber snekke, der ikke sejlede over 5 knob. Det var 

en af de her fantastiske sommeraftner på Kattegat. Min mor var ikke med på turen. Få dage senere kørte vi 

til Herning, hvor min far købte en lignende båd til omkring 100.000 kr. Min far var omkring 40 år. Vi havde 

tidligere set på en hurtiggående speedbåd med udenbordsmotor. Den var af typen Shetland.  

Mine forældre stammede fra bønder. De var opvokset på bondegårde solidt placeret langs den jyske ås. De 

havde ingen traditioner i forhold til havet. Et nyt eventyr begyndte. Det blev til sommerferier i Limfjorden 

og den svenske skærgård. Mange sejlture til øerne Hirsholmene og Læsø i Kattegat. Naturligvis sejlede vi 

ofte til Skagen, Aalbæk og Sæby. Det nordvestlige Kattegat blev mit revir.  
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Fernando af Frederikshavn. Anders til højre og jeg til venstre. Isbryderne ses i baggrunden. 

 

Jeg fik min egen 8 fods røde Pioner jolle. For mine konfirmationspenge købte jeg en lille 2 hk 

påhængsmotor i Standby. Den blå verden lå nu åben. Vi var en del drenge i havnen, der havde små plastik 

slæbejoller. Konstant udforskede vi omgivelserne. Når vejret var godt, forlod vi havnen og sejlede ud i det 

store Kattegat. Vi nød, når vi kunne fange en af de mange færgers bovbølger. De havde karakter af store 

rullende vandmasser, der kom truende imod os. Som små jægersoldater var vi forsynet med walkie-talkies, 

så vi både kunne tale med hinanden og vores forældre. Et af de bedste steder at sejle jolle var i Løgstør i 

Limfjorden. Her kunne vi udforske den lange gravede kanal5, som ikke længere anvendtes af skibsfarten. 

Det var en verden fyldt med spænding. 

Engang gik det galt, da jeg sejlede hen til en forsamling af mennesker for enden af en bro i lystbådehavnen. 

Her så jeg, hvordan falckreddere trak en død kvindekrop op fra havnevandet. Indtrykket var så stærkt, at 

jeg straks sejlede tilbage og gik i land. Et par dage senere var min fascination af havet igen den samme. Ofte 

sov jeg alene i mine forældres båd. Det var herlige aftener, hvor jeg faldt i søvn til vandets evige klukken 

omkring glasfiberskroget. Selv lugten af glasfiber kunne gøre mig opstemt. I en kort periode sejlede jeg 

optimistjolle i sejlklubben, men skideballerne fra instruktøren gjorde, at vi var en del drenge, der hurtigt 

stoppede. Instruktøren var en lille hidsig dværg, som åbenbart fik afløb for sine mindreværdskomplekser 

ved at skælde og smælde. Man kunne høre mandslingens stemme over hele søsportshavnen, når der var 

sejlads i optimistjollerne. 

Min mor havde bemærket min store interesse for alt, hvad der havde med sejlads at gøre. Hun var 

skolelærer, og havde en elev, som ville være styrmand. Drengen var et par år ældre end jeg. Han havde læst 

en fantastisk bog, om en ung mand, der i en lille båd, kort efter Anden verdenskrig, sejlede fra USA´s 

vestkyst til Australien. Vistnok fordi han havde en kæreste der, og ikke havde penge til en billet. Eleven 

mente, at jeg burde læse bogen, så han lånte den til min mor. Jeg blev betaget af beretningen om 

                                                           
5
 Frederik VII's Kanal eller Løgstør Kanal er 4,4 km lang og ca. 3 meter dyb. Se Wikipedia. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_den_VII's_kanal . Se også Kristjan Bure (red.)(1958): Limfjorden, 
Turistforeningen for Danmark, Årbog 1958, Ringkjøbing, A. Rasmussens Bogtrykkeri p. 13. Her findes nogle fantastiske 
ældre billeder fra fjordlivet. Et andet værk, der viser billeder af kanalen er M. Galschiøt (1887): Danmark i skildringer 
og billeder, København, P. C. Philipsens Forlag pp.123-124.  

http://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_den_VII's_kanal
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krydsningen af Stillehavet. Normalt læste jeg kun bøger om knallerter, motorer og rumfart.  

Rejseberetningen blev starten på en livslang læsning af litteratur omhandlende sejlere, der i små både 

krydsede oceaner eller sejlede jorden rundt6.        

 
Kilde: Bådrevyen 79, 10. årgang, Fogtdals Blade. 

 

Da jeg var 17 år tog jeg duelighedsbevis og radiocertifikat til kystradio på maskinmesterskolen i 

Frederikshavn. Jeg var yngste elev på kurserne. Jeg overvejede alvorligt at uddanne mig til styrmand og 

sejle resten af mit liv. Desværre var jeg et såkaldt ”hjertebarn”, der havde en medfødt hjertefejl. Jeg ville 

næppe blive godkendt som styrmand, da jeg havde været igennem en større hjerteoperation som fem årig 

på rigshospitalet. Jeg havde et brev fra forsvaret, hvorpå der stod, at jeg aldrig vil kunne blive indkaldt til at 

gøre tjeneste, hverken i freds- eller krigstid. Drømmen om at sejle professionelt måtte jeg opgive.   

 

  
Sejlads i Thisted havn. Skæbnen ville, at jeg 

senere bosatte mig her med min familie. 
Sejlads i Thisted havn i min Pioner 8. 

                                                           
6
 En god bog at starte med er Peter Heaton (1978): De ensomme sejlere, Lademann. Jeg har læst den to gange over 

ca. tyve år. Se udførlig liste med sejlerberetninger i mit sejlerbibliotek for enden af beretningen.  
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Kilde: Fra en lokalavis i Løgstør området. 
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Mine forældres interesse for sejlads aftog forholdsvis hurtigt. Et par år havde de den lille glasfibersnekke. 

Herefter fik de en større og hurtigere halvplanende båd af fabrikatet Tresfjord 28. Den blev døbt Fernando. 

Den var fabriksny og kom over med færgen fra Norge. Den havde de også i et par år, og det blev til en 

sommerferie i Limfjorden og skærgården i Sverige. Jeg er stadig i tvivl om, hvor godt min far kunne lide at 

sejle. Når vi var på længere ture, var det altid sammen med andre både. I skærgården var det en gammel 

fisker, der viste vej. Som bankmand udførte min far lange beregninger over, hvad det kostede, hver gang, vi 

var ude at sejle. Billigt var det bestemt ikke, når man indregnede, hvad båden kostede i anskaffelse, og hvor 

mange timer vi sejlede.   

 
Kilde: Bådrevyen 79, 10. årgang, Fogtdals Blade 

 

 

 

  
Chiquitita af Frederikshavn. Min lillebror og jeg. I styrehuset. Min lillebror i midten og en god kammerat. 
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I jolle mellem Aggersund og  

Aalborg i slutningen af 70`erne. 

 

Desværre blev båden involveret i en større brand i havnen, hvorefter den blev erklæret for totalskadet. Det 

var smerteligt at se, hvordan flammerne havde forvandlet den hvide glasfiber til sort forkullet og 

ildelugtende plastik. Da jeg kom ned på havnen, var der stadig brandfolk. Det var en grå dag med regnvejr 

og blæst. En kvinde fra en nabobåd kom hen og holdt om mig. Det hjalp lidt. Mine forældre havde fået nok. 

Ikke mindst fordi de så, hvor hurtig en glasfiberbåd kunne nedbrænde. Økonomisk var det ikke et problem, 

da båden var forsikret. Dermed betød det et farvel til Frederikshavn søsportshavn og mine kammerater 

dernede. Jeg husker stadig, hvordan min elskede røde jolle bare lå i haven i Kvissel. Efter lang tid blev min 

jolle og motor solgt med sorg. Eventyret var færdigt for denne gang. 

Senere blev min far medejer af en mindre sejlbåd af typen Granada 24. Den fik plads i Strandby. Det blev 

ikke en succes, da sejl ikke tiltalte min mor. Hun var bange, når båden lagde sig ned på siden. Mine forældre 

havde også vanskeligt ved at sejle uden mig. Det var min opgave, at sætte og siden bjærge forsejlet. Det 

krævede, at man gik ud på spidsen af den lille båd uanset, at det gyngede, og at vandet stod ind over 

stævnen. Jeg var også begyndt at gå til fester og få kærester, så jeg ville ikke altid med ud at sejle. Båden 

blev solgt efter et par sæsoner. 

 
Kilde: Fra lokalavis september 1980 
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Kilde: Fra lokalavis september 1980 
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Sammenlign med tidligere billede af styrhuset. Bådens agterende. 

 

 
Kilde: Fra lokalavis september 1980 
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Kilde: Fra lokalavis september 1980 
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Granada 24, som min far var medejer af i et par år. 

 

 

 
Kilde: Bådrevyen 79, 10. årgang, Fogtdals Blade. 
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Kapitel 2: På togt med pigen i støvler og regnfrakke 
Som mange andre unge mennesker forlod jeg det nordjyske, efter jeg havde fået min studentereksamen. 

Jeg begyndte at læse statskundskab på Århus Universitet. Det vigtigste i mit liv blev nu studiet og 

studenterlivet med fester og cafebesøg. Naturligvis besøgte jeg ofte havnen i Århus. Mange aftener, har jeg 

med et drømmende blik, skuet ud over Århusbugten. Fra min lille lejlighed i Åbyhøj kunne jeg om vinteren, 

når træerne havde tabt bladene, se et blåt bånd i horisonten mod øst. Længslen efter havet, havde jeg 

stadig i kroppen. Jeg begyndte i en roklub, men den korte sejlads fra den gamle fiskerihavn og ud til Risskov 

forekom mig tam. Jeg havde det heller ikke godt med at være ”under” en ældre styrmand. Jeg skulle blot 

ro. Efter kanindåben kom jeg aldrig mere i klubben. Blot det, at der skulle sættes et hold, og det skulle 

skrives i en bog, hver gang man skulle ud at sejle, forekom mig bureaukratisk.  

Sejle, det ville jeg. Næste skridt blev, at jeg tilmeldte mig et sommer-højskoleophold på Testrup højskole. 

Første uge var der undervisning i navigation og den næste uge sejlads med det gode skib Bonavista. Det var 

en gammel træskonnert, som nu befinder sig på Marstal Søfartsmuseum. Mine studiekammerater havde 

ingen forståelse for min beslutning om at tage på sommerhøjskole. Det var hverken akademisk eller politisk 

orienteret, og det havde intet at gøre med det intensive studenterliv i Århus.     

Højskoleopholdet blev på mange måder skelsættende for mit liv, da jeg her mødte en pige, som også var på 

sejlerkursus. Hun var frisk og ofte iført orange regnfrakke, gummistøvler og shorts. På en blank side i bogen 

”Statsforfatningsret af Max Sørensen”, skrev jeg følgende om turen:  

 ”Ferien er forbi, men jeg kan stadig ikke glemme den. Det har været min bedste ferie 
nogensinde. Jeg var ude at sejle med en stor gammel skonnert i en uge rundt om Fyn. 
På turen mødte jeg en pige ved navn Malene, som snart er færdig som tandlæge. Hun 
bor i Frederikssund. Det er den eneste pige, jeg vil dele livet med, og have dejlige 
unger med. Jeg har besøgt hende, og vi skriver stadig sammen. Livet har mange 
dimensioner.   
 
Stud. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen 
2. september 1986, Århus. ” 

 

 

Det var dejligt at komme ud at sejle igen. Turen gik fra Århus, rundt om Fyn, og tilbage til Århus. Sejladsen, 

og mødet med pigen, gjorde et dybt indtryk på mit unge og flyvske sind. På en blank side i en bog om 

forvaltningsret skrev jeg: 

 ”Skibet kløvede Kattegats sorte bølger, som smed store vandmasser hen over det 
gamle skibsdæk. Det var nat, og man kunne kun orientere sig ved hjælp af fjerne lys 
inde fra land. Det var en anden verden, en anden virkelighed med 50 meter under 
kølen og en latent mulighed for at drukne, hvis skibet sprang læk. Klokken var præcis 
2.00 og Malene og jeg havde overtaget vagten på broen. Hendes øjne slog gnister, 
mens hun bøjede sig ind over mig for at tænde det lille kortlys. Vi blev forelsket.  
 
Stud. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen 
2. september 1986 Århus. ” 
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Bonavista 1986. 

 

Med pigen har jeg nu tre voksne børn, og vi har haft sølvbryllup. 

Socialt var højskoleopholdet en god oplevelse, da jeg var omgivet af interessante og anderledes mennesker. 

På kurset var der mange, som havde en eller andet tilknytningen til havet. En var sportsdykker, mens andre 

roede i deres fritid. De fleste ville ud at have maritime oplevelser. Desværre havde kaptajnen og jeg ikke 

samme kemi. Jeg brød mig ikke om tonen om bord. Han kæftede op. Det foregik ofte igennem en megafon, 

som han stak ud fra vinduet i styrehuset. Jeg prøvede at fortælle ham, at jeg som barn havde mødt ham og 

hans skib i Thisted. At min far og en af kaptajnens bekendte fra Frederikshavn var blevet inviteret om bord. 

Jeg husker, at jeg dengang var meget misundelig på de adfærdsvanskelige unge mennesker, der sådan 

kunne få lov at sejle med Bonavista. Det morede mine forældre, at jeg ikke kunne komme med, fordi jeg 

hverken var kriminel eller havde problemer. Kaptajnen var åbenlyst ikke interesseret i en dialog med mig. 

Adskillige gange oplevede jeg korte og uforskammede replikker, når jeg prøvede at fortælle ham om min 

interesse for navigation og søfart. For eksempel skældte han mig ud over, at jeg ikke bar briller, fordi jeg 

havde vanskeligt ved at se nogle bøjer. Den dårlige kemi betød også, at jeg, imod sætning til andre om 

bord, ikke kunne låne en fiskestang.  

Det var dog også klart, at jeg havde problemer med skibsdisciplinen. Et træk, der siden har fulgt mig på 

arbejdsmarkedet. Jeg følte ikke, at jeg havde indflydelse på sejladsen eller fik lov at bidrage med noget. For 

mig hænger frihed og sejlads sammen. Jeg sejler for at blive fri for regeltyranniet på land og for at opleve et 

større rum. Et sted, hvor der er plads. Desværre var der også nogle, der sejlede med Bonavista for at få et 

frirum til at drikke fra morgen til aften! En observation, der i øvrigt også kan gøres i vores søsportshavne. 

Sejlsport og våde varer synes nogle steder at hænge sammen. 

Året efter var jeg igen ude at sejle med kaptajnen, vennerne og min nuværende kone. Denne gang blev det 

en tur op i den svenske skærgård. Der var indlagt flere natsejladser, hvor jeg nærmest var elektrisk af 

spænding. Det, at glide for sejl igennem Skagerraks bølger om natten, er noget helt særligt. At se 

lyskeglerne fra fyrene skære sig igennem mørket, og sætte øjebliks spor på de sorte bølgende vandmarker 

var billeder, som for evigt satte sig fast i sindet.  
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Bonavista 1986 Jeg har hovedet ud af styrehuset. 

 

Da jeg kom hjem fra ferien, skrev jeg i en af mine nyanskaffede bøger, ”World Politics”, til studiet: 

 ”Et nyt studieår er startet, fjerde år, og det er en realitet, at jeg nu næsten er et helt år 
bagude. For kun 2½ uge siden krydsede jeg Skagerrak med det gamle skib Bonavista af 
Rungsted. Det var en oplevelse af dimensioner, og mit håb skal være, at jeg engang 
selv kan gøre det efter i min egen båd. Havet er vidunderligt, og jeg længes altid efter 
det. Malene var også med på togtet.  
 
Stud. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen 
1. september 1987 Århus. ” 

 

 

Som studerende har man ikke midler til at anskaffe sig en båd og sejle over Skagerrak. Drømmen måtte 

langtidsparkeres. I stedet måtte jeg realisere små overkommelige vandprojekter. 

 

 
Min senere kone styrer Bonavista. 
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Arbejde på Bonavista før vi blev kærester. Rengøring på Bonavista før vi blev kærester. 

 

 

 
I den svenske skærgård i 1987 med Bonavista. 
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Kapitel 3: Små vandprojekter 
I forbindelse med en sommerferie hos min kæreste på Sjælland mødte jeg en gæv fiskerpige fra Hundested. 

Hun lånte mig sin windsurfer i en uge. Det var interessant. Jeg kæmpede med surferen ved Kulhuse strand. 

Jeg havde prøvet det en enkelt gang før, da vi var i skærgården med Bonavista. Det var ikke let at holde 

balancen, men efter en uge kunne jeg surfe7. Det vil sige, jeg kunne sejle et stykke ud i Isefjorden, vende og 

sejle ind igen. Det var fascinerende at fange vinden med sejlet, mærke accelerationen henover 

vandoverfladen, holde balancen ved med kroppen at skabe modvægt til vinden i sejlet, og endelig styre 

boardet med kræfterne i benene. Som studerende i Århus havde jeg desværre, hverken plads eller penge til 

selv at anskaffe mig en windsurfer.  

 
Windsurfing i skærgården 1987. 

 

Årene gik, og jeg fik dejlige børn. Vi flyttede fra Århus og bosatte os i Frederikssund ved Roskilde fjord. På 

grund af arbejdsløshed og små indtægter, var drømmen om sejlads urealistisk. Jeg måtte rejse til Østrig og 

siden arbejde i Ålborg som løst ansat på universitet. Vores fritid foregik ofte ved bredden af Roskildefjord, 

hvor børnene legede. Jeg svømmede og dykkede en del i fjorden. Faktisk så meget, at jeg konstruerede en 

bøje af hvidt flamingo med et blåt og hvidt dykkerflag på. Om vinteren tog jeg ofte min søn med i 

svømmehallen, hvor han hurtigt lærte at svømme. Han blev en vandhund og siden konkurrencesvømmer.  

Ofte gik jeg nede ved Lystbådehavnene og mærkede længslen. Jeg husker varme sommerdage, hvor jeg gik 

på Kronprins Frederiks Bro og så på bådene, der gled igennem det smalle bro løb. Hvornår kunne det blive 

mig, der sejlede her? Fra vores lejlighed på anden etage, havde vi et lille fjordkig mod vest. Jeg kunne se, 

når broen åbnede og lukkede.   

 
Surferen jeg lånte i Frederikssund i slutningen af 80`erne. 

                                                           
7
 I forhold til surfing kan jeg anbefale nogle gamle bøger som f.eks. Farke m.fl. (1983): Bogen om Windsurfing, Clausen 

bøger. Reinhart Winkler og Ulrich Stanciu (1985): Bogen om Brætsejlads, Sejl og motors forlag. Jeg anvendte især et 
tillæg til bladet I Form, nr. 6, 1987, Windsurfing.  
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Det var vanskeligt for akademikere at finde gode faste jobs i starten af 90`erne. Vi flyttede alle fire til Fyn, 

hvor jeg i en kort periode arbejdede som højskolelærer i Brenderup. Vi troede, det var et fast job, men de 

havde glemt at fortælle mig, at det kun var et vikariat! Kort tid efter fik min kone et fast job i Thisted som 

børnetandlæge. Vi flyttede igen. Med til historien hører også, at vi i en periode på et halvt år boede i 

Nordnorge. Byen hed Rognan, som lå ved Saltfjorden, ca. 8o kilometer fra Bodø. Her var der en fantastisk 

natur og stilhed. Igennem årene har tanken strejfet mig, om man kunne sejle der op i båd?   

 
Stranden i Marbæk ved Frederiksund. Min søn Nikolaj løber på græsset. 

 

I Thisted boede vi kun omkring 1 kilometer fra Limfjordskysten. Om vinteren kunne vi fra vores garagetag se 

den blå fjord. Jeg byggede et lille tårn til børnene og mig selv. Nu kunne jeg og min familie begynde på en 

ny udforskning af det våde element. Med tre børn, parcelhus og bil, var der ikke økonomi til anskaffelse af 

båd, men mindre kunne også gøre det. En varm sommerdag købte jeg en lille gul gummibåd i en 

legetøjsforretning. Min største søn og jeg begyndte at ro på fjorden. Det var absolut ikke et godt fartøj at ro 

langt i, da alt for meget energi gik tabt i den bløde båd. Det afholdt dog ikke os fra at foretage længere ture 

i legetøjsfartøjet. Jeg mindes, at min søn havde en kammerat med ud på en af vores ekspeditioner. 

Kammeratens mor var fortørnet over, at vi havde sejlet ud til en skovplantage (Eshøj), og drengen ikke var 

kommet hjem til aftalt tid. Vinden var tiltaget, og det var vanskeligt at ro tilbage op mod vestenvinden. 

Kysten var fyldt med skarpe flintsten, så i længden var en gummibåd ikke en god løsning.  

 
Tårn på Kastanievej, så vi kunne se den blå fjord. 
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Jeg startede i den lokale surf klub, hvor jeg kunne låne udstyr. Det gav mig mange gode oplevelser ved 

Søbadet og på Vandet sø. En enkelt gang havde jeg mine børn med ude at surfe. De sad på boardet, mens 

jeg gav dem en tur på fjorden. Det kunne man kun gøre i godt vejr. Som medlem havde jeg en nøgle, og så 

kunne jeg bare surfe, når jeg havde lyst. Det var fantastisk. Desværre var låneudstyret i dårlig stand. Det var 

især et problem, at masterne konstant løsnede sig fra brædderne. En dag blev det for meget. Jeg var 

kommet et godt stykke ud på fjorden. Igen faldt masten og dermed sejlet af surferen. Det blæste fra øst og 

bølgerne var store. Jeg var alene. Der var ikke andre ude at surfe. Mange gange forsøgte jeg at få masten og 

dermed sejlet koblet på brættet. Det lykkedes til sidst, men da jeg kom i land, havde jeg fået nok af det 

gamle udstyr. Det var min sidste surf tur i klubben.  

Vandet tiltrak mig stadig. Jeg købte en triatlon svømmedragt hos den lokale cykelhandler. Den var dyr og 

det var en egoistisk anskaffelse, da min familie ikke kunne få glæde af dragten. Nu kunne jeg både udvide 

svømmesæsonen i fjorden, men også den tid, jeg kunne opholde mig i vandet, uden at komme til at fryse. 

Lige siden har jeg svømmet i fjorden. De lange svømmeture kan være på 45 minutter. Det er fantastisk at 

crawle igennem fjordvandet og iagttage bunden. Her findes travle krabber, farvestrålende søstjerner, 

blåmuslinger, sten i mange størrelser, orange svampe og skove af flotte brune og grønne vandplanter.  

 

 
På vej ud at crawle i oktober måned, Brattenstrand ved Kattegat. 

 

Fjorden har jeg for mig selv, da stranden er belagt med skarpe flintsten, så de færreste bevæger sig ud i 

vandet. Mange væmmes ved de utallige krabber og planterne, som de kalder for tang. Hver svømmetur er 

et eventyr. Det er et besøg i en anden og ukendt verden. Her kobler jeg fra civilisationen, og er i intim og 

fugtig berøring med oceanerne. Ja, måske endda med urhavet. Særligt fascinerende er det at svømme, når 

det regner og blæser. Min rute går fra den stenede strand, og hen i en gammel nedlagt trælast havn, hvor 

jeg vender og svømmer tilbage. Mit sigtemærke på tilbageturen er en lille medbragt orange bøje, som jeg 

fastgøre mine sandaler til, så jeg ikke skærer mine fødder på flinten, når jeg går ud og ind. Når jeg på 

blæsende dage svømmer ind gennem havnemolerne, og ser det hvide skum mod de grå sten, forestiller jeg 

mig, at jeg er en sømand, der er forlist og nu endelig finder land. Andre gange føler jeg, at jeg er blevet 

lukket ind i en særlig verden, hvor jeg i en kort periode er blevet accepteret af de andre livsformer. Ofte 
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flyver mågerne nysgerrigt tæt over mig for at se, hvad jeg er for en. De sorte skarver, der står på 

molehovederne og tørrer deres vinger, synes ikke at lade sig anfægte af, at jeg svømmer tæt forbi dem. I 

dybet bliver jeg også accepteret. De mange farvestrålende gopler ændrer ikke kurs, blot fordi jeg kommer 

forbi. Vi berører hinanden. En gang imellem får jeg en brændende hilsen fra de røde brandmænd. Jeg 

accepterer det. Det er deres verden. Jeg er kun på besøg.  

Nogle gange er vandet så oprørt, at jeg intet kan se. Jeg bevæger mig igennem en grønbrun flydende 

masse. Efterhånden har jeg lært, at føle mig tryg. Det gælder også, når jeg svømmer på 4 til 5 meters dybde 

ude i havne indløbet. Den ukendte verden bliver blot mere mystisk og interessant. Hvad er der nede på 

bunden? Fantasien sættes i gang. Ofte kan strømmen og bølgerne være stride, men jeg har aldrig måtte 

give op, når jeg svømmer min rute. Den tager ca. 30 minutter og er omkring 1 kilometer lang. Nogle få 

gange, når vejret er godt, har jeg svømmet mellem kajakker og både. Når vejret er dårlig, er jeg altid alene 

derude. Millioner af billeder har lagret sig i min hukommelse fra de mange svømmeture i fjorden. Det er en 

ultimativ oplevelse, at lege sæl for en stund.  

Langt omkring kommer man ikke ved at svømme eller windsurfe. I familien blev vi enige om, at anskaffe os 

en kano. Vi havde tidligere padlet på Uggerby å og været på ferie med børnene på Gudenåen. I min 

gymnasietid, havde jeg en kammerat, hvis far stod for udlejningen af kanoer på Uggerby å. Vi var på 

kanoture både i 1. og 3. g. Det blev også til adskillige kanoture med min lillebror. Flere gange har jeg prøvet 

at sejle kanoerne ud i Vesterhavet. Det gik galt hver gang, og vi måtte slæbe dem flere kilometer over øde 

sandstrand, før de kunne hentes med bil.   

 

 
Kanotur på Gudenåen 1996. Min kone. 

 

Vores kano blev købt en vinterdag lidt uden for Vejle. Det var en svensk aluminiums kano, som havde en 

længde på 5 meter og 25 centimeter8. Humøret var højt, da vi kørte hjem mod Thisted med en kano på 

taget. Min datter og jeg sang for fuld udblæsning til musik fra Kim Larsen. På trods af, at det var i februar 

måned skulle kanoen afprøves på fjorden.  

                                                           
8
 Læs f.eks. Tonni Frandsen (2000): Den store kanohåndbog, Forlaget Mosegaard.  
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Kanotur på Gudenåen. Vi får is i Silkeborg. Nikolaj og Kristine er glade. 

 

Det blev til mange kanoture for hele familien. Det var så meget, at vores store søn syntes, at det var synd 

for hans lillebror, at han stadig var tvunget til at deltage i mange ture i fremtiden. Om bord på kanoen 

havde vi vores faste pladser og roller. Min kone sad i spidsen. Derefter kom der 2 eller 3 børn. Agter sad jeg 

og styrede kanoen. Ofte sad børnene i sorte affaldssække for ikke at blive våde. Da vi ofte sejlede i mange 

timer, var det normalt, at børnene sov i kanoen.  

 
Kanotur på Uggerby å i Nordjylland. Min mor er også med! Hun ses sammen med børnene. 

 

Vi padlede omkring de fleste øer i den vestlige Limfjord. Det vil sige Mors, Fur, Venø og Jegindø. Turen 

rundt om Mors gjorde, at vi kom i landsækkende fjernsyn og aviser. Min kone mente, at jeg skulle skrive om 

vores tur i forbindelse med en konkurrence afholdt af Dansk turistråd. Vi vandt og blev inviteret til 

København og fik bl.a. et gratis sommerhusophold.  
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Fra Se og Hør, juni 2002. 

 

Det blev til kanoferier på Mälaren9 i Sverige, i Isefjorden, Roskilde fjord og endelig i Det sydfynske Øhav. 

Havet omkring Sydfyn gjorde det klart for os, at en kano ikke er et søgående faretøj. Det blæste en del og 

øhavet var ikke, som jeg forestillede mig. I en kano var der langt mellem øerne, og farvandene var åbne. 

Min kone og jeg blev enige om, at vi engang skulle anskaffe os en rigtig båd, hvis vi skulle sejle i dette 

farvand.  

 
Fra Thisted Dagblad, torsdag den 14. marts 2002. 

 

                                                           
9
 Se Jan Lönn (1997): Kanotguiden. 333 turer och leder i Sverige, ICA bokförlag. 
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Ofte oplevede vi, at folk var meget skeptiske og stillede kritiske spørgsmål til sikkerheden, når vi sejlede ud i 

kanoen. Til trods for, at vi var 5 i kanonen, har vi aldrig kæntret. Naturligvis har vi oplevet, at bølgerne slog 

ind i kanoen, men vi øsede blot vandet ud. Flere gange har vi bemærket, at lystsejlere var blæst inde i 

havnene og højlydt undrede sig, når vi kom padlende ind i kano. De belærte os så om vores uansvarlighed.  

Igennem årerne har vi udviklet en teknik, hvor vi forsøger at ligge i læ af landsskabet, så vi kan sejle, når det 

blæser. Det værste var, når det lynede og tordnede. Så måtte vi i land og søge ly. Ofte var der ingen 

bygninger i nærheden. Vi måtte lægge os fladt ned på standegene og vente på, at uvejret drev over. Det 

kunne være en våd fornøjelse. Børnene var dog ikke bange.    

 

 
Kanosejlads udenfor Thisted havn. Vi holder tilbage for et fragtskib udenfor havneindsejlingen. 

 

Alene har jeg dog kæntret adskillige gange i kanoen, men det er, fordi jeg er gået til grænsen. Jeg husker, at 

jeg havde kanoen ude i Vesterhavet ved Nørlev stand lidt syd for Hirtshals. Det gik fint med at komme ud, 

og jeg havde faktisk en dejlig aften tur langs kysten mod Lønstrup. Men da jeg skulle i land, kæntrede 

kanoen i brændingen. Det var meget vanskeligt at bjærge kanoen, som blev fyldt med vand. Den stod 

nærmest på bunden. Folk på stranden hjalp mig, men en enkelte mand skældte mig samtidig ud. Jeg sejlede 

ofte rundt alene i kanoen på Thisted bredning. Flere gange sejlede jeg tværs over bredningen til Mors. En 

åben strækning på lidt over 6 kilometer. En enkelt gang gik det galt. Igen var det bølgerne, der væltede 

kanonen. Jeg måtte ringe til min kone og bede hende om at medbringe spande, for kanonen stod igen på 

bunden i en brænding ved Malle hage lidt vest for Sennels. Endelig kæntrede jeg engang i en stiv kuling på 

Vandet sø, men det var helt bevidst, fordi jeg ville teste fartøjet.       
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Fra Jyllands-Posten den 27. juni 2002. 
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Vinderhistorien. 
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Mors rundt.  På stranden med Feggeklit i baggrunden. Alle 3 børn er med. 

 

 

 
Mors rundt. Kaptajn og styrmand, mens de 3 små matroser leger. 

 

 

 
Alene rundt i Thisted Bredning i kano. Turen stopper her, hvor jeg kæntrer! 
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Kano i Helnæs bugten i Sydfyn. Transport af kano. 

 

 

  
Vi sejler på opdagelse i Hårbyå.  En øde ø i det sydfynske øhav. 

 

 

  
Gensyn med Bonavista 18 år senere. Bonavista. Nu med 3 børn. 
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 Logbog for kanotur i det Sydfynske øhav 2004. 
 
Thurø den 4. juli.2004. 
 
Kanoturen er nu i gang i det sydfynske arkipelag. Vi er startet ud med den lille Thurø. 
Det har blæst og regnet meget. Thurø ligger næsten i læ for alle vinde. Natten igennem 
regnede det. Jeg var ikke meget for at skulle ud at sejle kano her til morgen. Vinden 
susede i træerne. Vel over 10 sekundmeter. Vi gik langs stranden ud til Thurø rev. Det 
var ca. et par kilometer fra campingpladsen. Solen skinnede. Ude ved spidsen af revet 
væltede bølgerne ind på stranden. Der var hvide skump toppe, da bølgerne knækkede 
over i vinden. Jeg var stadig ikke begejstret for at skulle ud at sejle, men Malene ville! 
Klokken ca. 14.00 tog vi afsted fra campingpladsen. Efter ca. 5 minutters sejlads stod en 
kvinde med to børn og vinkede inde på stranden. Det undrede os. Vi vinkede tilbage. 
Underligt. Pludselig gik det op for mig, at det var min kollega fra arbejdet. Vi talte lidt 
sammen. Det blev lidt sært. Vi sejlede igen. 5 minutter efter væltede regnen ned fra 
himlen. Vi tog vores regntøj på. Det var hårdt at sejle mod Svendborg. Der var hård 
strøm. Vi padlede og padlede. Det blæste og det var koldt. Vi kom rundt og sejlede ind til 
Thurø bund. Her fandt vi en lille ø, hvor vi gik i land under en byge. Der fik vi kaffe. 
Børnene var umulige. Oliver blev plask våd, da han faldt i vandet. Vi sejlede videre. 
Turen omkring revet var en smule urolig. En ny byge var på vej ind over os. Det blæste 
op. Vi nåede lige at komme rundt om spidsen og derfor i læ for vinden. Kun en enkelt 
bølge slog ind over kanonen. Kl. 18.00 var vi tilbage ved Smørmosen, tæt ved 
campingpladsen, hvor vi boede. Alt i alt var det en våd tur. Vi frøs alle mere eller 
mindre. Børnene ville ikke mere sejle i kano! Men overordnet var turen flot på den 
måde, at vi kunne iagttage skyformationernes bevægelser. Kontrasten mellem sol og 
regn, mindre blæst og meget blæst var fascinerende. Jeg var glad for mit nye vandtætte 
grej. En vandtæt GPS så jeg kunne se, hvor vi var. Mit nye vandtætte kamera var også 
godt. På turen så vi skarv, svaler, strandskader og mange brandmænd. Lærkerne hørte 
vi også. Fjordrejer var der mange af. Det samme gjaldt mågerne. Turen kan anbefales. 
Ikke mindst så vi mange smukke huse, som lå ud til vandet. Vores råd til andre. Sørg for 
godt regntøj. Gerne olietøj. Sørg for plastiktønder og vandtætte plastikspande med låg.  
 
Drejø den 5. juli 2004 kl. 22.00. 
 
Der er stadig lyst i teltet. Malene læser historier for Oliver. Kristine læser Anders And. 
Det blæser frisk fra vest. Store mørkeblå skyer driver ind over øen. Det er en rigtig kold 
aften. Men i vores lille telt er der varmt og rart. I dag har vi ikke sejlet i kano. Tiden er 
gået med at pakke sammen og rejse fra Thurø til Drejø. Vi ventede næsten 3 timer i 
Svendborg. Det regnede og vi måtte sidde i bilen en del af tiden. Turen over til Drejø 
var smuk. Solen skinnede. Vi skulle først sejle til Skarø. Mennesket er skabt til at opleve. 
Skabt til at se nye ting. Arbejde og kedelige rutiner er bare en nødvendighed for at 
opretholde livet. Jeg er ikke sur over, at jeg ikke har nogen stor lystbåd med kahyt og 
varme. Eller at jeg ikke ejer en campingvogn. Vi har vores lille telt og kano. Det hele er 
betalt. Vi har vores frihed. Vi overnatter på en primitiv teltplads. Vores telt er slået op 
sådan, at vi har udsigt over til Hjortø. Når vi ligger i teltet, kan vi se ud over vandet. 
Vi ser møllen på Hjortø. I det fjerne kan vi se Ærø. Vi ser færgerne og bådene som sejler 
forbi. Vi ser skyerne drive mod øst. De er smukke. Vi har besøgt den lille by på øen til 
fods. Det var hyggeligt, men ikke noget imponerende syn. Oliver skal sove. Mørket har 
gjort det vanskeligt at skrive. Vi må håbe, at vinden lægger sig, så vi kan sejle rundt om 
øen i morgen i kano.  
 
Løgismose Helnæs 6. juli 2004. 
 
Det blæser stadig fra vest. Klokken er ti. Det er koldt. Vi sejlede fra Drejø med færgen 
kl. 13.00. Vi besøgte den vestlige del af øen om formiddagen. Der var høje klinter. 
Bølgerne væltede ind mod kysten. Havet var oprørt. Vi kunne se Søby på Ærø. Men 
ellers lignede det et hav. Det var ikke et farvand for vores kano. Vi var alle småsure. 
Jeg mente at have sagt, at det var en dårlig ide at tage til Drejø. Den lå jo i midten af 
øhavet og derfor ikke beskyttet. Malene mente, at jeg burde have set vejrudsigten. At jeg 
burde have købt en avis. To hele dage var gået med øbesøget. Vi havde vist alle fået nok 
af Drejø. Planen var, at vi skulle besøge øens museum. Men nej, vi ville ind til 
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fastlandet. På færgen var vi stadig i tvivl om, hvor vi ville tage hen. En campingplads 
på Tåsinge var en mulighed. Men den intense trafik på Svendborgsund fik mig til at 
skifte mening. Godt nok lå Tåsinge i læ, men jeg syntes, at der var for meget støj og 
tivoli. Destinationen blev i bunden af Helnæs bugt. Jeg havde læst en del om stedet. Her 
havde der levet mægtige høvdingeslægter i bronzealderen. Men også i stenalderen var 
stedet beboet. Området er frodigt og meget kuperet. Campingpladsen var en af de store 
tre stjerners. Det var parcelhusfolket, der var på sommerferie. Her slår man græs og 
hegner sin plads ind. Her drikker man rødvin og ser fjernsyn. Jeg føler mig underligt til 
mode på disse pladser. Men børnene elsker dem. Oliver på 6 var forarget over, at man 
slog græs. Han syntes, at det var unaturligt. Det blæste stadig meget. Vores anviste 
plads var et sted med kun jord, ca. 50 m2. Her havde der stået en campingvogn. Det var 
vanskeligt, at få sat pløkkerne i, men heldigvis havde vi en økse med. Selv inde i bunden 
af bugten var der hvide skump toppe. Vi har også været en tur i Fåborg. Vi havde tabt 
et etui til min GPS på en parkeringsplads. Flinke mennesker havde lagt det, så vi kunne 
finde det. Oliver tabte også sin pung, men fik den tilbage. Det er en herlig følelse, at man 
sådan kan glæde sig over sine ukendte medmennesker. Det gør det dejligt at leve. Jorden 
er fyldt med gode mennesker. Det blæser stadig. Vi fryser alle lidt. Jeg har svært ved, at 
forbinde det jeg har læst om stedet i oldtiden og så denne her moderne campingplads.  
 
Løgismose Helnæs 7. juli 2004. 
 
Det er en rigtig sommeraften. Det er varmt og ikke en vind rører på sig. Endelig 
sommer, men vist kun for en dag. Vi vågnede op til solskin i teltet. Klokken 1100 satte vi 
kanoen i vandet. Målet var at trænge op i Hårbyå. Jeg havde læst om åen i mine 
historiske bøger om oldtiden. I sten- og i bronzealderen skulle man kunne sejle op af åen. 
Havet var stille. Efter ca. 45 minutters sejlads fandt vi åudløbet. De næste 2 til 3 
kilometer af åen var interessante. Nogle steder var åen kun 1 meter bred. Vi sejlede mod 
strømmen. I det første lange stykke sejlede vi i en sivskov. Det var igennem et nor, en 
slags mose. Det var ubeboet af mennesker. Der var gråænder, svaner og blishøns. Senere 
oplevede vi en slags urskov. Træer der var meget gamle. Måske 1 diameter igennem 
stammen. Træerne hang ud over åen. Mange steder var åen overdækket af træernes 
kroner. Her kunne vi ikke se solen. De farlige bjørnekløer var overalt. De var vel op til 5 
meter høje. Vi var bange for at komme til at røre dem. Flere steder hang de ud over åen. 
Vi passerede en gammel sluse, hvor sluseportene stod åbne. Vi sejlede under mange 
broer. Flere gange måtte vi lægge os ned i kanoen. Turen stoppede, da vi kom til en 
betonbro, som kun var ca. 20 cm over vandoverfladen. Her så vi en fisker og en gal 
hund, som løb os i møde. Vi opgav at sejle til Hårby. Ned af åen gik det rask. Vi holdt 
pause på en gammel bro helt omgivet af træer og bjørnekløer. I åen så vi både store og 
små fisk. Det var stegende hedt, men vi turde ikke sidde med bare ben og arme. Endelig 
var vi ude i Helnæs bugten igen. Vi fandt en eng, hvor Malene og jeg tog en lur, mens 
børnene legede. Vi sejlede næsten kun til Vigø, for at se et kajakkursus. Der var måske 
30 kajakker. Herfra sejlede vi direkte tilbage til campingpladsen. Det var et stræk på 3 
til 4 kilometer over bugten. Vi var langt ude, men bølgerne var små, og solen lokkede os 
længere og længere ud i bugten. Vi var hjemme klokken 17.45. Denne ene sommerdag 
var det hele værd. Det var som en drøm, der var gået i opfyldelse. Hvordan kan vejret 
skifte så meget på 24 timer? Der danske sommervejr er som livet, og det er charmerende. 
På turen i dag fik vi brug for min GPS. I åen vidste vi ikke helt, hvor vi var, men 
GPS´en viste os positionen i forhold til veje og byer. Min bil- og computerskulder samt 
nakke er ved at være helbredt. Arbejde og firma har åbenbart omkostninger. Børnene 
fandt det interessant at sejle op i åen, men ellers kedede de sig. Alt i alt en god dag. En 
dag som giver humør, varme og glæde. 
 
Ærøskøbing den 8. juli 2004. 
 
I dag er det Malenes fødselsdag. Det regner og blæser. Men nu er vinden fra øst. Vi 
pakkede teltet sammen, men var lidt i tvivl om, hvor vi skulle tage hen og sejle kano. 
Vinden var så kraftig, at jeg mente, at det ikke var klogt, at forsøge at sejle til Bjørnø. 
Vi kørte i stedet ind til Falsled. Havnefogeden var åbenbart ikke glad for kanosejlads. Vi 
måtte ikke parkere på lystbådehavnen, men blev henvist til et område udenfor. Der var 
ellers fyldt med kajakker. Vi kørte hen til den anden ende af havnen. Der var ingen 
skilte der viste, at vi ikke måtte parkere. Efter vi havde fået pakket det hele ud, 
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begyndte havnefogeden at lave tegn, mens han kørte på en minitraktor. Det var en 
rødmosset fynbo. Jeg rystede på hovedet af ham. Få sekunder efter kom han hen til os. 
Da havde vi læsset kanonen af bilen. Man ville ikke have os i havnen. Han mente, at 
den lille marina var en industrihavn! Det var hans ansvar, hvis vi blev sejlet ned. Jeg 
sagde til ham, at jeg bestemt ikke kun se, at det var en industrihavn! Vi flyttede igen 
bilen, og satte kanonen i vanden uden for havnens område. Der var en frisk vind fra 
øst. Målet var at sejle rundt om Vigø. Der var ca. 1000 m til 1500 m over til øen. Men 
ude i sejlrenden var der bølger og kraftig strøm. Det var vanskeligt at styre kanonen. Vi 
gik øst om øen. Bølgerne kom ind fra siden, og der kom vand ind i kanoen. På den 
vestlige side var der læ. Her var der høje skrænter. Svalerne fór omkring os, og de havde 
deres reder i skrænterne. Først fandt vi en redningsvest. Der var tang på den. Turde vi 
tage den? Den var drevet ind på øen med vestenvinden. Jeg var i tvivl. Vi tog den med. 
Senere fandt vi en flot gammel træåre, der også var drevet i land. Den tog jeg med som 
et minde. Vi holdt frokost. Kristine og jeg kravlede op af skrænterne. Øen syntes ubeboet. 
Hjemturen var hård, endda meget hård. Bølgerne væltede ind mod kanoen, og vi fik 
vand indenbords. Vi padlede og padlede, men der syntes stadig langt hen til havnen. 
Kanoen drev ligefrem sidelæns. Endelig nående vi havnen. Det var en hård tur. Det var 
på grænsen! Vi kørte til Fåborg. Her ventede Nikolaj. Nu var hele familien samlet. Vi 
tog færgen til Søby på Ærø. Det regnede stadig. Vi fandt en fin campingplads ved 
Ærøskøbing. Teltet blev slået op i regnvejr. Vi skulle ud at spise aftensmad i Ærøskøbing, 
da Malene havde fødselsdag. Det var ikke let. Vi var ikke klædt ordentligt på. På  
restauration Mumm blev vi afvist. En tjener sagde, at der ikke var plads, mens en 
anden tjener sagde til nogle andre turister, at der var to ledige borde. Vi fandt et andet 
billigere sted og spiste udmærket på Lille Claus. Bare man må ældes med værdighed. At 
ansigtet med alderen vil vise mildhed og forstand. At ansigtet med tiden vil vise, at man 
har indsigt og erfaringer. 
 
Ærøskøbing den 9. juli 2004. 
 
Pludselig stod vi på Bonavista igen. Det skib, hvor min kone og jeg mødtes for 18 år 
siden. Skibet var blevet til et museum. Alt var fjernet. Styrehuset, riggen og hele 
indmaden. Der var kun få ting, som jeg kunne genkende. Men den karakteristiske lugt 
var der stadig. Den lugt, som jeg sammen med min kone have oplevet to somre i træk. 
Skibet hørte til Marstal maritime museum. For mange mennesker er skibe drømme. 
Håbet om engang at se fjerne lande og møde fremmede mennesker. Ønsket om eventyr. 
Skibet er også kampen mod naturen. Det er et stykke teknologi, der til alle tider har 
gjort det muligt at tage kampen op mod naturen. Når du sejler, bevæger du dig. Farten 
føles, når skibet skærer sig igennem bølgerne. Det betyder mindre om det er en færge 
eller en kano. Det er fascinerende, at bevæge sig over ukendte dybder og ukendte 
organiske civilisationer. Kun millimeter skiller det kendte fra det ukendte. I dag fik vi 
ikke tid til at sejle i kano. Nikolaj var kommet, og vi havde lovet ham, at han ikke skulle 
udsættes for kanosejlads. Vejret i dag var lunefuldt. Det har regnet, tordnet, men solen 
har også skinnet varmt. Alt i alt en god dag. Vi har besøgt både Ærøskøbing og som 
nævnt Marstal. Vi har også fået tid til at bade.  
 
Færgen hjem fra Ærø den 10. juli 2004.  
 
Det gynger. Vejret er dårligt. Det regner og blæser. Jeg har igennem det sidste halve år 
forsøgt at knække vejrkoden. Det er blevet til 3 bøger om meteorologi. 2 på engelsk og 1 
på dansk. Men jeg synes stadig ikke, at jeg kan forudsige vejret. På min GPS har jeg et 
elektronisk barometer, som jeg følger med stor interesse. I de sidste par dage har jeg fulgt 
et lavtryk ind over Danmark. Det startede med, at det regnede. Vinden var fra øst. 
Trykket faldt. Der var tordenvejr. Så i går klarede det op. Ikke en vind rørte sig. Solen 
skinnede varmt. Hen på eftermiddagen kom der en tordenbyge, men det klarede op igen. 
Solen gik ned bag skyer. I løbet af natten skiftede vejret. Barometeret steg. Vinden gik 
om i vest. Det begyndte at blæse hårdt. Der kom byger. Vi pakkede teltet før tid og kørte 
til Søby. Vi kom med en tidligere færge over til Fåborg. Kanoferien er forbi. Den 
startede og sluttede i regnvejr. 
   
Peter Gorm Larsen 
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Kilde: Google Earth. Kano- og kajaksejlads omkring Thisted. 
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Kilde: Google Earth. Kanosejlads omkring Sydfyn 2004. Ikke en succes. Læs logbog ovenfor. 

 

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20040707.gif   Vejrprognosen for min kones fødselsdag den 8. juli 2004. 

Bemærk, at der nærmest ligger et lavtryk og fronter over Fyn, og isobarerne ligger ganske tæt. Det betyder, at der er kraftig vind. 

 

 

 

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20040707.gif
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Kilde: Google Earth. Kano- og kajaksejlads omkring Frederikssund. 

 

 
Kilde: Google Earth. Kanotur i Sverige 2003. Kajakken var med. 
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Kilde: Google Earth. Kanotur i Sverige 2003. Fint sted. 

 

 

 
Kilde: Google Earth. Waxholm. Meget uro og mange speedbåde. 
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Det ideelle fartøj var nok en kajak. På et tidspunkt arbejdede jeg som konsulent på Danmarks 

Biblioteksskole og rejste over hele landet. IT-krisen kom, og jeg fik besked på, at jeg skulle arbejde 

permanent fra København. Jeg sagde mit job op i 2001 og fik mere tid. I et tarveligt byggemarked købte jeg 

nogle lægter, og gik så i gang med at bygge en kajak. Tegninger fandt jeg på internettet10. Et træskelet blev 

konstrueret udelukkende ved at bore huller og binde pinde sammen. I Grønland anvendte eskimoerne 

drivtømmer. Skruer og søm havde de ikke. Egetræ blev bøjet i et interimistisk dampkar. Jeg anvendte 

kanvasstof i stedet for sælskin. Jeg malede stoffet med hjemmelavet maling, som bl.a. bestod af linolie og 

kridt. Min kone hjalp mig med projektet. Søsætningen blev en succes. Jeg kæntrede ikke, men kunne sejle i 

fjordens bølger. Kajakken var dog meget smal, så det var ikke let at holde balancen. Desværre var den også 

tung og ikke hel vandtæt. Jeg fantaserede om, at sejle Nordjylland rundt. Planerne var så fremskredne, at 

jeg købte en billig plastik kasse, hvor jeg møjsommeligt pakkede telt og liggeunderlag mm. Kassen skulle 

spændes på kajakken. I praksis virkede det ikke, og jeg fik aldrig den smalle kajak ud i Nordsøens bølger. 

 

  
Stævnen var fra min gamle sofa. Bemærk bivuak i baggrunden. Alt blev bundet sammen med snor og sat fast med trænagler. 

 

 

  
Bemærk de dampbøjede egelister. Kanoen i baggrunden. Min kone i gang med at lære mig at sy. Det foregår i stuen. 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.personal.kent.edu/~mgarmon/plans/qivitoq/qivsml.gif . Efter jeg havde bygget den første kajak, havde 
jeg planer om at bygge flere. Jeg fandt da følgende gode vejledning af Kaj Smedemark og Vagn Henriksen (2001): 
Grønlandskajakken. Historie og byggevejledning, Forlaget Algarve. 

http://www.personal.kent.edu/~mgarmon/plans/qivitoq/qivsml.gif
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Kilde: http://www.personal.kent.edu/~mgarmon/plans/qivitoq/qivsml.gif. Det var alt, hvad jeg havde. 

http://www.personal.kent.edu/~mgarmon/plans/qivitoq/qivsml.gif
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Kajakken færdig. Min yngste søn Oliver i forgrunden. Hjemmebygget kajak og flydebro på taget af bilen. 

 

 

  
Kajak og flydebro i mit revir, Thisted bredning. Sejler på fjorden i min hjemmebyggede kajak. 

 

Vores økonomi blev bedre, da jeg fik et fast job. Efterhånden fik jeg også små gode opgaver i mit private 

firma. Det var langsomt begyndt at blive populært at sejle kajak. Et firma i Thisted var begyndt at forhandle 

havkajakker11. Forretningen lå kun nogle hundrede meter fra min bopæl. Jeg købte en norskproduceret 

kajak af mærket Hasle. Samme kajaktype eventyrere anvendte i ekspeditioner på Grønland12. Jeg mindes 

stadig, hvordan jeg manøvrerede kajakken ind i vores smalle gang i huset. Det kunne kun lade sig gøre ved 

at få den ind igennem et vindue i soveværelset. Jeg var alene hjemme. Mine drømme nærmest 

eksploderede, mens jeg sad der i kajakken inde i huset på Kastanievej.   

 

                                                           
11

 http://www.brdr-vestergaard.dk/ 
12

 Se bøgerne af eventyren John Andersen om kajaksejlads i Grønland.  Se f.eks. 
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?query=John+Andersen+gr%C3%B8nland 

http://www.brdr-vestergaard.dk/
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?query=John+Andersen+gr%C3%B8nland
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Min Hasle havkajak. Thisted bredning. På Mors. Thisted og Eshøj i baggrunden. 

 

  
En rende jeg har brudt i isen. Vinter og is. Nordmors i baggrunden. 

 

  
Is, koldt og mørkt. En vinterskumring ved fjorden. Synopalhavnen i baggrunden. 
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Min søn Nikolaj med nissehue en juledag. Han er blevet stor! Is på fjorden. 

 

 
Min søn Nikolaj, kano og kajak på taget i Sverige. Han er stadig et barn. 

 

 
Kano og kajak på fjorden. Min ældste søn sidder i kajakken. 

 Malene, Oliver, Kristine og jeg i kano. Det er udenfor Jegindø. 



48 
 

Havkajakken er et fantastisk fartøj, som er utrolig sødygtig13. Adskillige gange har jeg sejlet i en kuling på 

fjorden og følt mig sikker. På en 4 dages tur rundt i bredningerne omkring Thisted sejlede jeg i ca. 13 

sekundmeter fra vest, over stykket mellem Livø og Rønbjerg, uden synderlige problemer. Der var hvide 

skumtoppe, men alligevel kunne jeg med den kraftige pålandsvind agterind manøvrere kajakken gennem 

molehovederne i Rønbjerg. Inden jeg sejlede over, havde jeg mentalt og praktisk forberedt mig på en 

kæntring. Der ville ikke have sket andet, end jeg var drevet i land på Rønbjergsiden på grund af den kraftige 

pålandsvind fra vest.   

 

 

  
Jeg har slået lejr tæt ved Sillerslev på Nordmors. På Stranden ved Furs Nordkyst. Livø i baggrunden. 

 

 

  
Jeg overnatter i shelter på Fur tæt ved Rødsten. Kajakken er ved 

stranden.  
På vej alene i kajak mellem Fur og Livø. 

 

                                                           
13

 Se f.eks. Johan Loots (2000): Havkajak, Atelier.  
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Alene på Livø. Klar til at slå lejr. Det er udenfor sæsonen.  

 

  
Fra Rønbjerg. Livø i baggrunden. Sejlklubbens vindmåler efter min tur fra Livø til Rønbjerg. 

 

I Vesterhavet er det en anden sag med en kajak. Her har jeg adskillige gange oplevet, at der er så meget 

opsparet energi i bølgerne, at min såkaldte havkajak med lethed kæntrer. Især når jeg sejler ind over 

brændingen med bølgerne rullende agter ind. Naturligvis har jeg øvet mig i at holde kajakken vinkelret på 

bølgerne agter fra. Det gør jeg ved at afbalancere ved hjælp af pagajen. Ofte er det svært at orientere sig 

bagud, når jeg er på vej ind over brændingen. Omvendt er det ikke noget problem, at sejle ud igennem en 

brænding, da man blot styrer vinkelret ind i bølgerne. Man finder hurtig ud af, at løse genstande som 

vandflasker og andet udstyr bliver skyllet væk, når man sejler igennem de rullende vandvægge.   

Jeg har oplevet fantastiske ture på Vesterhavet omkring Lønstrup, Rubjerg Knude, Lyngby, Klitmøller og 

Vorupør. I starten sejlede jeg tæt på kysten, indtil jeg mødte en ældre kajakroer ved Nørlev strand. Han 

sagde til mig, at jeg skulle sejle længere ud, for så ville jeg komme fri af revlerne og de brækkende bølger. 

Efterhånden lærte jeg at slappe af, når jeg sejlede derude i de vuggende dønninger, mens jeg tydeligt kunne 

høre den bragende lyd fra brændingen inde mod land. Ofte har jeg set fisk hoppe i vandet. En stille aften 

udenfor Lønstrup så jeg tre sorte rygfinder stikke op af havet. Jeg sejlede tæt på. De var vel et sted mellem 

25 og 40 cm over vandoverfladen. Skabningerne var på ingen måde bange, men jeg var nervøs. Var det 
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hajer eller små hvaler? Jeg ved det ikke. Jeg sejlede ind til stranden og bad min lillebror sejle ud for at se 

fænomenet. Han så dem, men var også i tvivl. Hvad var det? Marsvin?  

Vinden flover normalt hen under aften, så det giver gode kajakmuligheder på vestkysten. Jeg padler ofte 

langt ud, og glæder mig, når havnen i Lønstrup forsvinder bag disen. Hvad er der på den anden side af dette 

enorme hav? Kan det udforskes i mit plastik hylster? 

 

  
Kajakker på taget af min bil ved Klitmøller. En blæsende dag ved Klitmøller. Nikolaj Keitsurfer. 

 

 

 
I kajak ved Rubjerg Knude i Vesterhavet. 
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I kajak ved Mårup kirke. Rubjerg knude i baggrunden. Kirken er i dag taget ned.  

 

 
I kajak ved Lønstrup havn. 
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I kajak nord for Lønstrup ved Harrerenden. 

 

Kajakken åbnede muligheder for længere ture på fjorden, da jeg nu kunne medtage telt og sovepose. Jeg 

besøgte adskillige gange øen Mors ved at ro de ca. 6 kilometer direkte fra Thisted ud over bredningen og så 

ind ved den mægtige Hanklit. En tur frem og tilbage kan klares på 2 timer. Det er fascinerende at sidde i sin 

kajak ca. 3 cm over vandoverfladen midt i bredningen. Fjordlandskaberne nærmer sig horisonten. Himlen 

og det blå vand fylder mere. Fjorden opleves som et lille hav. I starten følte jeg ubehag, men efterhånden 

blev det rutine at krydse fjorden. Jeg havde et GPS waypoint præcist midt i bredningen.  Turen har jeg sejlet 

i sort mørke en efterårsaften for at udforske min angst. Jeg var glad, da jeg gik i land på Nordmors og kunne 

slå mit telt op. Under turen blæste det pludselig op. Jeg mærkede angsten og ensomheden. Jeg var helt 

alene herude, og ingen kunne se mig. Jeg var i et med totaliteten. Både livet og døden. Styrken, 

intelligensen og meningen overfor evig- og meningsløsheden. Mange har fortalt mig, at det er uansvarligt at 

krydse bredningen. At jeg mangler både det ene og andet kursus. Gang på gang har jeg måtte fortælle, at 

jeg nøje har forberedt mig. Jeg har tjekket vejrudsigten. Jeg medbringer altid en ekstra pagaj, nødraketter, 

håndholdt skibsradio, mobiltelefon, lygte, kompas og vandtæt GPS. Jeg er altid iført tørdragt og 

redningsvest. Det betyder, at jeg kan opholde mig mange timer i vandet uden at blive kold. Min kone er 

naturligvis orienteret om turene. Igen og igen har jeg trænet kæntringsøvelser. Jeg kan tømme kajakken for 

vand, og komme op i den igen efter en kæntring. Det er ikke umiddelbart let, så derfor bør alle, der sejler 

kajak øve sig i dette. Mine børn har vanskeligt ved det, og jeg har set kajakroere, der havde meget svært 

ved at gøre det. Det tog mig 5 år at lære at foretage en såkaldt grønlændervending. Det vil sige, at vende 

rundt i kajakken. Jeg prøvede mange forskellige teknikker. Altid endte det med, at jeg blot lå med hovedet 

under vandet, og ikke kunne få vendt kajakken og komme op igen. Kun ved ihærdigt at studere videoer på 

internettet, fik jeg den rigtige teknik.   
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Den mægtige Hanklit på Nordmors. Den er mit pejlemærke, når jeg krydser bredningen. 

 

 

  
Thisted bredning. Mors i baggrunden. Sen skumring. 
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En aftensejlads. Min selvbyggede kajakcykelvogn står klar ved fjordkanten. 

 

Tørdragten betyder, at jeg ofte sejler om vinteren i fjorden. Adskillige gange har jeg sejlet, når fjorden er 

belagt med en tynd is. Om vinteren har jeg fjorden for mig selv. Kun sælerne sætter nysgerrigt deres sorte 

hoveder op over vandet for at se, hvad der sker. Naturoplevelsen er ultimativ.   

Kajakken opfyldte mange af mine behov for at være i kontakt med havet, men fartøjet gør det ikke muligt 

at medbringe min kone og mine børn. Aktionsradiussen var også begrænset. For mig var det kun omkring 

25 til 30 km om dagen. Derfor havde jeg stadig drømmen om en rigtig båd.  

 

 
En vinterdag i tørdragt ved Limfjorden. 
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Mit revir ved min strand. Thisted bredning. Set mod sydvest. 

 

 

 
Min kone, strand, kajak, jollen i forgrunden og mit liv. Set mod sydøst. 
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Kapitel 4: Medejer af båd 
En sensommer aften sejlede jeg i kajak fra Thisted til Vildsund havn. Her så jeg en lille yndig rød sejlbåd, 

som var sat til salg. Jeg hæftede mig ved, at der var stor plads i cockpittet, så jeg kunne have hele familien 

med. Da jeg arbejdede i Skive, kørte jeg dagligt forbi havnen. Det blev til flere besøg og store drømme. Jeg 

fortalte min lillebror om den søde båd, der var til salg14. Vi blev enige om at købe den i fællesskab. Jeg 

kontaktede ejeren, som var en ældre mand. Båden hed Dolphin. Det var en Junker 22, som var en 

traditionel danskbygget langkølet båd15, med en udenbords motor. Ejeren havde købt den af en dykker fra 

Glyngøre. Båden var i god stand. Kahytten var hyggelig med mange små lamper og lyserødt interiør. Der var 

et lille pantry med vask og spritkomfur. I spidsen var der et kemisk toilet under madrasserne. Båden blev 

oprindeligt produceret i Holstebro, men det var mange år siden den sidste båd kom ud af formen.  

 

 
Min første båd var denne Junker 22. 

 

Min kone syntes heldigvis også, at båden så sød ud. Jeg kørte ud til den ældre herre med en købskontrakt. 

Prisen blev 30.000 kr. Nu var jeg så medejer af en rigtig båd. De 15.000 kr. havde jeg tjent i mit lille 

konsulentfirma. Vi fik lov til at overtage bådpladsen i Vildsund havn. Den første weekend efter handlen, 

kom min lillebror til Thisted, for nu skulle vi ud at sejle. Mit første indtryk var, at de mange liner om bord 

var et sandt kaos. Jeg var nu omkring 40 år, og havde glemt alt om min tid som sejler i Frederikshavn og 

Strandby. Det var efterår og det blæste konstant fra vest. Vildsund er et smalt stræde mellem Thy og Mors, 

hvor der ikke er de bedste sejlemuligheder for nybegyndere. Der stod vi så, og skulle ud at sejle. Ingen af os 

vidste, hvordan sejlene skulle sættes. Hvad var top og bund på sejlene? Motoren havde vi heller ingen 

kendskab til. Sejle det ville vi, for min bror var kørt fra hans bopæl i Aalborg. Sundet var fyldt med krappe 

bølger med hvide skump toppe. Vi fumlede i lang tid rundt på dækket. En mand fra en nærliggende stor 

                                                           
14

 Både til salg, herunder Junker 22, findes på adressen http://www.scanboat.com/dk/ 
15

 Information om Junker 22 findes på adressen http://www.junker22.dk/ 

http://www.scanboat.com/dk/
http://www.junker22.dk/
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motorbåd kom hen til os. På en ikke særlig venlig måde, advarede han os kraftigt mod at sejle ud. Han 

fortalte, at der et stykke uden for havnen lå en stor sten, vi ikke kunne se. Længere mod syd ville vi opleve 

noget, som mindede om Kaphorn! Herefter gik han. Vi mistede modet, men undrede os over, at man kunne 

tale om Kaphorn, når vi befandt os dybt inde i Limfjordslandet.   

 
Kilde: http://www.junker22.dk/. Fra brochure. 

 

 
Kilde: http://www.junker22.dk/. Fra brochure. 

http://www.junker22.dk/
http://www.junker22.dk/
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Nogle dage senere var min kone med, da jeg ville ud at sejle, inden den skulle tages op for vinteren. Stadig 

var jeg ikke klar over, hvad jeg skulle gøre. Alle i havnen kunne se, at jeg var nybegynder. Jeg bemærkede 

en ældre herre, som sad på sin cykel og iagttog sceneriet. Jeg henvendte mig til ham ved at sige, at jeg ikke 

var klar over, hvordan sejlene skulle sættes. Han satte cyklen, og kom om bord. Han tilbød at sejle en tur 

med os. Den første tur gik rask af sted i god vind. I forhold til kano- og kajaksejlads virkede det voldsomt på 

os. Båden krængede hårdt, og sejlene blafrede voldsomt i efterårsvejret. Det viste sig, at manden havde 

sejlet i en menneskealder, og havde deltaget i adskillige mesterskaber for folkebåde. Lidt beskeden fortalte 

han, at han havde vundet flere konkurrencer. Han afholdte sejlerkurser i Thisted. Som thybo, der kendte til 

Janteloven, fik vi først dette at vide, efter vi var kommet i havn igen. Han gik under navnet ”Christian 

flyvpap”. Venligt tilbød han mig, at jeg kunne komme med ham ud at sejle i hans båd ”Pap”, som lå i 

Thisted. Jeg tog imod tilbuddet, og havde et par gode efterårsture i bredningen. Her lærte jeg det mest 

elementære. Han imponerede mig ved at sejle ud og ind af havnen for sejl.    

 

  
Dolphin om læ Dolphin om læ. Bemærk fjernsyn og landstrøm. 

 

Siden fik jeg meget glæde af Pap, hans viden og historier. Han talte thybomål, så han kunne være svær at 

forstå. Kvinder omtalte han altid som ”kællinger”. Min kone havde lidt svært ved at acceptere det i starten. 

Han sejlede helst uden ”kællinger”. Han havde en Nimbus 26 i krydsfiner, og var i den grad traditionalist. 

Strøm, lanterne og vand skulle man ikke have på en båd. Duelighedsbevis og certifikat til kystradio havde 

man ikke noget at bruge til. Flere gange fortalte jeg ham, at jeg i min ungdom havde lært lidt om 

navigation, og at jeg tænkte på at friske det op. Engang var vi to ude at sejle med Pap. Den anden mand 

kom uforvarende til at sige, at han havde meldt sig på et navigationskursus. Pap hidsede sig gevaldigt op. Vi 

blev kommanderet ned om læ, hvorefter han fandt et søkort frem og foldede det ud på bordet. ”Hvad 

fanden er det, I ikke kan forstå?” Vi sad tavse, mens han berettede om hans mange sejlture uden, hverken 

det ene eller andet. Især hans tilbagevendende historier om sejladsen til Norge, gjorde stort indtryk på mig. 

Det skulle have været et frygteligt vejr over Nordsøen. De var to mand om bord. Ifølge Pap, sejlede den 26 

fods Nimbus båd flere gange 17 knob! Dog havde han hverken log eller GPS om bord. Ifølge historien søgte 

de nødhavn i Hanstholm. De blev skældt ud af havnemesteren, fordi de ikke havde kaldt havnen før de 

anløb. Men de have jo ingen radio om bord. Pap var overbevidst om, at hans Nimbus 26 var verdens bedste 

båd. Da han på grund af alder skulle til at gå i land, forsøgte han flere gange at sælge båden til mig. Jeg 

kunne dog tydelig se boblerne i krydsfineren. Jeg bemærkede, hvordan han selv udbedrede skaderne ved 
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finerplader, han købte i det lokale byggemarked. Det virkede ikke betryggende på mig. Han fik solgt båden, 

og blot et par sæsoner senere blev den hugget op.    

  
 Bemærk lamper og min hjemmelavede navigationskasse. Computer med elektronisk søkort og VHF-radio. 

 

Jeg elskede Dolphin, og lærte hurtigt at sejle den. Jeg købte min bror ud af båden, da det var besværligt for 

ham at sejle fra Vilsund, når han boede i Aalborg. Jeg fik flyttet båden til Thisted havn. Min kone og jeg 

gennemsejlede fjorden. Det blev til adskillige ture rundt om Mors, mange gange til Livø, Fur, Jegindø og 

Venø. Det blev til besøg i Struer, Lemvig og naturligvis også Løgstør. Ofte havde vi børnene med selvom 

pladsen var trang. I forhold til vores mange kanoture var det nu ren luksus. Nu havde vi pludselig et 

spritkomfur, vand og skulle ikke til at sætte telt op, når vi kom i havn. For mig var det noget særligt at sove 

for anker. Engang imellem lykkedes det mig at få min kone med på ideen. Flere gange oplevede vi, at 

vinden vendte i løbet af natten, og båden begyndte at danse vildt. Normalt opdagede min kone det ikke, for 

hun sov bare. Jeg lå ofte og var nervøs for om nu ankret eller ankerbøjen kunne holde. Særligt vores første 

overnatning ude foran Skyum var slem. Vinden var om aftenen i vest, og vi lå godt beskyttet af Skyum 

bjerge. Vinden drejede mod syd og tiltog i nattens løb. Igennem natten måtte vi nærmest klamre os til 

mastefoden, som gik ned igennem båden. Andre gange har vi ligget i Rovvig, ved Feggerøn eller udenfor 

min strand kun ca. 1000 meter fra vores hjem. Nogle gange har jeg alene ligget for anker, og er så vågnet 

midt om natten og været nervøs. Flere gange har jeg bjærget ankeret, og i mørke sejlet hjem til min plads i 

Thisted havn. Her sov jeg så videre.        

  
Rummeligt Cockpit. Bemærk bøje agter, som jeg slæber, når jeg sejler alene. 
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Flere gange deltog vi i kapsejladsen rundt om Mors16. Vi nåede aldrig i mål samme dag, som de andre både. 

På grund af bådens ringe fart, og mine manglende færdigheder i at sejle for sejl, var vi altid tvunget til også 

at sejle om natten. Jeg husker særligt en aften i Salingsund. Klokken var omkring 24.00 og pludselig kom der 

en tyk tåge og indhyllede os. Sundet er smalt, der er en del grunde, og et par sømil fremme er der en 

mægtig bro med piller af beton. Fra vores sejlads i kano rundt om Mors, kendte jeg til de lave dybder i 

farvandet. Jeg gik desværre lidt i panik, og mistede totalt orienteringen. Hvor var jeg præcist? Min kone 

blev vækket, sejlene taget ned og påhængsmotoren blev startet. Jeg fandt min håndholdte GPS, der var 

forsynet med et landkort. Det hjalp mig. Vi blev midt i sundet, og håbede på, at vi ikke sejlede ind i en 

bropille. De var heldigvis også afmærket på det elektroniske kort. Det lykkedes os at sejle igennem broen, 

og senere finde havneindløbet til Glyngøre. Vi var i havn kl. 3.00. To af vores børn var med på turen, men 

de havde heldigvis ikke opdaget faren. Andre gange gik turen fint om natten langs Østmors og ind igennem 

det smallem Feggesund. Det foregik uden elektroniske søkort, og heldigvis gik vi aldrig på grund i Junkeren. 

Børnenes krav for at tage med på kapsejladsen var mængder af slik og sodavand.    

 

  
Vi sejler. Masten var ikke større, end jeg havde den hjemme om vinteren. 

 

Jeg havde genoptaget min læsning af litteratur om personer, der i små både sejlede over oceaner. Som 

andre sejlere med drømme, læste jeg mange af Billesbølles bøger17. Særligt fascinerende var det at læse om 

hans jordomsejling i en lille 18 fods Lynæsjolle. Den var mindre end min Junker 22. På nettet og i 

antikvariater fandt jeg også gode bøger. Ofte var de på engelsk og tysk, men det betød mindre, når min 

interesse var så intens. Samtidig begyndte jeg at udstyre Junkeren til havsejlads. I masten blev der 

monteret en radarreflektor, så de store skibe kunne se båden. Jeg fik installeret VHF-radio og en computer 

med søkort. Alt blev spændt fast, som om jeg skulle krydse et ocean. Faktisk sådan, at jeg forestillede mig, 

at skibet kunne vende på hovedet, uden at der ville ske noget.  

Tiden kom til at sejle ud af fjorden. En dejlig sommer sejlede vi op til mit gamle farvand omkring 

Frederikshavn og hilste på mine forældre. Med 3 børn om bord sejlede vi videre til Vesterø på Læsø. Båden 

var absolut den mindste gæstebåd i havnen. Vi lå inderst i havnen ved siden af en københavner i en stor 

                                                           
16

 Afholdes af Thisted sejlklub, som findes på adressen: http://www.thisted-sejlklub.dk/ 
17

 Se f.eks. Svend Billesbølle (1997): Den sidste jordomsejling. Stormy II vender hjem, Wisby & Wilkens; Svend 
Billesbølle (1999): Stormy II, Wisby & Wilkens. Se sejlerberetninger og eventyr bagerst i beretningen. 

http://www.thisted-sejlklub.dk/


62 
 

trækutter. Adskillige gange fortalte han mig i en påbydende tone, at han nu syntes, at jeg skulle sejle hjem 

igen med min familie. Efter hans mening var båden for lille til at sejle på Kattegat. Vi oplevede da også en 

enkel dag med kraftig vind, hvor det ikke ville have været rart at opholde sig i Læsø rende. Opholdet på 

Læsø var en fantastisk oplevelse. Vi kunne køre gratis i bus rundt på øen, og det blev til lange gåture med 

børnene. Vi mødte et ægtepar fra havnen i Thisted. Deres båd var på 30 fod, men stadig en af de mindste 

både i havnen. Vi kom sikkert tilbage til Thisted. Let var det ikke mod vestenviden, så vi anvendte den 8 hk 

påhængsmotor. Det var et kunststykke at hælde benzin på den, når det gyngede. Det blev til mange dunke 

benzin af 5 liter, og mange besøg på diverse servicestationer.   

 

  
Bemærk isbryderne i baggrunden. Sammenlign med billederne fra da 

jeg var barn. Jeg er tilbage! 
Dolphin på Læsø. Færgen og københavnerens kutter i baggrunden.  

 

  
Læsø rende med 3 dejlige børn på dækket. Mor og 2 børn i spidsen. Ferie på Læsø. 

 

Min interesse for at sejle var så stor, at jeg lod båden ligge i vandet om vinteren. Igen havde jeg fjorden for 

mig selv, når jeg i juledagene sejlede ud. Jeg var naturligvis altid iført min tørdragt, redningsvest og livline. 

Jeg eksperimenterede med at sejle, når det var mørkt eller tåget. Bevidst forsøgte jeg at miste 

orienteringen i bredningen, så jeg kunne træne i at anvende kompas og håndholdt GPS til at finde tilbage til 

havnen. Jeg husker en jul, hvor det virkelig lykkedes for mig at miste orienteringen, da min håndholdte GPS 
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ikke fungerede, som den skulle. Rart var det ikke, og tågen var tyk. Jeg begyndte at sejle efter kompasset, 

men da jeg ikke vidste, hvor jeg var, kunne jeg ikke vide, hvor jeg ville komme i land. Naturligvis var det ikke 

farligt, for Thisted bredning er ikke større end en halvstor sø. Jeg fik til sidst ordnet GPS´en og fandt 

havneindsejlingen. Det var julens gys.      

 
Dolphin alene i vandet om vinteren. Bemærk isen. 

 

En sommer besluttede jeg, at nu ville jeg sejle til Sjælland. Jeg købte søkort hos min gode genbo, som havde 

skibsprovianten i Thisted. Pap blev orienteret om turen, men jeg kom desværre aldrig af sted. Vejret var 

ikke godt.  

Efter 5 år, havde jeg ligesom ”udsejlet” båden. Der var ikke flere udfordringer. Jeg kunne sejle alene ud og 

ind af havnen for sejl. Sejle både sommer og vinter, og når vejret var godt og dårligt. Min kone og jeg havde 

anduvet de fleste større havne i Limfjorden. Besøgt og omsejlet limfjordsøerne i kano og båd. Vi ville se 

noget nyt. Junkeren havde nogle begrænsninger. Påhængsmotoren var ikke god i høj sø. Propellen løftede 

sig ud af vandet, og der var ikke fremdrift i båden. Den lille 2 takts benzinmotor, havde også en begrænset 

aktionsradius. Der var grænser for, hvor mange 5 liters benzindunke vi kunne have om bord. Når det 

regnede var pladsen trang om læ. Vi havde ikke et cockpittelt, så der var ikke meget plads for 4-5 

mennesker. Især ikke, hvis vi var blevet våde, og tøjet skulle tørres. Min datter var også kommet i 

puberteten. Hun var ikke begejstret for, at skulle tisse i en sort plastik spand i alles påsyn. Endelig manglede 

vi et rulleforstag. Det var ikke altid let at bjærge forsejlet, når den lille båd gyngede og vandet stod ind over 

dækket. Min kone kunne i sådanne situationer ikke lide at styre båden, så det var ofte hende, der blev 

sendt ud på fordækket. Med et rulleforstag kunne vi betjene forsejlet fra cockpittet.      
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Kilde: Google Earth. Et udsnit af sejlture med Dolphin. 

 

Min arbejdsmæssige situation gjorde, at jeg ikke havde tid eller penge til at gå i gang med et nyt og større 

bådprojekt. Jeg boede først et halvår på Østerbro i København, og dernæst et år i Århus midtby. I øvrigt en 

vanskelig periode, når man gerne vil sejle. Vinteraftener spadserede jeg rastløst på Langelinje og tænkte på, 

hvordan jeg kunne komme til at sejle, hvis vi alle flyttede til København. Det var nærmest umuligt at få en 

havneplads, og priserne var tårnhøje. Da jeg boede på pensionat, var det ikke muligt at få min kajak med. I 

Århus var det ikke meget bedre. En enkelt gang medbragte jeg min kajak. Jeg kunne lige lirke den ind 

gennem lejlighedens vindue. Problemet var også, at det ikke var sådan lige at søsætte en kajak i Århus 

midtby. Man skulle være medlem af en roklub, eller have en særlig tilladelse. Løsningen blev, at jeg måtte 

køre ud til Egå, for at finde et sted, hvor jeg lovligt kunne lægge kajakken i vandet. Jeg fik så en herlig 

aftentur fra Egå, langs Risskov, ind i den gamle fiskerihavn og tilbage igen. Det hele var dog for besværligt, 

så jeg tog kajakken med tilbage til Thisted.       

Heldigvis fandt min kone et undervisningsjob til mig i Thisted. Jeg kunne nu flytte tilbage til byen ved 

fjorden. Nu havde jeg tid til at gå i gang med et større bådprojekt. Jeg havde dog realiseret flere mindre 

bådprojekter, hvor målet var at opøve håndværksmæssige færdigheder. Jeg var akademiker, og har altid 

fået af vide af mine nærmeste, at mine hænder sad forkert. Den hjemmebyggede kajak gav mig dog lidt 

selvtillid. Mange små reparationer på Junkeren var også lykkes. Mit motto er, at 80 procent af det jeg laver 

er ganske udmærket, mens 20 procent er noget klamp. Det lever jeg med. Det er en konstant proces, hvor 

jeg forsøger at gøre det bedre næste gang.     
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Efter en vinterstorm fandt jeg ved strandkanten et gammelt vrag af en optimistjolle. Der var et stort hul i 

bunden, hvor der engang havde siddet et sværd. Jeg tænkte, at vraget kunne blive til en lille slæbejolle. 

Efter 14 dages tid bjærgede min søn og jeg vraget. Det kunne jo være, at der var en, som savnede jollen. Jeg 

brugte en vinter på at genopbygge jollen. Jeg lærte at arbejde med glasfiber og spartelmasse. Jeg lukkede 

hullet, og beklædte bunden med glasfibermåtter. Der var bestemt ikke god økonomi i projektet, men jeg fik 

skabt en jolle, der var konstrueret sådan, at jeg kunne trække den hen over de skarpe flintsten på stranden. 

Jeg havde monteret slæbemeder under jollen.    

  
Min selvbyggede slæbejolle. Nu skal den sættes i fjorden. Kano og kajak i baggrunden. 

 

Jeg har fået et særligt kærlighedsforhold til den røde jolle, da jeg for længst burde have opgivet den. Når vi 

sejlede i fjorden, havde vi den ofte med på slæb, men det var ikke uden problemer. Når vejret var godt, gik 

det fint. Vi kunne så kaste anker, ro ind til kysten og besøge interessante steder. Desværre gik det ikke godt, 

når der var bølger på fjorden. Jollen blev hurtigt fyldt med vand, og det kunne være vanskeligt, at komme 

ud at tømme den. En enkelt gang gik det helt galt efter Vilsund. Vinden var i øst, og da vi kom ind i Thisted 

Bredning blev vi mødt af rullende krapbølger. Jollen blev fyldt med vand og sank ned under overfladen. Det 

rykkede vældigt i vores lille sejlbåd. I panikken mistede vi storfaldet, som gled til tops, da vi bjærgede 

sejlene. Bølgerne gjorde det umuligt at kravle ud i jollen. Jeg tog en kniv, og skar slæbelinen over. Det var et 

farvel til mange hundrede timers arbejde. Jeg kaldte Vilsundbroen og gjorde brovagten opmærksom på, at 

han måske ville se en drivende jolle. Vi kom i havn, og dagene gik. Jeg var overbevidst om, at jollen var 

synkefri, da jeg havde fyldt den med flamingostykker under tofterne. Min kone var af en anden mening. 

Hun havde ret i, at jollen bestemt var meget tung, og at mine konstruktioner ofte blev for solide. Jeg 

kontaktede Thisted Dykkerklub, og sendte dem billeder af jollen. Var det ikke en opgave for dem? Der var 

dybt i det smalle sund. Jeg vidste, at dykkerne holdt til i området. Der gik ca. 14 dage, så ringede min 

mobiltelefon. En mand havde set min jolle på et øde og utilgængeligt sted mellem Vildsund og Thisted. 

Kysten består her af stejle skrænter og tæt krat helt ud til fjorden. Min kone og jeg tog ud på en længere 

vandring fra Vilsund, hvor vi til sidst fandt jollen. Den var intakt. Selv årerne var der stadig, da jeg havde 

fremstillet et særligt system, så de ikke blev tabt, hvis jollen kæntrede. Vejret var godt, så jeg roede ud over 

bredningen og videre ind i Thisted havn. Jeg brugte igen en vinter på at arbejde med den lille jolle. Stævnen 

blev fyldt med skum, og jeg konstruerede møjsommeligt træplader, som skulle forhindre at vandet løb ind i 

jollen. De skulle så dækkes med en presenning, når vi sejlede. Nu var problemet blot, at jollen var ekstra 

tung og fribordet lavere. Første gang vi havde jollen med på slæb, blev den fyldt med vand! Min kone 

grinede højlydt, da hun adskillige gange i løbet af vinteren havde sagt, at det blev til et hangarskib, som ville 
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synke, når det kom i vandet. Heldigvis har jeg også konstrueret en særlig bøje med 12 meter line, så hvis 

jollen skulle synke, ville bøjen flyde op til overfladen.  

 
Linen kappes. Vilsundbroen i baggrunden. 

 

  
Vi finder jollen. Thisted i baggrunden. Alt er intakt. Intet er mistet. Men den er fyldt med mudder. 

 

Mit arbejde med jollen gjorde, at en flink ven i fra triathlon klubben tilbød mig en bedre jolle. En 

efterårsaften kørte jeg til Stenbjerg ude ved Vestkysten. Han havde en gammel jolle med sejl, som han ville 

forære mig. Han fik en kasse øl, og jeg tog jollen med hjem. Det krævede en vinters arbejde at sætte jollen i 

stand. Ligeledes måtte jeg konstruere en jollevogn, så jeg kunne få mine joller ned til stranden. Jeg havde 

allerede bygget en cykelvogn til kajakken, men den var for skrøbelig til de tunge joller. Min kone var altid 

klar til at hjælpe mig med at trække jollerne frem og tilbage. Naboerne så undrende til. Desværre var 

masten på sejljollen så høj, at den ikke kunne komme under en gangbro. Der udspillede sig et sjovt 

intermezzo, da vi på mange måder forsøgte at få jollen under broen. Til sidst lykkedes det. Det blev til 

mange gode sejlture i jollen med sejl. Den var særdeles livlig. Ofte havde jeg følelsen af, at den var ved at 

kæntre. Jeg blev aldrig en stor jollesejler, men i stille vejr kunne jeg udmærket sejle rundt på fjorden. 

Desværre havde jeg ikke succes med malingen. Jeg havde anvendt en meget dyr to komponent Hempel 

bådmaling, men den begyndte at krakelere. Træet arbejdede og der trængte vand ind. Krydsfineren 

begyndte at rådne. Jeg orkede ikke mere, så jeg skar jollen i stykker, og kørte den op på genbrugspladsen.   
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Den nymalede jolle på den nye vogn. Klar til at sejle fra min strand. Alt er sat i god stand. 

 

Bådprojekterne var økonomisk dyre, men socialt berigende. Jeg var nærmest daglig kunde hos 

skibsprovianten i Thisted. Jeg blev ofte inviteret med ind i bagbutikken. Her fik jeg kaffe og snakken gik. Han 

mente, at jeg skulle overtage hans butik, når han stoppede, fordi jeg efterhånden havde et stort kendskab 

til varesortimentet. Havnesmeden var også flink til at hjælpe mig med forskellige småting. 

Langsomt kunne jeg mærke, at jeg, som belæst akademiker, blev bedre til at anvende mine hænder. Jeg 

lærte at save mere præcist og arbejde med træ. Uden tegninger konstruerede jeg et ror og rorpind til 

sejljollen. Det største projekt var en genopbygning af min elskede Junker efter et indbrud og en stranding 

på molen. En vinteraften mellem jul og nytår, var der nogle banditter, der havde besluttet, at de ville ud at 

sejle. Der var naturligvis ikke mange både i havnen om vinteren, så valget blev min. Med en stor sten, 

havde de smadret døren ned til kahytten. Hvad der videre skete ved jeg ikke, men politiet havde set båden 

ligge og banke op ad stenene, der udgjorde havnemolen. De havde kontaktet hjemmeværnskutteren, som 

havde bjærget båden. Det havde været en blæsende nat og hjemmeværnsfolkene var i deres 

overlevelsesdragter. Jeg takkede dem, og gav dem nogle flasker god vin for deres indsats. Jeg fik båden på 

land. En taksator vurderede skaderne på båden. Jeg fik 10.000 kr. Et stort beløb, da båden næppe var mere 

værd en ca. 20.000 kr. Klinisk gik jeg i gang med at genopbygge den fine trædør med lameller. Da det blev 

forår, gik jeg med samme systematik i gang med at udbedre ridserne i skroget. Da jeg var færdig kunne man 

ikke se, at båden havde ligget op af en stenmole. Der var mange, der roste mit arbejde. På havnen gik der 

en historie om, at jeg var ingeniør. Det morede mig en del.  

 
Min yngste søn i slæbejollen. 
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Logbog ført af Kristine 12 år. 
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Logbog ført af Kristine 13 år. 
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Logbog ført af Kristine 13 år. 
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Logbog ført af Kristine 14 år. 
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Logbog ført af Malene 
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Logbog ført af Malene 
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Logbog ført af Malene 
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Logbogsblad fra Dolphin 
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Tegnet på sejltur med Dolphin af Oliver 

 

 

 
Tegnet på sejltur med Dolphin af Kristine 
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Kapitel 5: Restaurering af gammel båd   
Som tidligere skrevet, var jeg nu tilbage i Thisted. En måned efter, at jeg var startet på mit nye job som 

gymnasielærer, fandt jeg en båd til salg i Amtoft. Jeg havde igennem længere tid set på både, der var større 

end Junkeren, og som havde indenbords motor. Samme sommer besøgte jeg en del havne omkring 

Roskilde fjord. I løbet af det år jeg boede i Århus, vandrede jeg aften efter aften rundt på broerne i de 

forskellige marinaer i Århus og omegn. Væggene i min lejlighed var beklædt med gamle søkort. Jeg sad i 

Århus midtby og drømte om Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og Limfjorden. Bylivet tiltalte mig ikke. Under 

mit ophold først i København og senere Århus fik jeg læst mange bøger om folk, der sejlede jorden rundt 

eller var på vilde ekspeditioner18. Min selskabelighed var begrænset i forhold til de andre konsulenter.  

Båden i Amtoft var en gammel Sagitta 30 fra 1967, som havde byggenummer 31. Den var tegnet af den 

berømte danske bådkonstruktør Aage Utzon19, hvis søn senere tegnede operaen i Sidney. Det var en 

spidsgatter, som normalt blev bygget i træ.  Sagitta`en var en af de første, der blev konstrueret i det nye 

materiale glasfiber. Man var usikker på om materialet kunne holde. I forhold til både i dag, er glasfiberen 

ekstra tyk. Mellem de to lag fiber ligger der balsamtræ, som en slags isolering. Masten er massiv og minder 

mest om et kanonrør i støbejern. Noget de lokale sejlere advarede mig imod. Vi skal være mange mænd for 

at kunne løfte masten. Mastevognene på havnen er ikke designede til denne vægt. Derfor har jeg selv 

bygget en vogn af en gammel trailerbund.  

 
Kilde: http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm 

                                                           
18

 Se sejlerberetninger og eventyr bagerst i beretningen.  
19 Information om Sagitta 30. Se http://www.sckruger.dk/ 

http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm
http://www.sckruger.dk/


79 
 

Båden er langkølet som Junkeren. Jeg har læst så mange gamle beretninger om sejlere, der har sejlet 

jorden rundt, at jeg sværger til langsomme og tunge langkølede både. Grundstødninger er også mindre 

problematiske i langkølede både, da kølen ikke kan knække eller falde af. På nettet havde jeg fulgt båden i 

Amtoft. Jeg vidste, at den havde været til salg i flere år. Prisen var 180.000 kr. Opholdene i København og 

Århus havde ikke været nogen økonomisk succes. Det betød udgifter til ekstra bopæl plus transport. Jeg 

nåede både at bo på Livjæger-pension, Malling kro og i lejet lejlighed i Århus. Til og fra København foregik 

både med fly og tog for egen regning. Derfor havde jeg ikke en konto med 180.000 kr. til køb af større båd. 

Min store søn var begyndt at læse i København, og skulle også hjælpes lidt. Men i min verden var det den 

perfekte båd til den perfekte pris. Jeg var forblændet. Der var stadig lidt sømand i min gamle far. Igennem 

årerne havde vi sammen jævnligt været ude at kigge på både. Jeg ringede til ham. Som sædvanlig var der 

opbakning fra mine forældre, som straks kom på besøg i Thisted. 

 

 
Kilde: Ukendt 
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Min far og jeg tog ud i havnen i Amtoft og fandt båden. Naturligvis var jeg begejstret. Min far har altid 

været flink til at hjælpe mig i alle livets situationer. Vi kontaktede ejeren og kom om bord. Bådejeren og 

hans konen var begge over 70 år. Desværre var de alvorligt syge. Båden havde i flere år stået forsømt inde i 

en lade. Nu var den sat i vandet, men mange ting virkede ikke. Ingen lanterne fungerede. Orange ruststriber 

løb ned af den indvendige isolering. Motoren kunne ikke lade strøm, så det var nødvendig med en oplader 

og en ledning i land. Båden lugtede gammel. Alt var fedtet i kahytten. Den ældre herre ringede efter sin 

søn, og vi fik en kort tur på fjorden. Det var en fornøjelse at se, hvordan han mestrede at styre båden. 

Sejlene var fine. Det virkede som om, at båden sejlede godt. Den vejede 5 tons, så jeg mærkede straks, at 

bevægelserne var roligere end dem, jeg kendte fra Junkeren. Senere på dagen var min kone med ude at se 

båden. Vejret havde forandret sig, og vi mærkede efteråret. Vi blev inviteret med bådejeren hjem for at se 

mere udstyr. Konen var svækket og kunne næppe sejle mere. Sammen boede de i et hus med en fantastisk 

udsigt ud over Limfjorden. Der var ingen tvivl om, at de gerne ville sælge båden. Men det var også klart, at 

båden havde betydet meget i deres liv og for deres familie. De havde sejlet i Norge, Sverige, Tyskland og 

Polen. I køkkenet hang der en model af båden, og et helt rum i huset var fyldt med bådudstyr. Vi var igen 

nede og se båden alene. Det stod klart for mig, at det ville tage mig mindst 5 år før båden var, som jeg ville 

have den. Det ville blive et kæmpe arbejde og meget dyrt, men det var den båd, jeg turde sejle over 

Skagerrak i. Jeg holdt mine betragtninger for mig selv.  

Der gik et par dage, og jeg havde naturligvis ikke fået flere penge af den grund. Jeg talte igen med min far. 

Han mente, at jeg skulle byde ham 125.000 kr. Han ville give mig et rentefrit lån. Noget han før havde gjort. 

Lidt desillusioneret sendte jeg mit tilbud via e-mail. Bådejeren ville næppe sælge sin båd for 125.000 kr., når 

den igennem flere år havde stået til salg for 180.000 kr. Med andre ord skulle han slå ca. en tredjedel af 

prisen. Jeg skammede mig også lidt ved at sende et sådant tilbud til en syg mand. Som konsulent i Århus 

havde jeg dog lige været på et kursus, hvor jeg havde lært at forhandle priser. Her havde vi gennemført 

rollespil, hvor vi forhandlede priser på fiktive konsulentopgaver.  

Et par dage senere var der svar. Han accepterede prisen. Jeg var euforisk. Endelig havde jeg fået en båd, 

hvor jeg kunne sejle ud i Nordsøen og Skagerrak. Nu kunne jeg realisere min barndoms- og ungdomsdrøm 

om at krydse Vesterhavet og se, hvad der gemte sig på den anden side.  

Jeg kørte til Amtoft og medbragte i den anledning en kontrakt. Den ældre herre ville dog ikke skrive under 

på en juridisk kontrakt, hvor han solgte båden til mig. Jeg skulle blot overføre 125.000 kr. til hans konto. Jeg 

fornemmede, at hans børn ikke var tilfredse med handlen. Han ville ikke give nogen garanti i forhold til 

båden. Det eneste bevis jeg har på, at jeg ejer båden er nogle e-mails med en kort kommunikation. Hans 

tilstand var af en sådan beskaffenhed, at han ikke var i stand til at give mig vejledning, råd og hjælp i 

forhold til båden. Jeg stod nu alene med en gammel båd fra 1967, hvor mange ting ikke fungerede. Blot det 

at starte motoren eller betjene instrumenterne var et problem, da jeg skulle gætte mig frem. Hvilke 

knapper skulle der trykkes på, og hvilke haner skulle åbnes eller lukkes? Hvordan skulle sejlene sættes, og 

hvad var de mange reb til? Det var en kæmpe udfordring. 
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Kilde: http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm 

 

 

http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm
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Kilde: http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm 

 

http://www.sckruger.dk/Sagitta30igennemtiderne.htm
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En efterårsaften sejlede min datter og jeg båden fra Amtoft og hjem til Thisted. Vi var ikke kommet ret 

langt ud på fjorden, før en indikator viste, at motoren var faretruende varm. Jeg valgte at forsætte mod 

Thisted, men en behagelig tur blev det ikke. Vi kom i havn uden problemer. Den megen snak om, at det er 

vanskeligt at styre en langkølet båd i havn var åbenbart overdrevet20. Jeg var klar over, at det var 

nødvendigt at få efterset motoren. Ud over at den blev for varm, at generatoren ikke ladede strøm på 

batterierne, var det også et problem, at motoren lækkede olie. Jeg havde allerede i Amtoft havn 

observeret, at når jeg lænsede båden for vand i bunden, blev havnevandet fyldt med olie21. Det var 

nødvendigt at lænse engang imellem, for når det regnede, blev sumpen fyldt med vand. Jeg havde 

vanskeligt ved at gennemskue så mange problemer på engang. 

På nettet fandt jeg en autoriseret BUKH mekaniker fra Løkken22. Jeg sendte firmaet nogle digitale billeder.  

De syntes, at motoren så ud til at være i meget dårlig stand. Mange steder var den røde maling skallet af, 

og der var kun en rusten overflade tilbage. Firmaet sendte en mekaniker, som gik motoren igennem. Han 

skiftede bl.a. sø-pumpen, luft- og oliefilter samt olien. Strømmen ville han ikke se på, da det ikke var hans 

område. Regningen blev på 10.000 kr.! Det vil sige, at nu havde jeg brugt 135.000 kr. på båden. Motoren 

lækkede stadig olie, og strømmen virkede ikke. Jeg valgte at tage båden op på land. Det var jo også efterår. 

Et større arbejde gik i gang. Det betød, at båden kom til at stå på land i to vintre og en sommer. Heldigvis fik 

jeg hurtigt solgt min lille Junker til en køber i Randers. Prisen var 20.000 kr. Det eventyr havde også kostet 

mig penge.  

 

 
Båden købt som beset i Amtoft havn, august 2009.  

                                                           
20

 Se dog Leif Rosendahl (2012): Sømandskab og kommunikation for yachtskippere, Weilbach p.96.  
21

 Det er klart ulovligt. Se Kurt Skytte (2007): Søret for fritidssejlere, 5. udgave, Weilbach, p. 59. 
22

 Løkken Smede- & Maskinværksted A/S, http://www.lsm-diesel.dk/ 

http://www.lsm-diesel.dk/
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Alt om bord var fedtet og fugtigt. De fedtede overflader skyldtes især primussen og oliefyret. Fugten 

skyldtes, at vand kom ind adskillige steder. Når det regnede, stod der blankt vand i hylderne. Vandet kom 

dels fra utætheder ved septerne til søgelænderet, men også ved skødeskinnerne, hvor skruerne flere steder 

var trukket op igennem glasfiberen. Det værste var, at vandet trængte ind bag den påklistrede isolering. 

Noget sælgeren selv havde sat på. Desværre er jeg meget allergisk overfor skimmelsvampe. Det forklarede, 

at jeg ofte fik dundrende hovedpine, når jeg opholdte mig i båden. Fugten betød, at det elektriske system 

nærmest var irret igennem. Værre var, at adskillige ledninger var smeltet på grund af kortslutninger. En 

total renovering af båden var nødvendig. 

 
Bemærk, at rusten trænger igennem isoleringen. 

 

 
Efter restaurering. Isoleringen er borte, ingen rust, skruerne er frilagte, nye hynder og lamper. 
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Systematisk gik min kone og jeg i gang med at fjerne alt, hvad der kunne fjernes indvendigt i båden. Det 

blev til adskillige bil-læs med plader, hynder, borde, elektrisk udstyr, køkkengrej, gardiner osv. Derefter 

startede vi med at fjerne den påklistrede isolering. En vanskelig opgave, da isoleringen var sat op med en 

kraftig lim. Det betød, at vi også fjernede dele af den indvendige laminering af båden. Det blev til store 

flager af et eller andet fast stof fra 1967. Sikkert sundhedsskadeligt. Overfladerne blev ujævne og arrede. 

Det så håbløst ud. Et kæmpe spartel-, slibe- og malearbejde fulgte efter. I perioder var båden indhyllet i tykt 

slibestøv.    

Da det blev varmere i luften, lavede jeg glasfiber23. Skødeskinnerne blev fjernet, og de gamle skruehuller, 

som var blevet til vandkanaler, blev fyldt med spartelmasse af glasfiber. Flere af de slæder, der kørte på 

skinnerne var ødelagte. Der kunne ikke købes nye, der passede til de gamle dimensioner. Nye skinner blev 

bestilt og bragt til Thisted med luftfragt fra Australien. Skinnerne havde man ikke på lager i Danmark. 

Processen var lang, og det kostede mange penge. Vel omkring 15.000 kr. Nye huller skulle bores i lønningen 

og ned igennem glasfiberen. Det krævede præcision at styre det lange bor. Min datter lå inde i båden for at 

se, om jeg ramte rigtigt. Hun var købt til opgaven, fordi hun skulle afbetale en gæld til min kone. Hun var 

færdig med studentereksamen og havde et fri-år. Dygtig var hun. Bolte i den længde kunne ikke fås i 

Danmark, men blev bestilt i Tyskland. Bestillingerne gik igennem skibsprovianten i Thisted. Blot det, at 

skrue skinnerne på var vanskeligt og krævede mere end to hænder. De 5 meter lange skinner skulle bøjes, 

så de passede til bådens runde facon. Det krævede opspænding at vride dem.   

Indvendigt blev båden mange steder beklædt med glasfibermåtter. De træklodser, septerne til 

søgelænderet sad i, var rådne. Nye krydsfinerklodser skulle sættes op og igen beklædes med glasfiber.  De 

bolte, de store Andersenspil til skøderne sad fast i, var også rykket op af glasfiberen. Den gamle mand fra 

Amtoft havde sejlet hårdt med båden. Det gik der også rygter om på havnen. Han skulle have sejlet i alt 

slags vejr. Naturligvis var han klar over problemerne, for han havde løst det ved konstant at sætte større og 

større spændskiver under møtrikkerne. Så når en spændskive var ved at blive rykket op, satte han blot en 

ny og større spændskive på. Havnesmeden i Thisted konstruerede nogle nye rustfrie stålplader, som jeg 

satte under hvert spil, efter jeg også her havde beklædt med nye glasfibermåtter. Efterhånden blev jeg god 

til at arbejde med glasfiber, og kunne skønne mig frem til den rigtige blanding af de to komponenter i 

epoxyen. Så vidt muligt arbejdede jeg med maske på, men desværre opdagede jeg, af en af mine masker 

var solgt til mig uden filter. Jeg følte mig ofte svimmel, når jeg gik inde i båden og arbejdede i de giftige 

dampe.     

Skibets ydre bund var også i en dårlig forfatning. Roret sad løst, og der trængte vand ind i det. Bunden 

krævede også et stort spartelarbejde. Da jeg var færdig, malede jeg det hele med supergiftigt epoxy og en 

del andre lag af dyr maling. Låger, gas- og gearhåndtag og mange andre ting sad løst og skulle forstærkes 

med glasfiber eller nye skruer og bolte. Det var et kæmpe arbejde, som krævede meget tid. Heldigvis var 

jeg nu gymnasielærer i byen, og brugte ikke længere tid på transport fra og til arbejde.  

For at gøre båden vandtæt var det også nødvendigt at male hele dækket. Da båden kom i vandet halvanden 

år senere, var jeg stadig ikke kommet til renoveringen af masten. El-systemet var stadig ikke i orden. Det 
                                                           
23

 Jeg lod mig inspirere særligt af Don Casey (2009): This Old Boat: The #1 Guide For Turning A Rundown Fiberglass 
Boat Into A First-Class Yacht, McGraw-Hill. Second Edition.  Se også Roger Marshall (2010): Fiberglass Boat Repairs 
Illustrated, McGraw-Hill; Brian Gilbert (2006): Fix It and Sail: Everything You Need to Know to Buy and Restore a 
Small Sailboat on a Shoestring, McGraw-Hill; Don Casey (1996): Sailboat Refinishing, McGraw-Hill. 
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havde taget uendelig lang tid, at få min generator testet og få min starter renoveret. Jeg stod nu med en 

starter og en ny generator, men havde ingen ide om, hvordan jeg skulle forbinde det hele. Ledningerne var 

mindst 30 år gamle, og der var ikke et diagram over de mange kredsløb. Et firma i Hanstholm påtog sig 

opgaven, og sendte deres bedste elektriker. Dygtig var han, men han arbejdede normalt på store fiskeskibe. 

Det var vanskeligt for ham at forbinde ledningerne rigtigt. Det blev klaret over flere dage. Faktisk måtte han 

ringe rundt i verden for at få hjælp. 

Mine forældre havde skænket os nye hynder, som blevet syet hos en dygtig møbelpolstrer i Hørmested24 i 

Nordjylland. Min kone havde syet turkis gardiner og dejlige puder. Der blev indkøbt et nyt ORIGO 

spritkomfur, da den gamle primus gik i brand og nærmest eksploderede i min garage. Jeg havde anvendt 

meget tid på at slibe og male det gamle komfur, men kobberrørene kunne ikke holde til trykket, da 

komfuret skulle testes. Heldigvis skete der ikke noget.  

Søtoilettet blev taget ud af båden, rengjort og renoveret med nye pakninger. Jeg trak nye ledninger i 

båden25. Det gamle oliefyr fik jeg igen til at virke, efter jeg havde skilt det af i mange stykker.  

 

 
Det gamle toilet. Bemærk rusten. 

 

                                                           
24

 Møbelpolstrer Flemming Petersen, ansat hos Erling Christensen Møbler A/S. Arbejdet var fremragende og prisen var 
omkring 8000 kr. Se http://www.erling-christensen-moebler.dk/moebler.aspx 
25

 Inspiration til mit arbejde omkring el ombord fik jeg bl.a. fra følgende litteratur: Micke Westin (2010): Elsystem 
ombord. Handbok: Reparera, Förbättra, bygg nytt!, Norstedts, Stockholm. Charlie Wing (2006): Boatowner’s 
Illustrated Electrical Handbook, Second Edition, McGraw-Hill. Pat Manley (2003): Electrics Companion, Fernhurst 
Books. Edgar J. Beyn (1983): THE 12 VOLT DOCTOR'S PRACTICAL HANDBOOK for the boat's electric system; Spa Creek 
Instruments Co. Annapolis. Maryland. Ed Sherman (2007): Advanced Marine Electrics and Electronics 
Troubleshooting, McGraw-Hill. Edwin Sherman (2007): Powerboater's Guide to Electrical Systems, Second Edition, 
McGraw-Hill. 

http://www.erling-christensen-moebler.dk/moebler.aspx
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Det nye toilet og badeværelse.  

 

Jeg havde konstrueret en særlig navigationshylde, som indeholdt GPS, 2 VHF-radioer, almindelig radio, 

kortlys26 og en bærbar computer med søkort. Det krævede bl.a. konstruktion af computerstik, så jeg kunne 

forbinde computeren med skibets gamle GPS, men også forbinde GPS og en nyere VHF med Digital 

Selective Calling. Det betyder, at man i en nødsituation blot kan trykke på en rød knap, og så bliver skibets 

identitet og position automatisk sendt til en kystradiostation27.  

                                                           
26

 Udstyr og reservedele til båden købte jeg mange forskellige steder. Se f.eks. http://www.palby.dk/ ; 
http://www.marineworld.dk/ ;  http://www.watski.dk/ ; http://n-u.dk/ ; http://hellers.dk/ ; http://www.shipshop.dk/ 
; http://www.netbaad.com/ ; http://www.mmc.dk/ .  
27

 Se ”Værd at vide om VHF og DSC”, Søsportens Sikkerhedsråd, 
http://www.soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx 
 

http://www.palby.dk/
http://www.marineworld.dk/
http://www.watski.dk/
http://n-u.dk/
http://hellers.dk/
http://www.shipshop.dk/
http://www.netbaad.com/
http://www.mmc.dk/
http://www.soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx
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Da jeg i mit tidligere konsulentliv havde arbejdet en del med internettet, lykkedes det mig også at finde 

elektroniske søkort28 over hele verdenen. For små penge konstruerede jeg en navigationsplatform, som 

søfolk i ældre tider ville have misundt.        

 
Systemerne testes en vinteraften i Thisted. Antennerne står udenfor i haven.  

 

 
Måske ikke det kønneste syn, men hylden har mange funktioner. 

 

                                                           
28

 De er bestemt ikke opdateret, og en ansvarlig skibsfører vil aldrig stille sig tilfreds med denne løsning. Se Jørgen 
Wittrup (2009): Navigation 2, Weilbach, kap. 1 om søkort og sejladsmetoder.   
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Efter halvandet år kom min gamle båd endelig i vandet igen. Vi omdøbte bådens navn fra Bør af Amtoft til 

Ditter af Thisted. Navnet Bør brød vi os ikke om. Vores datter blev i mange år kaldt for Ditter, fordi hun som 

ganske lille ikke kunne udtale sit navn Kristine. I stedet sagde hun ”Kreditter”, som med tiden blev til 

”Ditter”.  

Masten fik jeg ikke på båden denne sommer. Lanternerne og VHF-antennen fungerede ikke, og der skulle 

trækkes nye ledninger op af bagstaget. Jeg ville også have monteret mastetrin, så jeg alene kunne kravle op 

i masten. Planen var at få testet den gamle Bukh motor, og lære at manøvrere den langkølede båd. 

Familien syntes ikke, det så smart ud, at sejle rundt i en sejlbåd uden mast.  

 

 
Dugen er fra Chiquitita af Frederikshavn, der brændte. Bemærk nye hynder, gardiner og nymalet kabine. 

 

Jomfruturen blev en forårstur fra Thisted havn og til Doverodde og tilbage igen. Mine forældre var med. 

Det var fantastisk at mærke, hvordan den tunge båd stødt og roligt pløjede sig igennem Limfjordens 

krapbølger. Ingen vilde bevægelser. Den gamle Bukh motor fungerede upåklageligt. I Doverodde lagde jeg 

hårdt til kajs. Det stod klart for mig, at jeg ikke var god til at styre båden. Mine forældre gav en fin frokost 

på den gamle Købmandsgård. 
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Loftet er spartlet og nymalet. Lamperne er nye. Gardinstænger er sat op på ny. Tæppet er fra Chiquitita.  

 

 

 
Jomfruturen til Doverodde. Ingen mast på båden. Redningskransen er fra Chiquitita af Frederikshavn. 
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Sommerferien blev en sejltur for motor til Skagen. Vores to mindste børn var med. De kedede sig. 

Motorlyden og rystelserne var gennemtrængende. Sommeren var ikke god. Vi sejlede i konstante lavtryk. 

Ofte blæste og regnede det29.  

Da vi sejlede på strækningen Ålborg-Hals bemærkede jeg, at der var store plamager af siv og ålegræs, der 

flød rundt i vandet. Årsagen var måske, at man klippede åerne, og lod affaldet drive ud i fjorden. En enkelt 

gang kunne jeg høre, at vores motor ikke brød sig om at sejle igennem dyngerne. Min viden om, hvordan en 

indenbords motor fungererede, var på daværende tidspunkt begrænset30. Vi sejlede videre mod målet, som 

var Skagen. Jeg bemærkede, at motorens temperatur var meget høj. I Hals tjekkede jeg mit sø-filter for 

urenheder. Motoren var ferskvandskølet, men den tog stadig saltvand ind, som afkølede ferskvandet i en 

varmeveksler. Plastikdåsen indeholdt lidt søgræs, men ellers var det fint. Næste dag sejlede vi langs 

østkysten mod Frederikshavn. Motoren var meget varm, og fra udstødningen kom der en del røg. Jeg 

tjekkede om, der var vand på vandkøleren. Det var i orden. Vi kom til Frederikshavn. Vejret blev dårligt. Det 

blæste og regnede. Vi blev heldigvis hentet af mine forældre, og kørt til mit barndomshjem i Kvissel. Som 

sædvanlig, havde vi nogle hyggelige dage her. Et par år tidligere havde vi besøgt dem i den lille Junker 22.  

 

 
Pantry med ståhøjde.  Bemærk slingrer system til komfur, emhætte, vandpumper til ferskvand og saltvand. 

 

                                                           
29

 I forhold til det danske vejr kan jeg anbefale følgende bøger: Jesper Theilgaard (2007): Det danske vejr, Gyldendal.  
Svend Albrechtsen (2009): Himmel og hav. Viden om vind, vejr og vand, Weilbach.  
30

 Jeg har siden læst følgende bøger: Flemming Hauge Pedersen (2007): Motorlære, skibssystemer og elteknik, 
Fiskericirklen. Findes på nettet. Knud H. Friis (1995): Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning, Søfartsstyrelsen, 
Weilbach. Pat Manley (2007): Diesels Afloat, Fernhurst. Ben L. Evridge (2009): Practical Boat Mechanics, McGraw-Hill. 
Nigel Calder (2007): Captain's Quick Guides Diesel Engine Care And Repair, McGraw-Hill.   
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Da vejret var blevet bedre, tog vi tilbage til båden i Frederikshavn. Vi ville videre, og sejlede nu mod Skagen. 

Tæt på Hirsholmene, som er en øgruppe udenfor Frederikshavn, bemærkede jeg, at der virkelig kom meget 

røg ud af udstødningen. Det så underligt ud.  

Det var et kedeligt gråvejr med store mørke regnvejrsskyer. Temperaturen var lav, og det var koldt. Vi ville 

til Skagen. Jeg satte en kurs tværs over den store Ålbæk bugt. Det betød, at vi kom langt fra land, og tæt på 

den internationale skibsrute, hvor de store skibe sejlede. Midt ude i bugten begyndte motorens 

temperaturalarm at hyle. Temperaturviseren stod i det røde felt. Jeg stoppede motoren øjeblikkelig. Da 

båden ikke længere havde fremdrift, begyndte den at gynge. Her lå vi så. Vi stirrede alle fire på hinanden. 

Tæt mod øst sejlede de store skibe. Landet lå langt mod vest. Vi kunne kun skimte konturerne af kysten. Da 

vi ingen mast havde, kunne vi ikke sætte sejl. Vestenvinden fik os til at drive længere ud i Kattegat og mod 

de store skibe. 

Jeg lod motoren afkøle, hvorefter jeg atter startede den og satte kursen ind mod land væk fra trafikruten. 

Store skibe kan ikke lige bremse. Der gik ikke mange minutter før vi igen kunne høre alarmen. Jeg slukkede 

motoren. Vi tog det roligt, og der var ikke optakt til panik. Jeg gik ned i kahytten, og åbnede op til motoren. 

Jeg skruede et dæksel af til sø-pumpen for at se, om det var den lille gummi impeller i pumpen, der var gået 

i stykker. Alt så fint ud.  

 

 
Kilde: Google Earth. Omtrentlig ved det røde kryds fik vi motorstop. 

 

Jeg prøvede atter at starte motoren, men den var stadig for varm. Det småregnede og sigtbarheden var 

dårlig. Ingen var nervøse og vores to børn tog det ganske let. Som en anden kaptajn, sagde jeg, at jeg giver 
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det præcist 30 minutter til. Hvis jeg ikke har fundet en løsning, kalder jeg efter hjælp over skibsradioen. Det 

kunne ikke gå værre, end at man ville sende et redningsfartøj ud, som kunne slæbe os ind til Skagen.  

Pludselig slog det mig, at slangen fra vandindtaget på bådens underside ved sø-ventilen og så frem til sø-

filteret måske kunne være stoppet. Hvordan kunne jeg rense dette stykke? Heldet var med mig. Jeg fik en 

lys ide. Jeg kunne tage pumpen til gummibåden og blæse luft igennem systemet. Efter nogle få pust virkede 

det som om, at en klump blev fjernet. Der kom nu luftbobler op langs skibets styrbordsside. Jeg startede 

motoren, og temperaturen faldt med det samme. Nu blev motoren igen kølet af det kolde saltvand.  

Situationen havde alligevel gjort mig omtumlet. Jeg foreslog, at vi hurtigst muligt sejlede mod nærmeste 

havn. Det var Ålbæk. En havn som jeg havde gæstet adskillige gange i min barndom. Det ville min kone ikke. 

Skagen var målet, og det kunne der ikke laves om på! Vi havde måske ligget og gynget rundt uden motor i 

30 til 45 minutter. Hendes beslutsomhed og mod virkede smittende. Vejret var blevet endnu dårligere. Det 

regnede og sigtbarheden var ringe. Jeg tændte computeren. Ved hjælp af det elektroniske søkort kunne vi 

finde molehovederne ind til Skagen havn. Det var første gang, jeg for alvor testede mit hjemmelavede 

navigationsudstyr. Det virkede.  

Vi nåede havnen, men kom til at ligge yderst på en række af andre både. Pladsen var ikke god. For at 

komme i land skulle vi over 4 norske både. Agter for os lå nogle store trawlere, som havde deres motorer 

kørende hele natten.  

 
Vi lå yderst i Skagens havn uden mast sommeren 2011. 

 

Det var koldt og klamt overalt. Vi frøs, og det var blevet sent på eftermiddagen. Vi spiste på en af 

fiskerestauranterne. Det var svært at holde varmen under restaurationens halvtag. Senere på aftenen hørte 

vi levende musik på kajen. Det var den legendariske duo Sussi & Leo. Da vi for ca. 25 år siden var med 
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Bonavista i Skagen, spillede de også i byen. Vores humør var højt. Vi havde nået målet. Min kone og jeg 

drikker sjældent, men min datter skulle have en øl på kajen. Vi andre fik varm chokolade til musikken.  

Jeg havde fået testet mine mange forskellige systemer. Jeg havde set, hvordan vi alle klarede en mulig 

nødsituation. Vi kunne bevare roen. Jeg kunne tænke og handle, når det virkelig gjaldt om at være kreativ 

og tænke ud af boksen. Som studerende og senere som underviser var der adskillige kammerater og elever, 

der har sagt til mig, at der var noget panikagtigt og forvirrende over min adfærd. Alligevel har jeg 

efterhånden oplevet en del situationer, hvor jeg faktisk kunne bevare fatningen og tænke klart.    

Vi syntes, at vores ”nye” båd på 30 fod var stor, men blandt de mange store svenske, norske og danske 

både, så den lille ud. Vi gik til køjs, og fik endelig varmen. Næste morgen skinnede solen. Vi løb hele 

familien ud mod grenen. Min yngste søn syntes dog, at turen var rigelig lang. Han var ikke i løbetræning. 

Kun min datter og jeg nåede helt ud på spidsen. Det var en løbetur på ca. 11 kilometer. Det var ekstra hårdt 

at løbe i strandsandet. Men sjovt var det, at nå den yderste spids af det vesteuropæiske kontinent. 

Naturligvis havde jeg været der mange gange før. Faktisk havde jeg med min lillebror vandret langs 

stranden fra Bratten og så til Lønstrup, hvor vi ulovligt camperede på grenen.    

 

 
Bemærk de store motorbåde i baggrunden. Vejret er vådt og koldt i Skagen. 

 

Som familie er vi nok lidt rastløse, så vi havde kun én overnatning i Skagen. Vi sejlede videre mod Sæby i 

syd. Som omtalt, sejlede jeg som barn en del omkring Frederikhavn. Jeg ville gerne gense Hirsholmene. En 

ø, som jeg har besøgt så ofte i min barndom, men ikke har set i mange år. Da vi anduvede havnen, stod der 

en mand, der med arme og hænder anviste os en plads tæt på land. Jeg var betænkelig ved at sejle ind til 

pladsen, fordi jeg kunne huske, at der var lavt vand derinde. Nuvel, manden var selve fyrmesteren, og han 

måtte jo kende til vanddybderne. Vi kom ind til pladsen, og snart var vi alle fire i land. Øen lignede sig selv, 

på trods af, at det nok var 25 år siden jeg sidst havde været der. Stierne var næsten de samme, men man 
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kunne dog ikke længere gå hele øen rundt. Minderne vendte tilbage. Hvor mange gange havde jeg ikke gået 

her? Fisket krabber i havnen? Vi fik lov til at gå op i det mægtige fyrtårn. Noget jeg aldrig havde prøvet.  

 
Havnen på Hirsholmene.  

 

Da jeg var barn hed fyrmesteren Iversen, og han var noget af en autoritet. Den nye fyrmester sagde, at vi 

bare kunne gå op og kigge i tårnet ganske gratis. Efter gensynet med øen ville vi sejlede videre til Sæby for 

at overnatte der. Da vi kastede trosserne, sejlede vi kun nogle få meter, før vi rørte bunden og sad på 

grund. Sjovt var det ikke. En del andre sejlere nød deres eftermiddagskaffe, mens de betragtede os. Vi 

kunne ikke flytte os. Jeg var forbandet over, at jeg var sejlet så langt ind i havnen. Samme fyrmester kom 

dog springende. Startede en kraftig arbejdsbåd og kastede en trosser over. Få minutter efter var vi fri af 

grunden. Vi kvitterede med nogle dåseøl.  

 
Fra fyret. Frederikshavn i baggrunden. 
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Hirsholmene set fra Nord. 

 

 
Vi bliver trukket fri. 

 

Turen tilbage til Thisted forløb uden problemer. Det blev en udmærket sejlerferie, og en god sæson kun for 

motor. Jeg lærte at manøvrere og blive tryg ved båden. 

Båden kom atter på land, og der var stadig en del arbejde at gøre. Masten skulle gøres klar til næste 

sejlersæson. Jeg havde læst, at det var smart, selv at kunne kravle op i sin mast. Jeg havde tidligere erfaret 

fra Junkeren, at et fald satte sig fast i toppen af masten. Vi kunne så ikke længere anvende storsejlet. I 

havnen måtte jeg have folk til at hive mig op i mastekranen for at hente faldet ned. Derfor satte jeg 

mastetrin på min mast, så jeg altid kunne kravle op, hvis der skulle opstå et problem. Noget der senere 

viste sig, at være fornuftigt. Når der var problemer med VHF-antennen eller en lanterne, kravlede jeg bare 
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op i masten og ordnede det. Jeg monterede også øjer i masten, så jeg kunne sikre mig med karabiner. 

Endelig havde jeg et sikkerhedsreb, jeg kørte igennem mit ottetal, så jeg altid kunne rappellere ned på 

båden igen. Det hele kunne jeg klare alene. Jeg har lært mig selv at kravle i træer og rappellerer. Ofte gør 

jeg det sammen med min lillebror eller mine børn. Jeg har blot læst nogle bøger31 og så indkøbt det 

nødvendige udstyr. Vi har dog også besøgt professionelle klatrevægge, men kurser har vi ikke. Jeg fik også 

monteret nogle kraftige dækslys på masten, så jeg kunne arbejde på dækket i mørke.     

 

 
Bemærk mastetrin, øjer og dækslys. Masten er tung som bare ….. 

 

Da jeg tog båden op bemærkede jeg, at min nye hvide dæksmaling blev skyllet bort af blot en vandstråle fra 

en haveslange. Naturligvis havde jeg bemærket over sommeren, at malingen skallede af. Det var noget 

særligt vandbaseret tykt Hempel maling (Decolay), som havde kostet en formue. Jeg havde lagt et kæmpe 

arbejde i at male båden. Det var bl.a. derfor, at jeg aldrig kom ud at sejle den første sæson, jeg havde 

båden. Dækket og overbygningen var bestemt tørt, da jeg malede. Jeg havde slebet, vasket og affedtet 

inden jeg gik i gang. Arbejdet foregik i varme julidage uden nedbør. Jeg skrev adskillige e-mails til Hempel, 

hvor jeg klagede over produktet, men fik ingen svar. Jeg mødte Hempel repræsentanter på en bådmesse og 

forklarede, hvor dårlig malingen var. Intet skete. Senere opdagede jeg ved et tilfælde, at Hempel nu havde 

stoppet produktionen af den særlige vandbaseret dæksmaling og indført et nyt oliebaseret produkt. Jeg 

klagede igen og truede med at kontakte diverse bådmagasiner, hvis de ikke svarede. Endelig skete der 

noget. Jeg fik ny gratis oliebaseret maling. Jeg stod dog stadig med problemet, at malingen skallede af min 

båd, og at der var store blærer fyldt med vand under malingen. 

                                                           
31

 Se f.eks. ”Kompendium i træklatring. Rekreativ Træklatring i Danmark”. Findes på nettet. Se også Malcolm Creasey 
(2000): The beginners`s guide to rock climbing, Lorenz Books; Don Graydon (1992): Mountaineering. The Freedom of 
the Hills, Fifth Edition, The Mountaineers; Neil Champion (2000): Ung sport. Klippeklatring, Flachs.     
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Jeg var ved at tabe modet omkring mit restaureringsprojekt. Igen gav min kone mig ny energi. Vi iværksatte 

et større projekt med at få malingen af båden. Vi smurte dækket og overbygningen ind i brun sæbe. 

Derefter dækkede vi det til med sort plastik, lagde uendelig mange havefliser op oven på plastikken for at 

den ikke skulle flyve bort. Efter en uges tid kunne vi skrabe malingen af båden. 

Om foråret kunne jeg så igen gå i gang med at male båden. Da arbejdet foregik udendørs, og det kunne 

begynde at regne, måtte jeg bygge et træstativ rundt om båden overtrukket med presenninger. Teltet gav 

mig mulighed for at kravle rundt på båden, mens jeg malede. Jeg byggede stativet af gamle senge og 

lameller herfra. Det var et kæmpearbejde, og jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer det tog at male 

båden igen.   

 
Jeg måtte bygge et ly, så jeg kunne male igen. 

 

 
Bemærk en af mine computere i styrbordsside. 
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Logbog ført af Kristine. Beskriver motorproblemer i Ålbækbugten. 
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Kapitel 6: Over Kattegat 
Den anden sejlersæson med Ditter kunne foregå for sejl. Masten blev monteret om foråret. Det virkede 

vildt og overvældende, når sejlene blev sat. Den første tur med sejl blev vores deltagelse i kapsejladsen 

Mors rundt. En sejlads på ca. 50 sømil. Mine forældre blev inviteret med. Da starten gik ved Vilsund, havde 

jeg ikke mod til at sætte sejlene. Der blæste en frisk vind fra syd. Jeg følte ikke, at jeg kunne styre båden for 

sejl. Der var modvind, hvilket betød, at jeg skulle starte med at krydse i det smalle sund mellem de mange 

andre kapsejlere. Naturligvis fandt min besætning det morsomt, at jeg var bange. De første 3 timer gik vi så 

for motor til Doverodde. Herefter satte jeg blot forsejlet. Jeg kunne tydligt mærke på min besætning, at de 

syntes at det var vildt. De ville bestemt ikke have, at jeg skulle sætte begge sejl. Først ca. 10 timer senere, 

da vi lå tæt på Thisted havn, satte jeg begge sejl. Ikke noget kvinderne om bord brød sig om. Båden 

krængede stærkt, mens den skød sig igennem Limfjordens vand. Vejret var elendigt. Alle frøs. I silende regn 

havde jeg stået ved roret i ca. 10 timer. Det var rart at komme i land. I forhold til vores tidligere deltagelse i 

Mors rundt med Junkeren, var det en succes, at vi nu kom i havn til aftensmaden. Mine forældre 

finansierede varme grillkyllinger med pomfrits. 

 

 
Kun for rullefog op igennem sallingssund. Broen ses ret forude. 
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Mors rundt 2012 var en våd og kold omgang. 

 

Denne sæson skulle der sejles. Vi var enige om, at vi i sommerferien ville sejle til Anholt. Det skulle være en 

party ø. Der ville min datter fejre sin 20 års fødselsdag. Ferien startede ud med dårligt vejr. Det regnede og 

blæste. Vi kom dog afsted, selv om jeg gerne ville udsætte turen til, der blev bedre vejr. Som sædvanligt fik 

min kone overtalt mig. På trods af, at hun til tider bliver lidt søsyg, er det hende, der sørge for, at vi ikke 

bare ligger i havn. Hun ville på eventyr, og det skulle være nu! Vi nåede Ålborg første dag, og næste dag 

Hals. I Ålborg fik vi min kones søsters dreng om bord, så besætningen i alt bestod af 5 personer. I Hals var 

vejret stadig dårligt. Jeg havde ikke stor lyst til at sejle ud til Anholt, som lå midt ude i Kattegat. 

Om morgenen lå Hals indhyllet i tæt tåge. Jeg kunne end ikke se over på den anden side af fjorden. Jeg 

fandt vejret uhyggeligt. Vi kunne tydeligt høre nogle store skibes tågehorn, men intet se. Pludselig dukkede 

der et mægtigt containerskib op i tågen tæt ved Hals havn. Igen ville min kone afsted. Aldrig i livet ville jeg 

sejle ud i den smalle rende over Halsbarre i tyk tåge. Vi kunne møde store fragtskibe, der måske ikke kunne 

se os på radaren. Vi har ikke selv radar eller AIS32 om bord, så vi ville ikke kunne se andre skibe i det tæt 

trafikerede farvand.  

Der opstod en længere diskussion. Min datter og kone ville til Anholt. Det samme ville min søn og hans 

fætter fra Sjælland. Senere på dagen, havde metrologerne varslet hård vind. Der havde tidligere været 

kuling i Kattegat. Tågen lettede hen på formiddagen og vi sejlede ud i Kattegat. I fritidsfartøjer bemandet af 

en familie er kommandoen ikke formaliseret, og man ved ikke rigtig, hvem der er kaptajn33. Familier i dag er 

jo heldigvis demokratiske, og alle bliver hørt. Men her skar jeg igennem og bestemte enerådigt, at vi skulle 

                                                           
32

 AIS er en forkortelse for Automatic Identification System. På internettet eller på en app på mobiltelefonen kan man i 
sand tid følge skibstrafikken i kystnære farvande. Se http://www.marinetraffic.com/dk/ 
33

 Ifølge søretten skal selv den mindste båd have en person, som er juridisk ansvarlig skibsfører. Se Kurt Skytte (2007): 
Søret for fritidssejlere, Weilbach.  

http://www.marinetraffic.com/dk/
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sejle mod syd ned langs østkysten. Stemningen var ikke god. Den 20 års fødselsdag var planlagt til at skulle 

holdes på party øen Anholt. Jeg prøvede at fortælle dem, at jeg igennem mine barndomssejladser i Kattegat 

havde erfaring med havet og vidste, hvordan kuling og hård vind ville føles i en lystbåd som vores.  

 

 
For-kahytten. Bemærk skorsten i styrbordsside. 

 

Vi gik i havn i Øster Hurup, men ikke uden problemer. Det var sent på eftermiddagen, og alle pladser var 

optaget. Det blæste en god vind. Lystbådehavnen var smal, og jeg kunne ikke styre båden i vinden. Det 

virkede som om hele havnen kiggede på os. Vi sejlede frem og tilbage. Endelig kom der nogle 

motorbådsfolk fra Frederikshavn ud i en gummibåd for at hjælpe os til kaj. De fik en trosse, og slæbte os ind 

til en kajplads. Dejligt var det, men det styrkede ikke min selvtillid. Jeg håbede ikke, at der var folk fra 

Thisted, som så det pinlige intermezzo. Jeg følte, at jeg var forfulgt af uheld på denne tur. I Ålborg havn gik 

det heller ikke godt. På nabobåden rystede de på hovedet af mine evner som styrmand. I Hals havn havde 

jeg om morgenen startet motoren i gear, så propellen drejede rundt. Det rykkede vældigt i fortøjningerne. 

Det var en vred mand, der med vilde armfagter og onde blikke gjorde mig opmærksom på, at min propel 

kørte rundt og skabte uro i havnebassinet! 

Stemningen var stadig presset om bord. Min datter havde fødselsdag den næste dag, og det ville så blive i 

Øster Hurup. Et sted, som ikke var interessant for en pige på snart 20 år. Børnene grillede på trods af, at det 

dryppede fra himlen. Vejrudsigten var ikke blevet bedre. Jeg ville stadig ikke sejle midt ud i Kattegat til 

Anholt. Næste morgen fejrede vi min datters fødselsdag, på trods af hendes åbenlyse utilfredshed over 

situationen. Det her kunne man ikke byde en pige på 20 år! Min kone og jeg havde dog ingen dårlig 

samvittighed, fordi hun burde være glad over, at vi alle var sammen. Ingen var syge og alle fik omsorg. Som 

sædvanligt havde min kone lavet varmt kakao og købt morgenbrød. Der blev også sunget fødselsdagssange 
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og givet gaver. Set fra min datters side blev situationen ikke bedre af, at hun sov i noget sengetøj med 

bamser på, som hun havde anvendt som barn.   

 

 
Min store datter på ferie med mor og far. 

 

Igennem tiderne har min kone og jeg oplevet mange konfrontationer med børnene. Især på vores mange 

kanoturer. Når man står i situationen er det ikke sjovt, men der har naturligvis været mange flere gode 

oplevelser. Jeg husker særligt kanoturen i Sverige, hvor det var dejligt at komme på arbejde igen. På en øde 

ø, måtte jeg sætte min datter og min mindste søn på to forskellige lokaliteter, fordi de drillede hinanden så 

meget. De måtte ikke bevæge sig væk fra den tildelte plads, før de var faldet til ro og hver især havde spist 

den medbragte madpakke. Der var tæt løvskov, så de kunne ikke se hinanden, men jeg vidste at øen ikke 

var stor, og at de ikke kunne blive væk. På samme tur, sad vores store søn en hel dag i bilen på en 

parkeringsplads, mens vi andre nød det gode sommervejr i kanoen. Alle børnene syntes siden, at det havde 

været en fantastisk sommerferie i Sverige!   

Kedeligt var det i Øster Hurup. Vi drøftede situationen, hvorefter vi besluttede at sejle mod Grenå. Det 

blæste fra nord. Bølgerne voksede i takt med, at vi nærmede os næsen af Djursland. Der var et åbent stræk, 

hvor vinden fra nord virkelig kunne få fat i noget vand. Min kone fik det dårligt i de rullende Kattegat 

bølger. De unge mennesker, som i den grad havde været sure over, at jeg ikke ville sejle til Anholt, syntes 

nu at det blev vildt. En enkelt bølge rullede ind i bådens cockpit fra agter, og vi blev våde. Måske for at drille 

lidt, sejlede jeg for fulde sejl. Enhver tale om Anholt var forstummet. Limfjorden og Kattegat er to 

forskellige ting. Det ene er en fjord, det andet er et hav! 
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Vi ankom sent på eftermiddagen til Grenå. Som sædvanligt var der ingen ledige pladser. Vi sejlede rundt i 

havnen. Jeg var træt, men endelig fandt vi en plads ved et ophalersted. Det bevirkede dog, at vi måtte flytte 

båden frem og tilbage, når motorbådsfolket skulle have deres speedbåde op på trailer. Både der var meget 

mindre end vores sejlbåd, men de havde en langt større værdi på grund af de kraftige motorer. Vi fejrede 

fødselsdagen på en restaurant lige overfor ophalerstedet. For et beskedent beløb måtte man spise alt det 

man kunne på en time. De unge mennesker nød det. Næste dag var vi i Kattagatcenteret for at se på hajer. 

Stemningen var blevet bedre.  

 

 
Hajer i kattegatcentret i Grenå. 

 
Spisestedet i baggrunden, hvor vi fejerede den 20 års fødselsdag.  
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Vejrudsigterne ændrede sig til det bedre. Min kone havde talt om, at vi skulle sejle til Århus. Jeg fik 

pludselig en ide. Hvorfor ikke sejle til Sjælland, hvor min kone og fætteren kom fra? Dengang jeg havde 

Junkeren, havde jeg haft planer om at sejle til Sjælland. Vinden var i vest, så hvorfor ikke smutte over det 

lille hav? Da jeg var ung og skulle besøge min nuværende kone, havde jeg mange gange sejlet med en færge 

fra Grenå til Hundested. Jeg nød dengang sejlturene på de langsomme færger. Ofte sejlede jeg med på 

natafgangene, da de var billigere. Jeg kørte på motorcykel og nåede færgelejet omkring klokken 1 om 

natten. Afgang var 1.30. Disse natkørsler var intense. Folk sov, mens jeg, som nattens konge, kørte forbi de 

mange småbyer på Djursland. Man fik anvist en køje på færgen, og kunne sove videre i Hundested havn til 

det blev morgen. Nogle gange kunne det gynge, men det bekymrede mig ikke.      

Næste morgen bevægede vi os ud i Kattegat med kurs mod Hundested på Sjælland. Vejret var tungt og 

gråt. Vi satte begge sejl. Vinden kom fint ind agter fra. Jylland forsvandt bag horisonten agterude. De unge 

mennesker var hurtige til at registrere, at mobilnettet ophørte med at virke. Der var kun vand omkring os. 

Jeg slappede endelig af. Herude kunne man få luft.  

Hvorfor ikke sejle til Kulhuse ved spidsen af Roskilde fjord og Isefjord, hvor min kones søster havde et 

sommerhus? Her har vi ofte været på besøg og holdt ferie. Det ekstra besætningsmedlem kunne vi jo også 

aflevere her. Endelig kunne vi voksne få lidt selskabelighed. Noget jeg tror min kone savner på vores lange 

sejlture. Min kone ringede og sagde, at vi ville komme hen under aften. 

Efter nogle timers sejlads viste Sjællands Odde sig på styrbordsside. Vi sejlede stadig for sejl. Alt gik 

planmæssigt. Desværre blev himlen efterhånden kulsort ret forude. Senere kunne vi se adskillige gule 

zigzag lyn inde over land. Naturligvis havde vi før prøvet at sejle i tordenvejr, hvor lyn og torden bragede 

rundt omkring os. Det er ikke godt, at opholde sig i en sejlbåd på vandet under et sådant vejrfænomen.  

Jeg mindes en gang i Junkeren, hvor min kone, mindste søn og jeg lå midt ude i Livø bredning. Dengang tog 

vi sejlene ned, og satte os passivt til at vente på, at uvejret drev over. Naturligvis skulle man ikke røre ved 

masten. Tordenvejret over Sjælland så dog mere alvorligt ud. Jeg tog nogle tykke startkabler, som jeg 

forbandt med mastens stålvanter og lod enderne sænke ned i Kattegats vand. Jeg havde dem om bord 

netop for at kunne klare en sådan situation. I teorien skulle et lyn blot løbe fra masten og ned i vandet. 

Sandsynligvis ville radio- og navigationsudstyret gå i stykker af den elektromagnetiske kraft. Derfor har jeg 

siden indbygget en lukket jernboks (Faradays bur) i styrbords hundekøje. Boksen indeholder håndholdt VHF 

og GPS samt en mobil telefon. I boksen skulle udstyret ifølge teorien om Faradays bur være beskyttet. 

Vi tog sejlene ned, og sejlede for motor mod Hundested. Uvejret nåede os aldrig. Da vi kom i havn i Kulhuse 

stod folk på kajen og talte om uvejret. Der havde været et skybrud. En mand fortalte, at han på 

campingpladsen havde set, hvordan ting sejlede rundt på pladsen. Min kones søster havde været meget 

bekymret for os. Hun havde forsøgt at ringe uden at få kontakt til os. 

Modtagelsen på havnen var helt i top. Da Kulhuse er en lille havn med lav vanddybde, var der flere folk, der 

hjalp os med at finde en god plads. Det hører nok også til sjældenheder, at en båd fra Thisted kommer 

forbi. Da jeg stod på den lille havn, var jeg ganske stolt. Nu havde jeg krydset Kattegat i egen båd. Et ønske, 

som jeg længe havde haft. Vi blev hentet på havnen i bil af min kones søster. Det var herligt at tilbringe en 

aften i det lille sommerhus med god mad og dejlig varme fra brændeovnen. Vores ene besætningsmedlem 

var naturligvis også glad for at se sin mor igen. Han var blevet en oplevelse rigere. I fremtiden vil han kunne 
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fortælle sine børn eller børnebørn, at han i en lille båd, havde sejlet fra Ålborg og til Kulhuse på Sjælland. 

Børnene overnattede i sommerhuset. Jeg tror, at de var blevet trætte af kaptajnen og hans mange 

formaninger. Min kone og jeg blev kørt ned til båden igen, hvor vi gik til køjs.    

  

 
Kulhuse havn. Færgelejet til færgen, der sejler til Sølager. Ditter i baggrunden med åben for luge. 

 

Næste dag sejlede vi videre ind i Roskilde fjord mod Frederikssund, hvor min kones familie bor. Drengene 

kedede sig. Ifølge min opfattelse var de meget støjende. Konstant talte de om prutter og lavede underlige 

lyde med deres munde. Jeg kendte ikke farvandet, og der var mange grunde. Jeg skulle koncentrere mig, og 

havde svært ved at abstrahere fra støjen og drengenes mange bevægelser. I min hidsighed spurgte jeg 

gæsten, om han aldrig blev træt af at høre på sig selv. Det var ifølge mine egne børn for meget. Her 

overskred jeg grænsen. Det kunne man ikke sige til en gæst. Jeg syntes dog godt om drengen, men derfor 

har jeg alligevel tidligere irettesat ham, som var han en af mine egne elskede børn. Engang hvor han var 

meget støjende smed jeg ham simpelthen ud af havedøren, hvorefter jeg lukkede den. Så kunne han stå 

ude i haven og sunde sig. Det er bestemt ikke nogen let sag at sejle med en besætning med 2 drenge på 

hhv. 14 og 16 år og en pige på 20 år. Deres udgangspunkt var, at de ikke gad at sejle!      

Pludselig begyndte alarmen fra ekkoloddet. Der var kun 2 meter vand under kølen. Besætningen blev nu 

klar over, at det var nødvendigt at koncentrere sig. Vejret var koldt og blæsende fra vest. Jeg ville ikke sejle 

for sejl i det smalle løb. Foran Kronprins Frederiks bro måtte vi vente i næsten 3 timer ved nogle pullerter 

midt i indløbet. Det var fredag eftermiddag, og broen var lukket på grund af den tætte biltrafik mellem 

Frederikssund og Hornsherred. Vi ville bare gerne i land. De 2 drenge og min datter sejlede i land med 
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gummibåden. Min svigerfars hus lå kun nogle få hundrede meter fra den pullert vi lå fortøjet til, så vi følte 

os på en måde hjemme. Jeg havde ofte svømmet, surfet og sejlet i kano og kajak i området.  

Det blev til nogle gode dage i Frederikssund sammen med min kones familie. Vores store søn, som boede i 

København, kom også forbi. Særligt min kones søster var meget hjælpsom i form af husly og god mad. 

Vejret var dog køligt.   

Tusindevis af gange havde jeg kigget ud på fjorden fra land. Jeg havde siddet til det ene selskab efter det 

andet og ønsket, at det var mig, der sejlede derude på fjorden. Om aftenen havde jeg ofte vandret eller 

løbet over Kronprins Frederiks bro. Vi havde engang selv boet i Frederikssund, men var dengang begge 

ramt af arbejdsløshed. Vi havde ikke midler til at købe en båd og sejle på fjorden. Nu lykkes det endeligt. 

Her var jeg tilbage i egen båd, som var købt og betalt. Jeg vandt over virkelighedens hårde kår ved konstant 

at gå efter målet. At det så havde taget 20 år, var en anden sag.  

  
Gæster i Frederikssund. Min mindste søn, datter og 

min kones søster. 
Min store søn, gæsten og kaptajnen i baggrunden. 

 

Efter nogle dage i Frederikssunds lysbådehavn sejlede vi til Hundested. Her ville vi ligge og vente på godt 

vejr for at sejle videre til Anholdt. Den unge besætning havde fået nok af sejlads og den lunefulde kaptajn. 

De var afmønstret. Nu var der kun min kone og jeg tilbage. Den megen ekstra plads om bord virkede 

ligefrem overvældende. Nu skulle man tro, at freden ville sænke sig over skibet. Men da vi kom til 

Hundested blev vi klar over, at lystbåde kunne lægge sig to steder. Dels i inderhavnen, og dels i en ny 

lystbådehavn, som lå et godt stykke væk fra byen. Fra en kaj råbte en person til os, at der ikke var flere 

pladser i inderhavnen. Derefter sejlede jeg over i den nye lystbådehavn. Her var der nok plads, men her 

ville min kone ikke ligge! Jeg havde endog fundet en ledig plads. Vi sejlede tilbage til inderhavnen og klemte 

os ind foran en motorbåd, som måtte rykke sig. Min kone var nu tilfreds. Her havde vi direkte adgang til 

toiletter, forretninger og havneliv.     

Det gode vejr lod vente på sig. Den ene aften spiste vi på Den blå ansjos på havnen. Vi fik en herlig 

rødspættefilet til en god pris. Der var ligefrem kø ved spisestedet. Åbenbart et sted mange 

nordsjællændere kører hen for at spise fisk. Det var faktisk dejligt at vente på godt vejr. Vi gik op til 

Spodsbjerg for at se Knud Rasmussens hus. Jeg havde tidligere alene besøgt stedet, og havde set museet. 

Huset havde været udsat for brand, så museet var lukket. Jeg har læst flere af hans bøger, og har 

efterhånden en hel samling af ham, som jeg har fået af min svigerfar. Nogle af bøgerne er bundet ind i 

hajskind! Oppe på det mægtige bakkedrag var der en fantastisk udsigt. Da vi stod der og så ud over 

Kattegat virkede det overvældende. Havde vi virkelig sejlet over dette hav? Turde vi sejle ud til Anholt?  
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Hundested tiltalte os. Det var klart et udkantsområde. Der var kun ganske få butikker. Faktisk virkede det 

mere udkantsagtigt end Thisted. Vi talte om, at vi måske engang kunne flytte til Hundested. Huspriserne var 

rimelige, og alligevel var vi ikke så langt borte fra familie, børn og København. Da vi var unge, kom vi ofte i 

Hundested, da min kone roede sammen med en tømmer, der boede her. De var et sjak af roere, hvor flere 

af dem årligt roede Sjælland rundt. De var seje. Tømmeren fra Hundested skulle efter sigende havde fået 

medaljer ved internationale stævner. 

 
Skoven, hvor jeg ofte har trænet til halv- og hel maraton. En herlig perle på Sjælland. Her findes de gamle ege. 

 

Vi har været til nytårsfester og 25 års fødselsdag i Hundested. Kunne vi finde tømmerens gamle hus? Huset 

mindede meget om Pippi Langstrømpes Villa Villekulla. Det var et gult træhus i 2 etager med en stor 

veranda. Jeg husker særligt en nytårsfest, hvor tømmerens far, som var fisker, havde doneret saltet sild. 

Selskabet startede klokken 12 middag. Vi spise sild, drak snaps og hørte meget høj musik. Hen under 

eftermiddagen måtte værten gå i seng, og vi så ham ikke mere den nytårsaften. Sneen væltede ned, og 

roerne var fulde. Det var en sjov sammensætning af folk. Det var mange forskellige typer, der roede. Der 

var en ældre vinduespudser, der stadig boede hjemme ved sin mor, en post, en fraskilt chef, en smed, 

nogle kontorassistenter, min kone og jeg. Min hukommelse i forhold til steder har altid været god. På vores 

løbetur fandt jeg hurtigt huset. Det var stort set ikke forandret. Vi løb videre til Lynæs og tilbage til 

Hundested havn. Vi fik igen besøg af min kones mor, søster og nevø. Denne gang stegte min kone selv 

rødspætterne.   
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På vej ud af Roskilde fjord ved Dyrnæs. Frederiksværk i forgrunden. 

 

Efter et par dage i Hundested drog vi en morgen afsted mod Anholt. Solen skinnede, og vejrudsigten var 

god. Vi sejlede for sejl. Vi kunne længe se Hesselø, som vi passerede om styrbord. Den lå godt ude i 

Kattegat. Jeg undrede mig over, at man har fundet stenalderredskaber og en fangstplads på øen. Tænk at 

man har sejlet ud til øen i små åbne både34. Stenalderfolket jagede sæler på øen. Den ligger omkring 25 km 

fra Halsnæs nordkyst35.   

Sent på eftermiddagen lagde vinden sig fuldstændigt. Vores tunge langkølede båd skal helst have omkring 8 

sekundmeters vind, før den vil flytte sig. Med andre ord, en jævn til frisk vind. Det blev en fantastisk aften 

på Kattegat. Vi ville gerne nå Anholt inden der blev mørkt, så vi startede motoren.  

Vi anduvede havnen omkring klokken 21. Der mødte os en tæt skov af master. Havnen var fyldt med sejlere 

fra Sverige, Norge, Tyskland og selvfølgelig også Danmark. Bådene lå fortøjrede på alle mulige måder. Nogle 

lå for anker, andre havde trosser i land til stenmoler, og nogle var bundet sammen i store uoverskuelige 

klumper. Det var naturligvis umuligt at finde en god ledig plads. Vi måtte lægge os tæt op af færgen, på den 

betingelse, at vi forlod pladsen klokken 7 om morgenen, hvor færgen sejlede. 

Vi gik en aftentur på øen. Vi besteg en mægtig skrænt, hvor vi havde en formidabel udsigt ud over det 

nordlige Kattegat. Umiddelbart havde jeg ikke forestillet mig, at øen var så kuperet. Læsø er jo ganske flad. 

Det var slående, at der kun var få biler på øen, men dog mange små fine snoede asfaltveje. Der var også tæt 

                                                           
34

 Jørgen Jensen (2002): Danmarks oldtid. Stenalder 13.000-2000 f.Kr., Gyldendals bogklubber, p. 296-297.  
35

 Ibid.  
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skov nær ved havnen. Militærets radarstation var dominerende. Der var militære områder, hvor der var 

adgang forbudt. Jeg havde dog besøgt øen, og gået rundt på vejene ved hjælp af programmet ”Google 

Earth Street View36”.     

Øen summede af liv, glade mennesker, fest og god stemning. Der var et internationalt stævne for 

kitesurfere, men absolut ingen vind. De camperede tæt ved havnen. Vi gik i seng. Jeg var stolt over, at vi 

endnu engang havde nået et mål. Vi kom til Anholt, men desværre uden vores unge besætning, som havde 

set frem til partyøen.  

 
Hesselø agter om tværs. 

 

Næste morgen blev vi tidligt purret, for færgen skulle sejle til Grenå. Jeg bemærkede en vis panik hos os 

sejlere, der skulle flytte os. Hvor skulle vi lægge os hen? Der var jo ikke kommet flere bådpladser i nattens 

løb. Vi sejlede ud af havnen og ind igen, da vi naturligvis ikke var færdige med at se øen. Der var ikke andet 

at gøre end at smide ankeret i yderhavnen. En del andre både havde gjort det samme. Jeg var utryg ved 

situationen, da man let kunne sejle ind i de andre bådes ankertrosser. Først smed jeg anker nr. 1, og siden 

nr. 2. Jeg tog ingen chancer. Var jeg for tæt på de store nye norske sejlbåde, der lå omkring os?   

Jeg pustede gummibåden op. Min kone og jeg sejlede i land for at undersøge øen. Vi besluttede, at gå op til 

nordøstspidsen af øen, hvor der var et fyr. På kortet kunne jeg se, at vi skulle gå igennem den såkaldte 

”Ørken”. Turen ville blive på ca. 20 kilometer. Solen bagede. Der var meget varmt, og ikke en vind rørte sig. 

Det var en rigtig dansk sommerdag, når den er bedst. Man kunne leje cykler, men man måtte kun cykle på 

veje ifølge udlejeren. Der var ingen vej op til fyret, men kun en sti. Vi havde forsynet os med en lille flaske 

med vand og lidt chokolade. Vi regnede med, at man kunne købe noget på turen. Der måtte være en kiosk 

ude ved fyret.  
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Vi gik og vi gik. På trods af, at der var højsæson og øen var fyldt med turister, blev vi hurtig alene i det 

mægtige område. Der var kun klitter, lyng, græs og andet småvegetation. Ingen træer, buske, huse, biler og 

mennesker. Stilheden var fantastisk. Der var dog ikke tale om nogen traditionel sandørken. Kun sjældent så 

vi sand, da klitterne var begroede med vegetation37. Området mindede meget om det, vi kendte mellem 

Klitmøller og Hanstholm. Et marint forland. 

Varmen blev efterhånden uudholdelig, og det satte os i ørkenstemning. På et tidspunkt gik jeg bag min 

kone, og undrede mig over hendes utrættelighed og stålvilje. På min opfordring tog vi et hvil hver halve 

time. Vi blev enige om, at vi måtte rationere vores halve liter vand og det medbragte chokolade. Før vi 

endelig nåede fyret, stødte vi på en gammel gård. Midt på gårdspladsen kørte en støjende generator. Man 

havde åbenbart ikke strøm herude. Der stod også en traktor, og der sad nogle svenske turister. Der lå en 

del drivtømmer rundt om gården. Det lignede en udstilling. Vi nåede fyret og fandt ud af, at vi ikke kunne 

proviantere. Der var ingen kiosk, vand eller toiletter.  

Vi kunne se svenskekysten på den anden side. På sandtangen lå der en del sæler. Vi var trætte og fandt en 

plads i skyggen ved fyrets fod. Umiddelbart foran os stak flere sæler deres små sorte hoveder op af vandet. 

En speedbåd kom drønende tæt forbi det fredede område. Man kunne se, at sælerne gik i panik og 

bevægede sig ud i vandet fra deres plads på sandtangen. Var det virkeligt nødvendigt at sejle så tæt på? Der 

kom også et lille privatfly, der skulle nyde synet af sælerne. Ved fyret var der flere mennesker, men 

hvordan var de kommer herud? 

Der var en stor mindetavle ved fyret, som omtalte slaget mellem engelske og danske soldater på øen. I 

forbindelse med Napoleonskrigene havde englænderne af strategiske grunde besat øen. Danskerne 

forsøgte i marts måned 1811 at tilbageerobrere øen, men uden held. Jeg havde læst om slaget38. Det 

undrede mig, at der virkelig kunne have udspillet sig en blodig krig, hvor der blev kæmpet om liv og død i så 

fredelige omgivelser. Det var dog ikke længe siden, at øen havde haft en stor militær betydning under Den 

kolde krig. Militærets tilstedeværelse på øen var stadig tydelig i form af master, betontårne og indhegnede 

områder.  

Hjemturen foregik på den sydlige siden af øen. Den blev ikke mindre kort. Vi bare gik og gik stort set uden 

at møde andre mennesker. Midt i ingenting kunne vi pludselig længere fremme se en række små privat fly, 

reflektere solens skarpe stråler. Det var øens lufthavn, som bestod af en grøn græsbane. Vi nærmede os 

civilisationen og kom ind i byen. Her var der fyldt med mennesker, levende musik og åbne forretninger. 

Endelig kunne vi få vand og mad.  
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 En god beskrivelse af de danske øer findes hos Poul Henrik Harritz (2009): Danmarks småøer, Danmarks 
Naturfredningsforening, Politikens håndbøger. Klassikeren er Achton Friss, som både har beskrevet de danske øer og 
Danmarks store øer.   
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 Lars Lindeberg (1974): De så det ske. Englandskrigene 1801-14, Slaget på Reden, Guldalder, Statsbankerot, 
Lademann, København, pp. 156-159. M. Galschiöt (red.) (1887): Danmark i skildringer og billeder af danske forfattere 
og kunstnere, P.G. Philipsens Forlag, pp. 274-281.  
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Kilde: Google Earth. Den røde rute viser vandreturen på omkring 20 km. 

 

Da vi i gummibåden sejlede ud til vores båd i ydrehavnen, blev vi mødt af nogle ældre nordmænd i en 

anden gummibåd. De var ophidsede. Vinden havde vendt sig flere gange, og vores båd var åbenbart svajet 

sig om, og havde ramt en flot stor norsk sejlbåd. Hvad kunne jeg gøre? Var det min skyld? Jeg tjekkede 

febrilsk mine ankre. De holdt stadig. Jeg sejlede over til nordmanden i den flotte båd. Han og konen havde 

også været på tur, og var derfor ikke til stede, da de to både var stødt sammen. Jeg sagde, at han kunne få 

mit navn og adresse, og så måtte min forsikring tage sig af det. Han tog det heldigvis stille og roligt. Den 

norske båd havde fået en mindre ridse, men ved et heldigt tilfælde, havde en gummibåd lagt sig imellem de 

to både. Da vores båd er forsynet med en fenderliste af teak, og kraftige bov- og agterspryd i stål, var der 

intet at se på Ditter. Nordmanden ville ikke have, at vi skulle udveksle navne og adresser. 

Det blæste op, og bådene gyngede i ydrehavnen. Nogle havde fortøjret til havnemolerne. De måtte i hast 

forlade Anholt på grund af faren for at skibene skulle komme i karambolage med de svære molesten. Der 

var ikke plads i inderhavnen. Denne nat sov jeg ikke godt. Konstant var jeg ude at observere, hvor tæt vi var 

på de andre ankerliggere. Faktum var, at vi lå og svajede tæt op af hinanden. Især lå vi nær en flot svensk 

motorbåd, som havde opankret tæt på vores båd. Jeg var også bekymret for, om jeg kunne få mine to ankre 

op igen, og sejle ud mellem de mange andre bådes ankertrosser uden at få dem i propellen. 

Næste morgen handlede det bare om at komme afsted. Solen skinnede, og vejret var smukt. Vinden havde 

flovet en del. Det gik fint med at få de to ankre op, og min kone fik styret båden ud igennem vildnisset af 

ankerkæder og trosser. Målet var nu Hals ved Limfjordens munding.  

Vi startede for sejl, men vinden flovede. Det blev nærmest havblik. Vi sejlede for motor og med selvstyrer. 

Solen skinnede. Det var meget varmt. I min kones ører larmede motoren forfærdeligt. Hun påstod ligefrem, 
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at hun fik hovedpine! Jeg afslog det som noget pjat. Den støjede ikke mere end den plejede at gøre. Der var 

absolut intet at se på den lange tur over Kattegat. Min kone sagde lakonisk, at det eneste hun havde set på 

turen var en enkelt havmåge. Distancen fra Anholt til Hals var omkring 45 sømil, og det tog ca. 10 timer.  

Nogle uger efter vi var kommet hjem til Thisted, bemærkede jeg, at der var sort sod under en hynde i 

hundekøjen. Underligt! Jeg gik i gang med at undersøge den agter del af skibet. Overalt var der sort sod. 

Naturligvis også i motorrummet. Hvorfor? Udstødningsbøjningen på den gamle Bukhmotor var revnet. Sod 

og kølevand blev pumpet direkte ind i båden. Var det derfor, motoren havde været så støjende ifølge min 

kone? Var det den giftige kulilte, min kone havde fået hovedpine af? Den unge del af besætningen havde 

sovet i kahytten, mens vi sejlede for fuld maskine på vores ferie. Det her var ikke godt. Som ansvarlig 

skibsfører burde jeg have opdaget utætheden.  

 
Ditter for anker i Limfjorden. 

 

Jeg bekymrer mig meget om sikkerhed og sikkerhedsudstyr. Jeg havde f.eks. udskiftet adskillige søventiler 

på Ditter. Det et de steder, hvor der er hul i bådens skrog, og hvor man ved hjælp af en hane kan lukke eller 

åbne for vand til toilettet, håndvasken eller kølevand til motoren. 

Efter Læsøturen med Junkeren kom jeg ved et tilfælde til at støde til hanen under vasken. Røret knækkede, 

og vandet fossede ind i båden. Jeg var alene om bord, og prøvede med alle mulige ting at stoppe hullet. Jeg 

hoppede ligefrem i havnen, og dykkede ned i det plumrede vand for at stoppe hullet til fra ydersiden. En 

time efter uheldet, havde jeg fået den 1½ tons tunge båd på land. Tænk, hvis det var sket mellem 

Frederikshavn og Læsø! Derfor skal man jævnligt tjekke sine søventiler.  
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Et revnet udstødningsrør på Ditter, havde jeg ikke lige set komme. Jeg fik købt et nyt rør, og problemet blev 

løst. Jeg fik en bådmekaniker39 til at skifte alle motorens slanger ud. Jeg havde ved samme lejlighed set, at 

flere var ved at mørne op.  

Alt i alt blev 2012 en fantastisk sejlersæson med Ditter. Det endte med, at vi også lærte at sejle med bådens 

2 spilere.  

 

 
Kilde: Google Earth. Sommerferien 2012 groft indtegnet. 
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Eksempler på havnepenge. Selv om vi lå for anker i ydrehavnen på Anholt skulle vi stadig betale! 
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Kapitel 7: Forberedelse til turen over Skagerrak 
I løbet af efteråret 2012 blev det klart for mig, at jeg i den næste sejlersæson ville prøve at sejle i 

Vesterhavet. Den gamle barnedrøm om at se, hvad der var på den anden side af havet ved Løstrup, skulle 

realiseres. Efter båden var kommet på land og gjort klar til vinteren, begyndte jeg systematisk at køre ud til 

Vesterhavet med min kajak. Jeg ville vænne mig til bølgerne. Det blev til turer ved Klitmøller og en enkelt 

gang langs molen ved Vorupør.  

Efterårsbølgerne forekom mægtige i en kajak, hvor man sidder nær havoverfladen. Jeg forestillede mig, at 

det ville virke sådan, når jeg skulle sejle til Norge. Bølgerne var kraftfulde. Jeg kunne ikke undgå at kæntre i 

kajakken, da jeg sejlede ind over brændingen ved Vorupør.  Ude foran betonmolen virkede bølgerne 

monster store. Det var vanskeligt at se horisonten, når man bevægede sig op og ned i bølgedalene. 

Efterårsturene gav mig bestemt ikke mere selvtillid i forhold til Vesterhavet.   

På havnen i Thisted talte jeg med andre, der havde sejlet i Vesterhavet. En tidligere fisker berettede om, 

hvordan han havde sejlet derude i Bellis. En fiskekutter, der nu var blevet en slags museum på stranden ved 

Klitmøller. Bestemt et skib, der var større og mere solidt end min 30 fods sejlbåd. En anden kunne fortælle, 

hvordan han var blevet meget søsyg ude foran den norske kyst. En havde sejlet i en kuling, og havde set 

hvaler på turen til Norge! 

 
Kilde: http://www.waymarking.com/waymarks/WMHMZM_Bellis_Klitmller_Denmark 

 

En som arbejdede på Hanstholm havn, og ofte sejlede i havnen, advarede mig om at sejle til Hanstholm. 

Indsejlingen er lumsk. Vejret skulle i hvert fald være godt. Gerne fralandsvind fra øst. I en havneguide 

kunne jeg læse, at lystbåde ikke måtte anløbe havnen. Det var også et faktum, at de mange gange jeg 

havde været i Hanstholm, havde jeg aldrig set noget, der bare lignede en lystbåd i havnen. I en anden guide 

stod der om indsejlingen til havnen: ”W-S-lig vind sætter E-gående og E-N-lig vind W-gående strøm på 

http://www.waymarking.com/waymarks/WMHMZM_Bellis_Klitmller_Denmark
http://img.groundspeak.com/waymarking/b8de070d-f220-4193-bf41-ec95bca7365a.jpg
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tværs af havneindløbet, indtil 7 knob i stormende kuling. Sejlbåde bør løbe ind for fuld sejlføring og evt. 

motor. Sejlene kan bjærges i forhavnen….”40 I den danske havnelods stod der om strømmen: ”Vinde mellem 

W og S giver E-gående strøm, og vinde mellem E og N giver W-gående strøm. På grund af strømforholdene 

skal der særligt kendskab til at anløbe eller stå ud af havnen under ugunstige forhold. Dette gælder især for 

fartøjer med lille maskinkraft”.41 Ditter kunne højst sejle 5.5 knob for motor! 

I det sene forår kørte jeg igen op til havnen. Overalt var der skilte, hvorpå der stod, at det var ulovligt, at gå 

på molerne, da det kunne være forbundet med livsfare. For ikke så mange år siden var der folk, der 

druknede, fordi de gik på molerne. Min yngste søn var med på turen. Han mente ikke, at jeg skulle trodse 

forbuddene og gå derud. Han ville vente i bilen. Uagtet skiltene, gik jeg ud til enden af den nordlige mole, 

hvor indsejlingen til havnen var. Jeg kunne levende forestille mig, hvordan det ville være, at sejle ind 

igennem gabet i en lille båd. Denne dag, så det dog ikke umuligt ud. Det var en stille gråvejrsdag. Jeg havde 

mange gange besøgt havnen og set, hvordan kæmpebølger bankede ind i betonvæggene, og blev til et 

larmende inferno af vand og skum42. Ofte havde vi holdt i vores bil oppe på kalkklinten og set ned på 

havnen og ud over havet. Den lokale ekspedient i Fiskernes indkøbsforening kunne dog fortælle mig, at der 

ofte kom lystbåde om sommeren, og at det var ganske lovligt. I øvrigt en fantastisk forretning, hvor jeg 

igennem tiderne har købt meget godt og billigt grej.  

 

 
Indsejlingen til Hanstholm. Billedet har jeg taget fra hurtigfærgen, der engang sejlede til Norge. 

 

                                                           
40

 Komma´s havnelods, 2009-2011, Lindhart & Ringhof.  
41

 Se http://www.danskehavnelods.dk/#HID=415 
42

 Se filmene af Jørgen Vestergaard (2007): Hanstholm. Historien om en havn. Forlaget Knakken.  

http://www.danskehavnelods.dk/#HID=415
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I forbindelse med planlægningen af turen til Anholt, havde jeg gennemført en redningsøvelse i min lokale, 

tidligere omtalte, spøgelseshavn. Den foregik i et gråt og blæsende junivejr med sydlig vind i 2012. 

Bredningens bølger rullede lige ind i havnen. Med til vores båd var der en 20 år gammel selvoppustelig 

redningsflåde af mærket Viking. Jeg havde skrevet frem og tilbage med Viking i Esbjerg. De mente ikke, at 

det kunne betale sig, at servicere en så gammel flåde. De havde dog oplevet, at flåder, der var 30 år stadig 

virkede. Jeg kunne indlevere flåden i Esbjerg, men der var stor sandsynlighed for, at jeg ville komme til at 

betale et beløb for bortskaffelse af flåden.  

Midt på formiddagen kastede jeg den hvide container ud i havnen. Jeg var iført min tørdragt. Til min store 

overraskelse pustede flåde sig perfekt op. Med min røde jolle sejlede jeg flåden midt ud i havnen. Her 

kastede jeg et anker, der skulle holde både jollen og flåden. Det gyngede. Jeg hoppede i havnen, og 

svømmede over til flåden, som lå ca. 20 meter fra jollen. Det var ikke let, at komme om bord i flåden. En 

kammerat fra triathlon klubben43, som arbejdede på en boreplatform i Nordsøen, havde fortalt mig, at der 

altid var nogle mænd, der ikke kunne klare testen i en svømmehal. De lærte så at hjælpe hinanden om bord 

i en flåde. Da jeg kom op i flåden, havde jeg taget en del vand med ind. Jeg startede med at øse vandet ud. 

Hvis ikke jeg havde haft en tørdragt på, ville det hurtigt være blevet en meget våd og kold oplevelse. Under 

min tørdragt havde jeg i øvrigt to lag af tøj. Vinden tog til. Det gyngede voldsomt i flåden. Jeg er søstærk, 

men alligevel mærkede jeg en kvalme og svimmelhed. Regnen piskede ned. Derfor lukkede jeg indgangen 

til flåden. Jeg kunne dermed ikke længere orientere mig. Det lugtede fælt af gummi.  

 

  
Containeren kastes i vandet. Flåden puster sig fint op. 

 

Jeg har læst flere overlevelsesberetninger fra folk i gummiflåder44. Jeg tænkte særlig på en beretning om en 

familie, der havde opholdt sig mange uger ude på Stillehavet i en redningsflåde45. Deres båd var blevet 

angrebet af hvaler og sank hurtigt. Det var uhyggelig læsning. Jeg lå jo trygt og godt inde i en gammel 

industrihavn i Limfjorden. Der var langt ud til det rigtige hav. Efter en times tid begyndte jeg at læse en 

                                                           
43

 Thy Thriathlon, http://www.thytriathlon.dk  
44

 Alain Bombard (1953): Frivillig Skibbruden. Over Atlanten i gummibåd, Hasselbalch. Nicholas Faith (1998): Mayday, 
4Books, London. Dougal Robertson (1974): Skibbrudne på Stillehavet, Gyldendals Bogklub.  Se også filmen fra 2013 
med titlen “All Is Lost. Never give up”, Robert Redford, BMG Chrysalis. 
45

 Dougal Robertson op.cit.  

http://www.thytriathlon.dk/
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vejledning, der hang ned fra flådens tag. Det var lidt sent, jeg kom efter det. Her stod der bl.a., at man 

skulle sætte nogle gummipropper over de ventiler, hvor flåden, ved hjælp af en stor gaspatron, var blevet 

pustet automatisk op.  

Formiddagen gik. Det begyndte at blive kedeligt at være i flåden. Ideen var, at jeg ville opholde mig i 24 

timer i flåden uden mad og drikke. Automatisk blev der i øvrigt tændt et lille lys på flådens tag, men også 

inde i flåden. Den medfølgende lygte var rustet op, og virkede ikke. Jeg havde ikke selv medbragt proviant 

eller grej, for situationen skulle være virkelighedsnær. Først på eftermiddagen kom der en politibil ned på 

den ellers øde havn. Skulle jeg have orienteret myndighederne om min øvelse? Jeg gjorde mig synlig i 

flådens åbning og signallerede, at alt var under kontrol. Da jeg lå midt ude i havnen kunne de ikke anråbe 

mig. De holdt måske et kvarter på havnen, hvorefter patruljen kørte igen.  

 

  
Udstyret i den gamle flåde. Bemærk lys og vandopsamlingssystem. 

 

Flåden havde ikke en dobbelt bund. Det var kun en tynd gummidug, der adskilte mig fra fjordvandet. 

Langsomt begyndte jeg at fryse. Det var på trods af, at det var en sommerdag, og vandet var omkring 15 

graders varmt. Det hjalp ikke, når jeg gerne skulle have en indre kropstemperatur på omkring 37 grader. 

Det undrede mig, at jeg ikke kunne holde temperaturen. Jeg var jo iført tørdragt, lange bukser, flis jakke, 

skjorte, skiundertør og almindeligt undertøj. Problemet var, at jeg havde siddet 5 - 6 timer på den tynde 

bund. Jeg kunne levende forstille mig, hvordan det ville være, hvis der var tale om en rigtig situation, hvor 

man i vådt tøj bjærgede sig op i flåden. Man ville næppe få varmen på en almindelig nordisk sommerdag. 

Det var ganske uhyggeligt at forestille sig en situation om vinteren. Jeg havde læst om passagerfærgens 

Estonias forlis46 og set i fjernsynet, hvordan redningsfolkene fandt mange mennesker, der var frosset ihjel i 

flåderne47. Fastnet kajsejladsen i 1979 havde også vist, at det ikke var en god ide for besætningerne at gå i 

redningsflåderne48. Det er kun noget man skal gøre som absolut sidste udvej.  

                                                           
46

 Nicholas Faith op.cit.  
47

 Se DR Dokumentaren (2013): ”Overlever du skibskatastrofen?”,  http://www.dr.dk/tv/se/overlever-du-
skibskatastrofen/dr2-tema-overlever-du-skibskatastrofen#!/ . Se også M/S Faros 
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=M%2FS+Faros&type=all&limit=120 
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 Nicholas Faith op.cit. 
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Da klokken var 7 om aftenen, havde jeg fået nok. Der var nu gået 9 timer, og jeg kunne ikke holde varmen. 

Jeg orkede ikke en nat i havnen. Jeg kastede mig atter ud i havnevandet og svømmede hen til jollen. Sejlede 

flåden ind til land, og tog luften ud af den. Jeg var blevet nogle erfaringer rigere. Sikkert var det, at når jeg 

engang skulle købe en ny flåde, ville jeg stille krav til isoleringen i bunden. I en virkelig nødsituation vil jeg 

tage liggeunderlag og tæpper med i flåden. Jeg vil anstrenge mig for at komme i flåden uden at blive våd. 

Det er næppe sikkert, at det vil være muligt i et oprørt hav. Jeg vil konstruere en såkaldt ”grab bag” med 

tørt tøj i en vandtæt pose.  

Jeg havde naturligvis fortalt min kone, at jeg ville lave en øvelse i havnen. Hun var meget velkommen til at 

se flåden i oppustet stand. Hun syntes, at det var for pinligt. Tænk, at have en mand, der en sommerdag 

ligger nede i havnen i en gammel redningsflåde!  

Jeg tørrede flåden. Nogle dage senere pumpede jeg den op inde i vores stue. Det var tydeligt, at bunden var 

begyndt at mørne. Jeg forstærkede den med cykellapper, og fremstillede en lille batteribank, så jeg i en 

nødsituation eller en ny øvelse kunne få lys på flåden. Jeg pakkede det hele sammen i containeren, men nu 

uden en gaspatron! Jeg geninstallerede flåden på fordækket af skibet. Ideen var, at hvis vi skulle komme i 

en nødsituation på Kattegat, kunne jeg vel altid nå, at få pumpet luft i flåden med den medfølgende 

fodpumpe! Jeg tror ikke, at folk på havnen vidste, at det var en manuel redningsflåde, der lå på dækket.  

 

 
Den gamle redningsflåde sættes i stand i stuen. 

 

I efteråret 2012 købte jeg en ny Zodiac redningsflåde i Frederikshavn49. Jeg fik den til halv pris, fordi den 

skulle sælges. Den var løbet over tiden i forhold til den 3 årige kontrolperiode. Jeg skulle så have den 

kontrolleret efter 2 år. Prisen blev 6.000 kr. fremfor næsten 12.000 kr. En kontrol koster ca. 2500 kr. Det var 
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kun en kystredningsflåde, som ikke var beregnet for oceansejlads. Min plan var jo også blot at sejle over 

Skagerrak til Norge.  

I foråret 2013 afholdte jeg en ny redningsøvelse i spøgelseshavnen. I øvrigt gør jeg det samme i forhold til 

min kajaksejlads. Hvert år udfører jeg kæntringsøvelser, tømning og om bord stigning i kajak samt øvelser i 

grønlændervendinger. Da jeg ikke havde en gaspatron i den gamle redningsflåde, måtte jeg starte med at 

puste luft i flåden. Efterfølgende sejlede jeg den ud midt i havnen. Ikke en vind rørte sig. Det var en tam 

fornemmelse at sidde der i flåden. Heldigvis begyndte det at regne voldsomt. Jeg kunne så prøve 

vandopsamlingssystemet. Det virkede perfekt. Jeg fik flere poser fyldt med regnvand. Vel 1½ liter. Jeg drak 

vandet. Det smagte fint. Jeg besluttede mig for, at min øvelse næste år ikke skulle være inde i havnen, men 

ude i fjorden.  

Jeg var klar over, at hvis jeg skulle sejle over Skagerrak, ville det blive som enesejler. Min kone havde meldt 

ud, at hun ikke ville sejle i Vesterhavet. Nogle på havnen i Thisted havde tidligere sejlet i en konvoj, men jeg 

foretræk at sejle alene. Ville jeg have mod til det?  

I mange år havde jeg om vinteren trænet mine svømmeevner i svømmehaller. Jeg var efterhånden kommet 

op på, at kunne svømme 4 kilometer crawl uden pauser. Ofte, når jeg svømmede de lange distancer, 

forestillede jeg mig, at mit skib var gået på grund på 3. revle og forlist et sted mellem Lønstrup og Løkken. 

Jeg kæmpede mig nu ind igennem brændingen. Til sidst nåede jeg stranden. 

Jeg er på ingen måde kriminel, men før jeg selv fik båd, havde jeg ofte fantaseret over, at jeg en mørk aften 

ville gå ned i en marina og stjæle en båd. Jeg var i den grad draget af spændingen og eventyret. Stille, og 

uden lys, ville jeg sejle ud gennem havneindløbet. Lægge kursen mod Thyborøn Kanal og sejle videre op 

langs vestkysten mod Lønstrup. Naturligvis ville jeg ikke gå i havn i en stjålet båd. På den øde 

vesterhavskyst, et sted mellem Løkken og Lønstrup, ville jeg grundsætte båden og svømme i land. I 

drømmen ville jeg finde et tomt sommerhus. Slå en rude i stykker og overnatte i huset. Næste dag ville jeg 

så uskyldigt drage med bus hjem til min kedelige hverdag. Ingen behøvede at få noget af vide om mit vilde 

projekt. Billederne, dramaet og spændingen ved projektet har hjemsøgt mig mange gange. Men efter jeg 

selv har fået båd, er der naturligvis ingen grund til at stjæle en båd. Noget jeg i øvrigt aldrig ville kunne 

finde på at gøre. Det er kun en underlig fantasi, som andre har sexfantasier. Mine drømme forløses 

heldigvis også ved at læse litteratur om andres rejser og ekspeditioner50.  

Vinteren igennem planlagde jeg detaljeret min sejltur til Norge og de første par dage i den norske skærgård. 

På nettet fandt jeg sejleanvisninger, som kaldes for ”Pilots” og ”Sailing directions”. Det var detaljerede 

beskrivelser både fra det amerikanske forsvar51, men også ”The British Admirality”52. Jeg udskrev, hvad der 

svarede til 5 tykke ringbind. Publikationerne havde jeg naturligvis også elektronisk. Stoffet læste jeg med 

stor interesse. Publikationerne advarede om farlige bølger ude foran den norske sydkyst. De advarede også 

                                                           
50

 Se Sejlerberetninger og eventyr i litteraturlisten.  
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 Se National Geospatial-intelligence Agency (2013): PUB 192 - Sailing Directions (Enroute): 2013 North Sea, 
Springfield, Virginia, USA. National Geospatial-intelligence Agency (2013): PUB 193 - Sailing Directions (Enroute): 2013 
SKAGERRAK AND KATTEGAT, Springfield, Virginia, USA. De fantastiske publikationer, der dækker hele kloden findes 
på adressen: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal  
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 Se British Admiralty (2005): Norway Pilot. Volume 1, South coast of Norway eastward from Lindesnes and the 
west coast of Sweden southward to Marstrandsfjorden, United Kingdom Hydrographic Office. Findes forskellige 
steder på nettet, men bør naturligvis købes.    
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om, at det var meget svært at orientere sig langs den lave klippekyst. Jeg satte mig ind i en del statistik om 

vejr, vind, bølgehøje og meget andet.  

 

 

 

 Kilde: Se British Admiralty (2005): Norway Pilot. Volume 1, South coast of Norway eastward from Lindesnes and 
the west coast of Sweden southward to Marstrandsfjorden, United Kingdom Hydrographic Office. Passim.  

 

 

Til båden hørte også nogle gamle bøger53, som beskrev farvandene, da den tidligere ejer flere gange havde 

besejlet Nordsøen og været i Norge med båden. Danske bådejere havde også en fin hjemmeside, som 

beskrev sejlads i Norge54.  

Den forrige vinter havde jeg anvendt meget tid på at læse gamle antikvariske navigationsbøger og løse 

tilhørende opgaver55. I øvrigt havde jeg fået en plastik sekstant i julegave af min kone. Jeg havde lært mig 
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 Den danske lods II., udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv. 1971. Kaj Hartelius (1969): Kattegat Skagerack. Hamnar 
och leder på danska, norska och svenska kusten, Bonniers.  
54

 Se 
http://www.danskebaadejere.dk/da/sejlads/sejlads%20i%20udlandet/sejlads%20i%20balticum/sejlads%20i%20norge.
aspx 
55

 Nielsen, G et al. (1983): Lærebog i Navigation for skippere, Weilbach. Jørgen Wittrup (1999): Opgaver i Navigation, 
1. udgave, Weilbach. Se nyere bøger til Yachtskipper af 3. grad: 
http://www.weilbach.dk/products/uddannelse/yachting-certificates/yachtskipper-iii   

http://www.danskebaadejere.dk/da/sejlads/sejlads%20i%20udlandet/sejlads%20i%20balticum/sejlads%20i%20norge.aspx
http://www.danskebaadejere.dk/da/sejlads/sejlads%20i%20udlandet/sejlads%20i%20balticum/sejlads%20i%20norge.aspx
http://www.weilbach.dk/products/uddannelse/yachting-certificates/yachtskipper-iii
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selv astronomisk navigation. Da jeg ikke er noget matematisk geni, var det et kæmpearbejde at lære at 

udregne min nøjagtige position. Ud over en sekstant krævede det også, at man har opdaterede almanakker 

og tabeller. Det meste findes i dag på nettet. Alle beregninger foretog jeg bevidst uden en lommeregner.  

 
Kilde: National Geospatial-intelligence Agency (2013): PUB 193 

- Sailing Directions (Enroute): 2013 SKAGERRAK AND KATTEGAT, Springfield, Virginia, USA. 

 

Efterhånden begyndte jeg detaljeret at planlægge turen til Norge. Jeg lavede såkaldte waypoints både på 

min mobiltelefon56, tablet, computer og den håndholdte GPS. I virkeligheden havde jeg 4 uafhængige 

navigationssystemer. Jeg konstruerede 3 forskellige ruter. Den første rute gik fra Thyborøn og over til en 

lille ø ved navn Udvår i den yderste skærgård57. Det var den længste rute på omkring 80 sømil. Hvis jeg 

kunne holde en fart på 5 knob, ville det tage mig omkring 16 timer. Ved hjælp af Google Earth studerede 

jeg nøje satellitbillederne af øen. Jeg planlagde præcist, hvor jeg ville kaste anker og overnatte. Jeg ville jo 

højst sandsynlig være træt efter 16 timer i Nordsøen. Den anden rute gik fra Thyborøn til Hanstholm. 

Næste dag fra Hanstholm til Kristiansand58. Hvis jeg blev for træt, ville det blive nogle ankerpladser i den 

ydre skærgård tæt på Kristiansand59. Her var der kun omkring 65 sømil. Den korteste tur over Skagerrak 

ville være fra Hirtshals til Arendal. Den havde også den fordel, at jeg ville være tilpas langt væk fra 

Lindesnes og de farlige Atlanterhavsbølger. Se kort ovenfor. Problemet ved de sidste to ruter var, at de to 

danske havne ikke var lette at anløbe i en vestlig pålandsvind.  
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 På min mobiltelefon og tablet, havde jeg installeret Google Earth som app. Her kan man lægge waypoints ind.  
57

 Skriv i søgefeltet i Google Earth positionen 58°00.8688 N 007°43.8959 e. Se 
http://www.havna.com/wip4/udvaar/d.epl?id=1259764 .Se evt. Hanne Engevik og Jørn Engevik (2009): Havneguiden 
2. Langesund – Lindesnes, 3. udgave, Skagerrak.  
58

 Skriv i søgefeltet i Google Earth positionen 58°08.5261 N 008°00.2124 E. Se Kristiansand Gjestehavn 
http://www.havna.com/wip4/kristiansand-gjestehavn/d.epl?id=186649 . Se evt. Engevik og Engevik op.cit. 200.  
59

 Skriv i søgefeltet i Google Earth positionen: 58° 3'51.81"N 7°58'1.75"E  Biskophavn. 
http://www.havna.com/wip4/biskophavn/d.epl?id=1259753 . Engevik og Engevik op.cit. 213. Skriv i søgefeltet i 
Google Earth positionen 58° 4'39.33"N  7°59'23.61"E Kjørskilen. Se Engevik og Engevik op.cit. p.212.  

http://www.havna.com/wip4/udvaar/d.epl?id=1259764
http://www.havna.com/wip4/kristiansand-gjestehavn/d.epl?id=186649
http://www.havna.com/wip4/biskophavn/d.epl?id=1259753
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Som foråret nærmede sig begyndte jeg igen at læse amerikanske og engelske bøger om oceanografi, sejlads 

i stormvejr60 og meteorologi61. Jeg var også klar over, at jeg måtte teste mig selv, når båden kom i vandet. 

Kunne jeg alene mand sejle 16 timer i træk og stadig manøvrere sikkert i havn og klare fortøjninger mm.? 

Foråret kom, og vi fik båden i vandet. Den nye redningsflåde blev monteret, og jeg gjorde båden klar til 

langtur. Jeg fortalte familie, venner og folk på havnen, at målet i år var Norge. Naturligvis kun, hvis 

vejrudsigterne var gode. Der skulle gerne lægge sig et højtryk over Skagerrak. Det ville omvendt betyde, at 

vinden ville blive svag og turen blive ekstra lang.  

 

 

 

 Kilde: National Geospatial-intelligence Agency (2013): PUB 193 - Sailing 
Directions (Enroute): 2013 SKAGERRAK AND KATTEGAT, Springfield, 
Virginia, USA. Passim. 

 

 

Jeg havde igennem mange år erstattet mine drømme om at sejle på krævende ture med andre udholdende, 

men billigere aktiviteter på land. Det var særligt langdistanceløb. Jeg havde løbet adskillige maratonløb, 

uendelige mange halvmaratons og et par adventure races over flere dage. I februar måned 2012 var jeg ude 

at løbe et særligt trail halvmaraton fra Stenbjerg og til Klitmøller62. Løbet var særligt krævende, fordi det 

foregik på stranden, i klitter og igennem vandløb, hvor det kolde vand gik én til livet. 500 deltog. Jeg brugte 
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 Hal Roth (2009): HANDLING STORMS AT SEA. The 5 Secrets of Heavy Weather Sailing, INTERNATIONAL MARINE / 
MCGRAW-HILL.  
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 Chris Tibbs (2007): RYA Weather Handbook, The Royal Yachting Association. 
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løbet, som en slags test på min udholdenhed. Værre var, at jeg havde været på vinterferie i Egypten, og 

havde fået et maveonde. Jeg havde stadig smerter i min mave, da starten gik på stranden ved Stenbjerg. 

Allerede ved Vorupør havn overvejede jeg at udgå, men jeg bed smerten i mig. Jeg tænkte på min plan til 

sommer. Når jeg lå derude alene på Skagerrak, kunne jeg jo ikke pludselig opgive. Man gennemfører sit 

foretagende. Så enkelt er det! Ellers skal man blive inde ved kysten tæt på havne. Jeg var stolt, da jeg løb i 

mål på stranden ved Klitmøller. Min tid var elendig, men jeg havde bevist for mig selv, at jeg også kunne 

gennemføre et foretagende med smerte. Noget jeg ville kunne anvende i mit sejlerliv.  

Tidligt på foråret sejlede min kone og jeg atter rundt om Mors på weekend tur. Alt fungerede perfekt i 

båden. Jeg havde stadig ikke testet mig selv i forhold til, om jeg kunne klare et sted mellem 12 og 16 timer 

alene i båden. Jeg vidste ikke, om jeg stadig ville være agtpågivende og handledygtig. Noget, som turen 

over Skagerrak ville kræve. Ifølge søvejsreglerne, regel 5 om udkig, står der, at ”I ethvert skib skal der altid 

holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse…således at der kan foretages en fuldstændig 

vurdering af situationen og af faren for sammenstød.”63 Det er direkte strafbart ikke, at kunne holde 

behørig udkig.  

En forårs fredag aften, efter aftensmad, sagde jeg til min kone, at jeg ville sejle en lille tur. Jeg ville nok først 

være hjemme næste dag. Hun spurgte ikke nærmere ind til min tur. Jeg havde ofte sejlet mindre aftenturer, 

hvor jeg havde kastet anker og sovet på fjorden. Denne her aften var det anderledes. Jeg ville teste mine 

evner og sejle rundt om Mors i mørke. En tur på ca. 60 sømil, som varer ca. 12 timer. Jeg havde planlagt, at 

der skulle være total mørke, når jeg nåede Syd Mors. Her var det vanskeligt at navigere selv i dagslys. 

Sejlrenderne er snævre, mange sandbanker og næs. Det kræver ofte kursskifte. Der er ingen lyssignaler på 

bøjerne, og ingen byer.  

Klokken 20.00 sejlede jeg fra Thisted. Vinden var god. Faktisk så god, at jeg havde problemer med at få min 

5 tons båd ud fra havnepladsen. Det kan være vanskeligt alene, når man skal skubbe fra og styre båden 

samtidig. Jeg har naturligvis et system med reb mellem broen og de to fortøjningspæle, sådan jeg lettere 

kan sejle ud og ind af min plads. Det er vanskeligt, når kraftig vind fanger båden, og siderebene mod 

nabobådene ikke kan holde den på pladsen. Problemet er, at båden glider over i nabobådene. Vi har dog 

alle såkaldte fendere, hvilket er en slags oppustede gummiballoner, der tager mod stød. Ud kom jeg dog, 

men ikke særlig elegant. Jeg måtte bakke ud af inderhavnen.  

Sejlene blev sat uden for havnen. Klokken 21.00 nåede jeg Vildsund broen. Den åbner ikke efter 

solnedgang. Jeg gik igennem broen for sejl. Det gik fint videre ned mellem Mors og Thyland, men så lagde 

vinden sig desværre fuldstændigt. Motoren blev startet. Jeg nød solnedgangen ude mod Vest. Måske var 

det på grund af den klare aften, at jeg kunne høre den norske kystradio. Den havde jeg aldrig hørt i dette 

farvand. Der kunne ikke være så langt fra Thy til Sydnorge.  

Det var en aften uden måne. Da jeg kom til Doverodde var klokken ca. 24.00. Det var kulsort. Nu begyndte 

den svære sejlads igennem de mange smalle løb med grunde og skarpe sving. Jeg havde fremstillet en 

særlig indretning i træ til min computer. En bakke med vippetag og gennemsigtig plastik over nedgangen til 

kahytten. Det muliggjorde, at jeg kunne se computerskærmen, når jeg stod agter og styrede båden med 

rorpinden. Det elektroniske søkort var sat på svagt natlys. Det fungerede perfekt. Jeg havde også installeret 
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en særlig natlampe med rødt lys i kahytten. På trods af, at jeg var en voksen mand på næsten 50 år, legede 

jeg, at jeg var på en hemmelig og vigtig mission i fjendeland. Min båd er i virkeligheden et stort og legitimt 

legeprojekt. Hverken mere eller mindre.   

Som tidligere skrevet, havde jeg brugt en vinter på at konstruere en navigationsboks eller hylde. Aggregatet 

bestod af 2 VHF-radioer, en almindelig radio, 3 højtalere, en bærbarcomputer, en 30 år gammel GPS, en 

række sikringer, strømudtag, konverter fra 12 volt til 220 volt samt kortlys. Jeg havde fremstillet 

computerstik ved at adskille gamle musestik og forvandle dem, så GPS`en kunne kobles på gamle bærbare 

computere. Jeg køber dem brugt på aktioner64. Som tidligere computernørd var det ikke et større problem, 

at finde et forældet elektronisk søkortsystem på nettet, der dækkede hele verdenen. Meget var 

hjemmefikset og af gammel dato. Men det så ud til at virke. 

 

 
Det sydlige Mors i mørke. 

 

Med lav hastighed gled jeg sikkert igennem nattemørket. Adrenalinet pumpede rundt i kroppen. Hvis noget 

svigtede, f.eks. konverteren, der omformede 12 volt til 220 volt så computeren havde strøm, var der ikke 

andet at gøre end at smide anker. Også selv om det var midt i sejlrenden. Jeg kunne ikke fortsætte i mørket 

uden computeren og det elektroniske søkort. Radar havde jeg ikke. Jeg havde dog en kraftig lygte købt i 

Aldi for 200 kr. Den anvendte jeg til at kaste lys ud i den retning, hvor jeg mente, at der måtte stå en bøje. 

Heldigvis var bøjerne forsynet med røde og grønne reflekser. Metoden fungerede perfekt i den stille nat. 
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Der var ikke meget drama over sejladsen. Jeg passerede Jegindø på styrbordsside og kom ud i den store Kås 

bredning. Her var der en sejlrute gennem Limfjorden for større skibe. Det betød, at der adskillige steder var 

lysfyr65.   

Det var en fantastisk nat. Jeg følte mig fri og lykkelig. Her sejlede jeg, alene i min båd, under den mægtige 

himmel fyldt med tusindevis af stjerne. Herude kunne ingen nå mig. Jeg var kaptajnen. Jeg var centrum. Jeg 

var den camouflerede betragter af civilisationen inde på land. Andre sov. Lukket inde i tætte soveværelser, 

snævre senge og dårlig lugt. Herude sad jeg som konge. Jeg følte mig almægtig og opstemt. Altid vil jeg 

overleve. Ingen vil kunne fange mig eller tvinge mig til konformitet og underkastelse. Herude var jeg ikke 

omgivet af kompromisser, sociale normer og dilettantisk skuespil. Jeg vil altid kunne flygte herud i natten 

på fjorden. Her vil jeg heldigvis kunne være alene. Andre vil være bange både for at sejle, men også for 

mørket, vandet og ensomheden. Ledere, rollemodeller og eksperter vil søge land inden de går i opløsning.  

Undervejs fik jeg te, kaffe og kakao. Jeg nød det. Jeg gled gennem det smalle Sallingssund. Dagslyset viste 

sig ved den mægtige betonbro, der forbinder Mors og Salling. Jeg mindes dengang jeg i tæt tåge om natten 

sejlede under broen med min familie. Pludselig fik jeg et chok. Jeg havde nær påsejlet en af de store 

jernbøjer ved broen. Jeg anvendte selvstyreren og var et øjeblik uopmærksom. Der var kun få meter 

mellem metallet og båden. Jeg sejlede forbi Glyngøre og siden Nykøbing Mors. Klokken var omkring 4 om 

morgenen. Fjorden var tom for både. Jeg kom ud i den mægtige og berygtede Livø bredning. Solen var nu 

stået op i øst, men skyer havde indhyllet den. Jeg nød synet af Fur, Livø og de flotte skrænter på Nordmors.  

Træt- og kedsomheden meldte sig. Planen var, at jeg i Thisted bredning ved Hovsør ville fortøjer båden til 

en ankerbøje og få den manglende søvn. Dagen før havde jeg været på arbejde, så jeg havde snart været 

vågen i 24 timer. Til min store forundring så jeg, at der lå et andet skib ved bøjen. Ganske uvant blev jeg 

meget sur over dette. Jeg begyndte højlydt at bande. ”Hvad fanden var meningen med det?” At et andet 

skib skulle benytte sig af den offentlige ankerbøje? Jeg kunne mærke, at jeg ikke reagerede, som jeg 

plejede. Jeg havde ikke længere overskud. Jeg begyndte at lave flere små fejl om bord på skibet. Der var 

stadig halvanden times sejlads til Thisted havn. Jeg måtte være mere agtpågivende. Solen skinnede nu 

smukt over fjorden. Jeg havde det hele for mig selv. ”Hvordan kunne jeg være så heldigt et menneske?” Jeg 

opgav at kaste anker. Jeg vurderede, at jeg var for træt til det. Det ville blive for farligt, at stå alene på 

fordækket med det tunge anker. 

Når jeg sejler alene, bærer jeg sjældent en livline. Til denne sæson, havde jeg fremstillet et system, som jeg 

kunne klikke mig på. Det bestod af stålwirer overtrukket med gennemsigtig plastik, der løb rundt om båden. 

Det skulle jeg anvende over Skagerrak. Jeg øvede mig. Tidligere var jeg udmærket klar over, at hvis jeg faldt 

over bord ville båden blot sejle videre til den gik på grund eller løb tør for brændstof. Ofte sejler jeg med 

automatisk selvstyrer. Ingen ville savne mig, før det var for sent. Langsomt ville jeg fryse ihjel i det kolde 

vand.  

Forrige vinter havde jeg en slem, men lærerig oplevelse. I ca. 20 år har jeg løbet i meget forskelligt terræn, 

og er aldrig faldet. At jeg er blevet angrebet af en schæferhund i botanisk have i Århus, er en anden 

historie. Jeg betragter mig selv som adræt, og har bl.a. lært at gå på line. Derfor har jeg været sløset med at 
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anvende livline, når jeg sejlede alene. En kold vinteraften løb jeg i Thisted sammen med en anden løber i 

løbeklubben. Vi snakkede hyggeligt. Han var en hurtigere løber, men ventede på mig denne aften. Vi løb på 

en cykelsti, der gik ned over en mørk eng uden god gadebelysning. Pludselig stødte jeg foden mod en 

betonklods, der lå i rabatten. Jeg mistede kontakten med asfalten. Fløj gennem luften. Landede igen på 

jorden, først med mit ansigt, og siden min højre hånd. Senere kom kroppen og benene. Et kort øjeblik var 

jeg fortumlet. Rejste mig hurtigt op. Begyndte så at løbe videre. Jeg bemærkede, at jeg ikke kunne løbe lige, 

og havde vanskeligt ved at orientere mig. Den anden løber spurgte til mit befindende adskillige gange. Jeg 

svarede notorisk, at jeg havde det fint. Vi skulle bare løbe de sidste par kilometer hjem til Thyhallen. Han 

kiggede forskræmt på mig. Blodet løb heftigt fra mit ansigt. Glasset i mine briller var blevet ridset og stellet 

skævt.  

 
Styrt ved motionsløb. 

 

Først da jeg stod hjemme foran spejlet, blev det klart for mig, at styrtet havde skamferet mig. Det var nu 

vanskeligt at tale på grund af smerter i ansigtet. Jeg blev hjemme fra arbejdet den næste dag. Skadestue 

eller læge besøgte jeg ikke. Min kone kunne se, at jeg var i stand til at fokusere med mine øjne, så der 

kunne ikke være tale om en alvorlig hjernerystelse. Desværre har jeg stadig problemer med min kæbe, der 

knækker over, når jeg tygger mad. Styrtet var en gave fra himlen. For eftertiden vil jeg altid bære livline, når 

jeg sejler alene. Selv for den bedste, kan det åbenbart gå galt.  

Endelig nåede jeg havnen i Thisted. Klokken var omkring 8 morgen. Jeg havde nu sejlet 12 timer i træk, og 

havde været vågen i 26 timer. Jeg fik fortøjet båden. Jeg havde klaret natsejladsen i det svære farvand. Jeg 

blev overbevist om, at jeg nu ville kunne sejle alene over Skagerrak. Også, hvis turen ville tage længere tid 

end de planlagte 16 timer. Jeg lagde mig til at sove i forkahytten. Hurtigt faldt jeg i dyb søvn. Sent på 

eftermiddagen vågnede jeg. Lystbådehavnen var da fyldt med mennesker. Jeg ville bestemt ikke fortælle de 

andre sejlere, hvad jeg havde gjort. Faktisk var jeg flov over, at man kunne være så sær som mig. De andre 

på havnen var ofte omgivet af deres koner og venner. De hyggede sig med hinanden, og drak gerne øl og 

vin. Noget jeg aldrig gør. For mig handler det om at sejle, finde grænser, og se nye ting.   
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En eftermiddag øvede jeg havnemanøvre, når man er alene i båden. Jeg forsøgte igen og igen at styre 

båden, når jeg bakkede. Udfaldet virkede tilfældigt. Alle havde fortalt mig, at det var vanskeligt at manøvre 

en langkølet båd. Især når man bakker. Det handler mere om, hvilken side vinden får fat i båden og masten 

samt om propellen er højre- eller venstredrejet66.  Jeg øvede mig i at lægge til kaj. Jeg udviklede et system, 

hvor jeg stod med 2 trosser agter, mens jeg samtidig styrede båden med rorpinden. Når jeg var tæt på 

kajen, satte jeg motoren i frigear. Hoppede fra borde med de 2 trosser. Fortøjerede båden langskibs til. 

Noget jeg ville få brug for i Norge. Desværre erfarede jeg senere, at nogle af mine kvindelige elever på 

handelsgymnasiet, havde iagttaget min adfærd, og fundet den meget underlig. Thisted er et lille sted. Det 

er desværre svært at gemme sig.   

Sommeren kom. Igen var vi deltagere i kajsejladsen Mors rundt. Mine forældre stillede atter op som gaster. 

Vejret var perfekt. Solen skinnede, og der var god vind. I år foregik starten for sejl, da jeg nu havde trænet 

tilstrækkeligt. Det gik hastigt fra Vilsund og ned over Visbybredning. Ditter lå perfekt i vandet. Flere nye og 

lette millionbåde, havde det åbenlyst vanskeligt med vestenvinden. Båden foran os skar pludselig op i 

vinden. Den var meget luvgerrig. Den slingrede rundt i søen. Til sidst måtte de rebe sejl. Vi sejlede for fulde 

sejl. Min tunge langkølede båd pløjede sig støt og roligt i gennem vandet. 

 
Bemærk kølen. 

 

Det var tredje gang, inden for et par måneder, jeg sejlede rundt om Mors. Jeg kunne nu sejle turen uden 

søkort. Det var en fornøjelse. Min far styrede båden op igennem Sallingssund. Vi var ikke enige om, hvor 

tæt vi skulle sejle på kysten ved Mors. Han havde jo også engang været kaptajn på sine skibe. Han ændrede 

først kurs, da han så en anden kapsejler gik på grund. Vi lå bestemt ikke bagerst i feltet. Efter 
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Sallingsundbroen tog vesten vinden til. Lidt nord for Nykøbing Mors var der knald på. Båden krængede 

voldsomt til styrbordsside. Min mor på 70 år gled ned fra kistebænken og sad nærmest fast i bunden af 

cockpittet. Hun så forskræmt ud i øjnene. Min far hvilede sig i forkahytten. Min kone lå på kistebænken i 

styrbordsside. Umiddelbart før min mor ”satte sig fast”, havde jeg observeret en mindre sejlbåd, der blev 

bjærget af hjemmeværnskutteren Jupiter. Den fulgte med rundt om Mors, som et observations- og 

redningsskib. Et eller andet var blevet revet løs, og besætningen skulle på slæb. Det var ikke sådan lige at 

hjælpe min mor op, da jeg også skulle styre båden. Hun stammede sig frem til at sige: ”Skal du ikke tage 

nogle klude ned Peter?” Det var ved at blive for vildt for hende. Jeg grinede højlydt, mens jeg gav hende en 

hånd, og fik hende trukket op på kistebænken igen. Vi sejlede omkring 7 knob. En motorsejler, der kun 

sejlede for motor, lå lige bag os. Han kunne ikke længere følge med os. Jeg frydede mig over mine 

sejlkundskaber. Jeg var verdens herre. Endelig skulle jeg opleve, at sejle rundt om Mors kun for sejl. 

Pludselig hørte jeg et kæmpe smæld. ”Hvad helvede var det?” Et kort øjeblik var jeg desorienteret. Min far 

råbte et eller andet nede fra kahytten. Båden sejlede videre med stor fart. Var der sket noget? Jeg så til min 

store forundring, at topvanten var sprunget. Den kraftige 8 millimeter stålwire skulle normalt hjælpe med 

at holde masten oprejst. Wiren slaskede løst i vinden. Toppen af masten svajede faretruende. Jeg vækkede 

min kone. Bad hende om at overtage rorpinden. Hun brød sig ikke om det. Jeg fik startet motoren. Sprang 

op på dækket. Kommanderede min kone til at sejle op mod den kraftige vind, så jeg øjeblikkeligt kunne få 

bjærget sejlene. Det kraftige tryk fra sejlene skulle fjernes fra masten. Besætningen på 

hjemmeværnskutteren observerede os med stor interesse. Sejlene kom ned. Resten af turen rundt om 

Mors foregik for motor. Jeg var meget ærgerlig. Det her måtte bare ikke ske. 

 
Mors rundt 2013. På vej under Sallingsundsbroen. Få sømil senere springer topvanten, den midterste wire i billedet. 
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Da jeg kom i havn fortalte de ældre og erfarne sejlere, at det var normalt, at en mast ville knække, hvis 

topvanten sprang67. Jeg kravlede flere gange op i masten for at tilse skaden. Den kunne jeg ikke udbedre 

selv. Det var en såkaldt Norseman, der var revet af wiren. Hvad ville det betyde for min planlagte tur over 

Skagerrak? Hvis jeg skulle føle mig sikker, var det nødvendigt at udskifte samtlige 6 vanter og få valset nogle 

nye øjer i. Hvem kunne hjælpe mig? 

Det var tidligt på sommeren 2013, og jeg var inde i eksamensperioden. Det betød, at jeg havde nogle dage, 

hvor jeg hverken skulle undervise eller have eksamen. En eftermiddag begav jeg mig af sted mod Ålborg. En 

marinebutik68 i Ålborg kunne hjælpe mig med nye vanter (stålwirer). De havde en særlig maskine, der 

kunne valse øjer på. Jeg tøffede mod storbyen i øst. Vejret blev dårligt. Der kom jævnligt kraftige regnbyger 

med hård vind. Det blev efterhånden mørkt. Nervøs var jeg ikke. Jeg havde jo trænet i natsejlads, og var 

sikker på mit afprøvede computersystem med søkort. Jeg vidste, at jeg alene kunne sejle 60 sømil i et træk. 

Men kunne jeg sejle ind i en fremmed havn i mørke og fortøjer båden?  

Det var et fantastisk skue, da jeg nærmede mig storbyen Ålborg. Lysene dukkede langsomt frem af mørket 

hen mod midnat. Det forekom uvirkeligt, at der skulle ligge en storby ret forude. I adskillige timer, havde 

jeg intet set. Kun tomme landskaber. Senere mørke og regn. Jeg var gennemblødt, på trods af, at jeg havde 

vandtæt sejlertøj på! Kunne jeg klare at gå i havn alene? Adrenalinen begyndte at pumpe i min krop. Jeg 

glemte kulden. Nærmede mig hastigt Vestre bådehavn. Jeg vidste, at der ikke var meget plads i havnen. 

Hvis det ikke ville lykkes at finde en plads, kunne jeg altid sejle over i skudehavnen og fortøjer langs en kaj. 

Men marinebutikken lå i Vestre bådehavn. Med lav fart sejlede jeg ind i bunden af den mørke havn. 

Bakkede rundt. Jeg kunne ikke komme ind på de smalle pladser. Jeg var ved at opgive mit forehavende. 

Pludselig dukkede der en mand op på broen. ”Du kan ligge her ved siden af mig”. ”Jeg skal nok hjælpe dig”. 

Jeg havde set, at der var en båd, hvor der var lys om læ. Ved mandens hjælp fik jeg manøvreret båden ind 

på en plads, og siden fortøjeret den.  

Den fremmede mand kom fra Vilsund. Han var også sejlet alene til Ålborg. Han var på vej til Sverige. Han 

ville få en besætning den næste dag. Vi talte sammen, som 2 enesomme sømænd, der var udsat for samme 

skæbne. Han syntes, at bølgerne havde været store ude i Løgstør bredning. Jeg havde også bemærket det, 

men skræmmende var det ikke. Jeg lod båden styre sig selv med selvstyreren. Jeg nød den friske vind over 

Limfjordens vande. Vi talte også om vores problemer med master. Han havde været udsat for, at hans mast 

engang knækkede ved kapsejladsen Mors rundt. Jeg kunne så berette om min historie.  

Næste dag var jeg for træt til at arbejde i masten. Jeg skønnede, at det ville være for farligt at arbejde i 12 

meters højde. Jeg købte frisk morgenbrød i byen. Efter morgenmaden lå jeg mig igen til at sove i min dejlige 

forkahyt. Senere på dagen ringede jeg til min lillebror, der bor i Ålborg. Jeg vidste, at han ville finde det 

sjovt, at kravle i masten. Vi havde begge klatreudstyr. Adskillige gange havde vi sammen klatret i træer og 

på klatrebaner. Det var herligt, at han ville hjælpe mig næste dag. Som offentlig ansat professor på 

universitetet kunne han sagtens tage et par dage fri her i eksamensperioden. Næste morgen kom han med 

sit klatreudstyr. Jeg gav morgenmad med rundstykker og kage. 
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Mastearbejde i toppen. Min kone sidder i cockpittet. 

 

Marinemanden Lars Lys var rigger, og klar til at hjælpe, men havde desværre fået ondt i ryggen. Han kunne 

ikke gå om bord på båden pga. smerter. Hver gang vi afmonterede en stålwire, gik vi op i hans forretning. 

Han tog målene fra den gamle wire og fremstillede en ny til os. Der var hård vind fra vest krydret med 

adskillige regnbyger. Vi skulle lige vende os til, at sidde i toppen af masten og arbejde med tungt værktøj 

under disse forhold. Havnefogeden var imponeret over os. Kun en enkelt gang tabte jeg en wire med øje. 

Med stor hastighed ramte den dækket. Heldigvis kom hverken min bror eller nabobådene til skade. Det tog 

os 2 fulde dage at udskifte de 6 vanter. Til sidst blev jeg så gode venner med Lars, at jeg selv fik lov til at 

valse øjerne på wirerne i hans værksted. Det blev også til kaffe i bagbutikken.    

Der var nu blevet kuling fra vest. Min kone og forældre ankom på anden dagen. Vi spiste hos min bror og 

hans familie. Det hele var ganske hyggeligt. Den gamle båd og problemerne er årsagen til mange spontane 

sociale interaktioner. Jeg har mødt så mange interessante mennesker på grund af de evige indkøb, 

reparationer og uforudsete hændelser.  

Riggeren skulle have 10.000 kr. Med i prisen fik jeg også 2 nye fald. Om søndagen kørte jeg hjem til Thisted 

med min kone for at vente på bedre vejr. Heldigvis varer en kuling i Danmark sjældent over et døgn, da 

lavtrykkene passerer med stor fart over landet. Mandag morgen var jeg igen i Ålborg. Solen skinnede. Jeg 

sejlede nu ene mand mod vest. Det var en lang tur til Thisted. Ude i Løgstør bredning blæste der stadig en 

god vind fra vest. I den smalle rende ved Løgstør stod båden nærmest stille i bølgerne. Jeg havde svært ved 

at holde båden i renden. Hvis jeg kom udenfor renden, ville jeg øjeblikkelig gå på grund. Jo længere jeg kom 

ind i bredningen, jo større blev bølgerne. Båden sejlede 1½ knob, hvor den ellers plejede at sejle 5 til 6 

knob. Det kunne blive en lang tur over den åbne bredning. Jeg satte selvstyreren på, og gav mig til at vente. 

Solens stråler var blevet erstattet med grå skyer og finregn. Jeg vidste med mig selv, at jeg havde god tid. 
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Jeg var overbevist om, at min udholdenhed sagtens kunne klare 4 til 5 timer i den oprørte bredning. Intet 

kunne ske. Om bord havde jeg redningsflåde, gummibåd og 3 nødradioer. Jeg bildte mig selv ind, at jeg 

også var en stærk svømmer. Jo nærmere jeg kom Mors, jo mindre blev bølgerne, da jeg kom i læ for 

vestenvinden.  Båden begyndte at sejle hurtigere. Omkring klokken 7 var jeg atter tilbage i Thisted havn. Nu 

med en ny rig. Min kone stod klar med varm aftensmad hjemme i huset. Hvor har jeg dog været heldig med 

hende.   

Forsommeren i 2013 var usædvanlig kold og blæsende. Mange sagde, at der faktisk ikke havde været noget 

forår. Jeg var begyndt at tvivle på mit projekt med at sejle over Skagerrak. Kunne jeg være sikker på, at den 

gamle båd kunne klare det? Igen og igen gik ting i stykker. Den gamle 20 hk Bukh motor syntes dog at sejle 

upåklageligt. Dog var den begyndt at bruge en del vand, da båden var ferskvandskølet. Jeg kunne ikke finde 

utætheder. Det måtte være varmeveksleren, der havde et problem. Jeg skulle nu huske at hælde et par 

kopper vand på køleren, hver gang jeg havde været ude at sejle en længere tur for motor. Om vinteren 

havde jeg for sidste gang prøvet at løse problemet med, at der var dieselolie, som løb ud i bunden af båden. 

Det var ubehageligt, og det lugtede dårligt. Værre var, at når jeg kom i havn, kunne jeg ikke tømme båden 

for vand med lænsepumpen. I så fald ville jeg forurene havnen med dieselolie. Jeg tørrede væsken op med 

klude, som jeg vred op i en spand. Ofte havde jeg problemer med, hvor jeg skulle aflevere den beskidte 

væske. To gange havde jeg sat en mekaniker til at løse problemet. Det lykkedes ikke for dem at løse 

mysteriet. Jeg var blot blevet 15.000 kr. fattigere. Gamle både er en dyr hobby! 

Nu ville jeg prøve selv. I Den Blå Avis69 købte jeg et gammelt filterhus til en Bukh motor og restaurerede 

det. Købte nye skruer og pakninger samt malede det rødt. Jeg monterede det nye filterhus, og situationen 

blev bedre, men der kom stadig diesel ud i bunden af båden! Jeg valgte at leve med det. 

Sommerferien nærmede sig. Igen tænkte jeg på den forestående tur. Ville jeg kunne klare det alene? Jeg 

blev mere og mere i tvivl. Jeg havde set mange film på YouTube70, som handlede om skibe, der sejlede i 

Skagerrak. På nogle film var der bølger på næsten 10 meters højde. Jeg måtte genvinde min selvtillid. Jeg 

løb en halvmaraton ude i Nationalparken71. Den gav mig selvtilliden tilbage. Uden problemer kunne jeg løbe 

den kuperede strækning på under 2 timer. Det kunne jeg gøre, fordi jeg anvendte min fornuft. Jeg delte 

ruten op i små bidder af 5 kilometer. Jeg sørgede for hele tiden at kontrollere min hastighed, så det kom til 

at passe. Evnen til at planlægge, gennemføre og kontrollere måtte kunne bringe mig over Skagerrak.   

Det blev sommerferie. Alle i familien vidste nu, at jeg ville sejle til Norge. Men ville jeg det? Igen styrkede 

jeg mig selv af, ved at cykle langs vestkysten fra Thisted til Lønstrup. Det er en strækning på ca. 120 km. Jeg 

havde på ingen måde trænet til turen. Jeg tænkte, at jeg ville cykle af sted hen under aften, for igen at se, 

hvor meget jeg kunne klare. Kunne jeg cykle hele natten? På en mountainbike vil det tage omkring 6 til 7 

timer. Jeg havde også et lille enmandstelt med. Da jeg nærmede mig Fjerritslev, efter ca. 50 kilometer, 

havde jeg virkelig ondt i bagdelen. Jeg cyklede på små skovveje, og det var nu begyndt at blive mørkt. Jeg 

cyklede videre i mørket og nåede Tranum klitplantage, hvor der er et stort militært skydeområde. Jeg 

orkede ikke at cykle meget længere. Jeg måtte give op. Jeg cyklede ind i den mørke plantage. En shelter var 

optaget af nogle unge mænd, som havde bål. Jeg forlod skovvejene og cyklede ind mellem træerne for at 
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 YouTube,  http://www.youtube.com/ 
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 Nationalpark- marathon http://www.nptmarathon.dk/ 
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finde et fredeligt og øde sted. Der var ikke mobildækning, så jeg kunne ikke ringe hjem. Slog teltet op i 

mørket. Jeg kunne tydeligt høre Vesterhavets brusende lyd. Her lå jeg og tænkte på min forestående tur 

over havet.  

Næste morgen cyklede jeg op gennem Blokhusplantage og videre ud på stranden. De næste mange 

kilometer forgik på sand. Vejret var fantastisk. Selvfølgelig ville jeg realisere min drøm. Jeg ville se, hvad der 

var på den anden side af det blå hav. Ingen kunne længere stoppe mig. Jeg var klar. Selvtilliden var i orden. 

Jeg havde styrken og modet til det. Mine mange øvelser havde båret frugt. Jeg skulle afsted.     
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Kapitel 8: Over Skagerrak 
Vi fejrede min kones 50 års fødselsdag den 8. juli 2013 i sommerhuset ved Lønstrup. Samme dag slog vejret 

om, og sommeren kom. Et højtryk syntes at lægge sig over Storbritannien, det sydlige Norge og Danmark. 

Et vejrvindue havde åbnet sig. Jeg spejdede konstant ud over havet. Små bølger og ingen hvide skumtoppe. 

Den nordiske sommer er lunefuld. Jeg blev rastløs. Jeg måtte af sted. Tirsdag den 9. juli forlod vi 

sommerhuset. Jeg planlagde at sejle næste dag. Vores 2 store børn var hjemme. Jeg havde dårlig 

samvittighed ved bare at forlade dem. Min mindste søn og jeg havde i fællesskab købt en ny windsurfer. Vi 

havde glædet os til at se, om den store søn fra København kunne windsurfe. Han var tidligere kitesurfer. Jeg 

kunne se på langtidsprognoserne, at jeg skulle være over Skagerrak lørdag aften. Natten til søndag ville det 

blæse op og senere komme en kuling. Derfor måtte jeg afsted senest onsdag morgen. Jeg begyndte igen at 

tvivle på projektet. Min kone sagde, at nu skulle jeg tage af sted. Hun gad ikke høre på, at jeg hele vinteren 

igennem ville klage over, at jeg ikke gjorde det!  

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/ . Prognose for mandag den 8. juli 2013.  

Bemærk  den store  afstand mellem isobarerne i Nordsøen. Det betyder, at vinden er svag.   
 

Min kone tog afsked med mig i Thisted havn omkring klokken 10 onsdag morgen den 10. juli 2013. Jeg var 

anspændt. Hun ville tage færgen om lørdagen fra Hirtshals til Kristiansand. Solen skinnede. Vejret var dejligt 

og vinden god. Da jeg tændte VHF-radioen, kunne jeg høre, at en redningsaktion var i gang ved Feggesund. 

En kajakroer var kæntret. En helikopter var i færd med at samle den forulykkede op. Bådene i området 

forsøgte at bjærge kajakken. Jeg tænkte, at der hurtigt kan ske noget. Det måtte være en ældre person. Jeg 

havde aldrig ufrivilligt kæntret i min kajak i Limfjorden. 

Med fulde sejl nåede jeg hurtigt Vildsund broen. En sejler klagede over radioen til brovagten. Kunne han 

ikke snart åbne broen? Han var træt af at ligge og vente i den urolige sø. Det gyngede en del. Brovagten 

svarede, at han ville vente på sejleren nordfra. Det var mig. Undtagelsesvis sejlede jeg gennem det smalle 

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/
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broløb for sejl72. For en sikkerhedsskyld havde jeg også startet motoren. Jeg nærmest surfede af sted for 

sejl til Doverodde. Herligt. Mit humør var højt. Jeg følte mig som en rigtig enesejler. Dog var jeg stadig i tvivl 

om, jeg ville nå Norge. Det forekom uvirkeligt, at der fandtes en blå vandvej fra Thisted til Norge.  

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130709.gif.  

Prognose for onsdag den 10. juli. Stadig højtryk ude over Nordsøen.  
 

Selv de smalle løb langs Sydmors klarede jeg alene for sejl. Min selvtillid var i top. Jeg havde jo tidligere 

sejlet turen i kulsort mørke. I dagslys var det ikke nogen større sag. Få minutter senere begyndte mit 

ekkolod at bippe. Det var alarmen. Jeg var kommet for tæt på et af de utallige næs. Der var nu kun omkring 

30 cm under min køl! Det var Soejeodde ved Agerø. Jeg kendte dybderne ved næsset fra den gang vi 

sejlede rundt om Mors i kano. Hurtigt ændrede jeg kurs, og kom længere mod sydøst. Alarmen stoppede. 

Kort tid efter mødte jeg en Thisted-sejler. Jeg hilste høfligt og tænkte overlegent, ”sikken en landkrappe, 

der bare sejler rundt i fjorden”. Naturligvis er der også fjordsejlere, der sejler uden for fjorden. Mange er 

dog ikke glade for at bevæge sig uden for ”soldaterne” ved Hals barre. Det er nogle jernfyrtårn. Derfor 

ligger der en del fjordsejlere i Hou lidt oppe af Kattegatkysten, men tæt på Hals.  

Hen under eftermiddagen tog vinden til. Det var en vestlig søbrise fra Vesterhavet. Den vil sikkert lægge sig 

hen under aften. Sent på eftermiddagen kunne jeg se Oddesund Broen. Når jeg havde passeret denne, ville 

jeg komme ud i Nissum bredning. En slags entre til Vesterhavet. Bølgerne var krappe. Jeg overvejede at 

stoppe, men hvor skulle jeg gå i havn i denne vind? Jeg lå ude foran Venø havn. Vi havde ofte været på 

Venø. Jeg vidste, at havnen var lille. Det ville jeg ikke kunne klare alene i vestenvinden. Struer var også en 

mulighed, og der ville der være læ. Endelig kunne jeg også sejle ind i Oddesund bugten og kaste anker. Jeg 

sejlede ind under Lavbjerg hage for at få lidt læ for vestenvinden. Der kunne jeg tage mine sejl ned.  

                                                           
72

 Ifølge ”Bekendtgørelse om sejlads gennem visse broer i danske farvande”, skal ”alle fritidsfartøjer, der er udstyret 
med motor… benytte denne under passage af broen” jævnfør § 8 stk. 4.  

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130709.gif
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Solen forsvandt bag mørke cumulonimbus skyer, der havde bygget sig op i løbet af sommerdagen. Jeg 

syntes ikke længere, at vejrudsigten passede. Sejlene blev bjærget. Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. 

Hvis jeg gav op, ville jeg have problemer med at nå Norges kyst inden lørdag nat. Jeg kom under Oddesund 

broen klokken 19.00. Jeg var udmærket klar over, at når jeg kom ud i Nissum bredning, ville det for alvor 

gynge med denne vestenvind. Det gjorde det også. Der var et langt stræk mod vest, hvor vinden kunne få 

fat i vandoverfladen. Båden stod nærmest stille. Vandet sprøjtede ind over dækket og videre ned i 

cockpittet. Heldigvis havde jeg prøvet det før. 

Mit mål for sejladsen var oprindeligt Thyborøn, men med denne fart mod vejret blev det nu indsejlingen til 

Lemvig. Her ville jeg være i læ for vinden bag de store bakker mod vest. Der var også rigelig plads til at kaste 

anker for natten. Jeg fjernede mig næsten ikke fra Oddesundbroen, som lå agter for tværs. En mindre 

sejlbåd lå og krydsede op mod vinden. Om bord sad en enlig mand. Med en håndbevægelse signalede han, 

at det gyngede. Jeg hilste venligt tilbage. Jeg sejlede med motor og selvstyrer. Satte mig så til at vente på, 

at situationen ville blive bedre. Den sydlige kyst af bredningen består af høje bakker. Længe betragtede jeg 

en hvid kirke i land, mens jeg mindes Nørre Nissum seminarium. Som tidligere seminarielærer i Ålborg, 

havde jeg besøgt stedet flere gange. Jeg undrede mig over statuerne rundt om bygningerne. Et sted stod 

der: ”Bed og Arbejd”. De tænkte nok ikke på lystsejlads på fjorden. Jeg formodede, at vinden ville lægge sig 

hen under aften. Det gjorde den også. Jeg sejlede mod Gjellerodde. Her ville der være en fin bugt.  

Til mit held var begge de gule fortøjningsbøjer ledige selv her i højsæsonen. Folk vil hellere sejle i havn, 

hvor der er strøm og andre faciliteter. Jeg tog den bøje, der var tættest på kysten. Vinden var flovet. 

Motoren blev standset. Jeg kunne høre folk snakke inde på land. Sommermørket lå sig over fjorden. Jeg 

kunne se lysene fra de mange sommerhuse inde på Odden. Jeg misundte dem lidt. Hvorfor ikke bare holde 

ferie i et sommerhus? Spise, drikke, hygge sig og se gode film på TV. Hvorfor ligge alene herude? Var jeg 

sær? Træt, det var jeg. Ringede til min kone og sagde, at alt gik planmæssigt.  

Roen lagde sig over mit sind, min krop og skibets bevægelser. Jeg kunne høre nogle fugle over land. Jeg 

lavede mig en kop varm te og spiste nogle frikadeller, som min kone havde givet mig med. Hun er altid sød 

og betænksom. Det havde hun også gjort ved tidligere ture. Hun lader mig lege! Livet var herligt. Jeg nød 

atmosfæren i skibet. Omgivet af mørkt olieret Bangkok teaktræ med flotte årer og knaster. Træ, som man 

ikke finder i moderne både. Dels fordi det er ædeltræ og en knap ressource, og dels fordi det er for dyrt. De 

lyseblå gardiner og de mørkeblå hynder bidrog også til den gode stemning. Det her var klassisk. Tiden stod 

stille her nede om læ. Hylderne var fyldt med interessante bøger. Lige fra Iliaden og Odysseen til en 

beretning af Roald Amundsens sejlads gennem Nordøstpassagen. Jeg var i gang med begge værker. Prikken 

over i`et var de gyldne lamper, jeg havde sat op forskellige steder i båden. Der var også en flot og kostbar 

petroleumslampe i messing, som jeg havde fået af min far. Endelig var der det store barometer og 

skibsuret, som også begge var i messing. 

Båden var fyldt med detaljer. En norsk énkrone og en dansk femtyveøre havde jeg fræset ind i et 

teaktræsskab. Mønterne var fra starten af 70`erne. Jeg havde fundet dem om bord i forbindelse med 

restaureringen af båden. Det var skibets lykkemønter. Båden havde altså før været i Norge. Jeg nød det 

hele, og var stolt over, at det var lykkes, at få båden sat i stand. Efter en halv times læsning om turen 

igennem Nordøstpassagen faldt jeg i den skønneste søvn i forkahytten. Her var der god plads til at brede sig 

ud til alle sider, når man var alene. Glemt var alle trængslerne under restaureringen. 
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Næste morgen vågnede jeg til mågers skrig. Jeg var veludhvilet og frisk. Solen skinnede, og vinden var svag. 

En kajak gled tæt forbi min båd. I dag skulle så være dagen, hvor jeg skulle sejle i Vesterhavet. Jeg tjekkede 

den norske og danske vejrudsigt73. Højtrykket lå stadig over det Nordvestlige Europa. Vinden ville være 

omkring 6 til 8 meter i sekundet fra vest. Først lørdag nat ville det blæse op. Det kunne kun blive en god 

torsdag. Jeg spiste morgenmad. Min kone havde sørget for provianten. Alt var i top. Små juices, kaffe og 

boller. Hun er fantastisk. Jeg savnede hende, men var klar over, at Vesterhavet nok ikke var noget for 

hende. Hun havde dog været med ude i Nissum bredning i Junkeren. Vi sejlede til Lemvig. Her havde vi 

nogle gode dage. Mine forældre kom på besøg. I deres bil besøgte vi den smukke Gjeller Odde. Her, hvor 

jeg nu lå. De gav senere aftensmad i den hyggelige by. Lemvig er bestemt et besøg værd. Man forestiller sig, 

at det er fladt, som det resterende Vestjylland, men det er det ikke. Lemvig er kuperet, og byen ligger i læ74. 

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130711.gif.   

Vejrprognose for fredag den 12. juli, hvor jeg ville sejle over Skagerrak. Stor afstand  
mellem isobarerne i Nordsøen, men dog en okkluderet front over Norge. 

 

Efter morgenmaden havde jeg et problem. Jeg skulle alvorligt på toilettet. Om bord havde jeg kun et 

søtoilet. Det betød, at det løb lige ud i fjorden. Normalt anvender vi altid toiletterne i havnene, men her var 

der ingen havn. Hvornår ville jeg være i Hanstholm? Toilettet havde jeg møjsommeligt restaureret. Som 

tidligere skrevet, så toilettet skrækkeligt ud, da jeg overtog båden. Søtoilettet og vandpumpen til 

håndvasken var indhyllet i orange rust. Jeg fik skilt det hele ad. Satte nye pakninger og skruer i. Gamle 

slanger blev udskiftet med nye klare og gennemsigtige slanger. Det flotte teaktræ blev poleret op. Et nyt 

spejl blev monteret. Gulvet lakeret. Vægge og loft blev malet. Nye udluftningskanaler blev sat i båden. 

Toilettet blev et dejligt intimt sted. Her kunne man være sig selv og ligefrem låse døren. Jeg nænnede ikke, 

at anvende det til alvorlige ting. Slet ikke, når der var gennemsigtige slanger! Det pinte mig, at min lillebrors 

lille dreng, havde anvendt det for flere somres siden. Jeg var blevet en perfektionist og ligefrem pedantisk. 

                                                           
73

 Se norske vejrudsigter, hvor der er vindkort og bølgehøjde mm.: http://www.yr.no/kart/ 
74

 Læs f.eks. Hans Edvard Nørregård-Nielsen & Kirsten Klein, (2011): Limfjorden I. Stemmer og steder. Gyldendal. 

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130711.gif
http://www.yr.no/kart/
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Han havde også fortalt mig, at det skulle vare længe, før han ville med mig ud at sejle igen. Naturligvis er 

det heller ikke sagen, at anvende et sådant toilet inde i en vig. Ja, det er ulovligt75. Jeg tog mig sammen. Fik 

løst problemet, men min samvittighed var dårlig. Jeg svømmede jo ofte selv i fjorden.  

Vinden kom fra vest. Jeg havde ikke tid til at krydse for sejl. Derfor sejlede jeg for motor. Kursen var mod 

det mægtige Cheminova mod vest. Hvordan kunne man dog få tilladelse til at placere en sådan kemisk 

fabrik herude i den flotte natur? Det er grimt og råt. Tænk, at ejerne er Århus Universitet. Nogle hævder, at 

fabrikken er skyld i, at der igennem mange år kun har været få fisk i Limfjorden76.  

 
Kilde: http://www.yr.no/kart/ . Bølgehøjde en tilfældig dag i Skagerrak. 

 

Sejlrenden mod Thyborønhavn var smal, men godt afmærket. Der var mange måger, men ingen lystfartøjer. 

Vinden var svag. Vejrudsigten var god, så jeg frygtede ikke mødet med Vesterhavet. Da jeg sejlede forbi 

fabrikken, kunne jeg til styrbordsside, mod nordøst, se en hvid bræmme på fjorden. Det undrede mig. Hvad 

var det? Kunne det være bølger fra Vesterhavet, som rullede ind gennem kanalen og brækkede over på de 

lave sandbanker? Jeg havde i vinterens løb mange gange anvendt Google Earth77. På min computerskærm 

kunne jeg studere de flotte satellitbilleder over kanalen. Jeg havde set de mægtige sandbanker fra luften. 

Mens jeg sejlede i renden, observerede jeg, at mit elektroniske søkort ikke passede i forhold til 
afmærkningerne. De lå andre steder. Det skyldtes, at man ofte må ændre sejlrenden på grund af de 
enorme mængder sand, som Vesterhavet bringer med ind. Larmen fra motoren var øredøvende. Jeg kunne 
hverken mærke eller høre bølgebrus. Den hvide bræmme mod nordøst bekymrede mig alligevel. 

                                                           
75

 Se ”Bekendtgørelse om regler for udtømning af kloakspildevand fra lystfartøjer”, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130722 . Det skal foregå 2 sømil fra nærmeste kyst, dog er der 
forskellige forbehold i forhold til bådens størrelse og alder.  
76

 Se beskrivelserne om Cheminova passim hos Hans Edvard Nørregård-Nielsen & Kirsten Klein (2011): Limfjorden I. 
Stemmer og steder. Gyldendal. Se også passim Jens Østergaard (2001): Jægere og fiskere ved Limfjorden i 100 år, 
Forlaget Valsted.  
77

 Google Earth, http://www.google.dk/intl/da/earth/ 

http://www.yr.no/kart/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130722
http://www.google.dk/intl/da/earth/
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Cheminova ret forude mod vest. 

 

Senere så jeg færgen mellem Thyborøn og Agger. Jeg mindes en november aften, hvor hele familien var 

med den lille færge. Vi havde været på besøg i sommerhus længere nede af vestkysten. På grund af vind og 

strøm kunne den ikke lægge til på Thysiden. Først tredje gang lykkedes det. Jeg havde været bekymret for 

min familie og mig selv. I dag så sejlturen med færgen fredelig ud.  

Jeg nærmede mig nu Thyborøn, som jeg havde på bagbordsside. Bølgerne voksede. Der var en del 

fiskeskibe omkring mig. De skulle også ud igennem kanalen. Længere forude, mod sydvest, men ude i 

Vesterhavet, så jeg en ny hvid mur. Nu blev jeg for alvor bekymret. Skulle jeg sejle ind til Thyborøn? Så ville 

jeg ikke nå til Hanstholm i dag og nå til Norge inden lørdag aften. Min mangeårige drøm måtte jeg så 

opgive. Aldrig i livet. Fanden tog ved mig. Jeg sejlede videre, men ikke længere for selvstyreren. 

Bølgerne blev nu meget høje. I hvert fald set fra min position i båden. Jeg havde tilpasset mig bølgerne i 

Limfjorden, som var en del mindre. Bølgerne kom heldigvis fra vest og lige imod skibets bov. Jeg turde ikke 

længere vende båden i disse bølger. Tanken om at få dem ind fra siden forekom uhyggelig. Jeg kunne kun 

sejle videre mod vest.  

Thyborøn lå efterhånden agter for mig. Jeg kunne se en mægtig fiskekutter længere ude i Vesterhavet. På 

trods af dens størrelse, bevægede den sig voldsomt i søen. Den var vel mindst 6 gange længere end min 

båd. Pludselig hørte jeg nogle voldsomme brag agter fra. Jeg vendte mig om, og så en stor fisketrawler, som 

huggede op og ned i bølgerne, mens den pløjede sig igennem vandet. Den sejlede tæt forbi mig, hvorefter 

den tudede med sit horn. Nogle mennesker vinkede fra broen. Jeg skulle kigge højt op for at se skikkelserne 

bag de tonede ruder. Jeg vinkede og tudede tilbage. 
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Kilde: Google Earth. Thyborønkanal. 

 

Egentlig har sejlbåde ikke monteret tudehorn, men da min fars båd brændte, reddede vi en række sager. 

Det flotte skinnende tudehorn har i mange år hængt til pynt på væggen i sommerhuset i Lønstrup. Nu sad 

det igen på en båd og gjorde gavn. Om bord havde jeg en del andre ting, som mindede mig om Chiquitita af 

Frederikshavn. Der var f.eks. et stort varmt uldtæppe, en dug, den røde og hvide redningskrans, et flag 

samt mine forældres sejlertøj i faldskærmsstof. Minderne var utallige. Min båd var nærmest et museum.  

Jeg syntes, at jeg var for tæt på Thykysten. Høfderne fra Thy stak ud i kanalen. Jeg kunne genkende kysten. 

Jeg havde flere gange gået der med min kone. Det må have været voldsomt, da Vesterhavet brød igennem 

klitterne i 1825. Limfjorden forvandledes til en mægtige flod, man kunne sejle igennem. 

På trods af bølgerne og min angst, var der ikke andet at gøre end at fortsætte ud i Vesterhavet. Hvis hele 

turen til Hanstholm skulle fortsætte på denne måde, ville den blive lang. Hvordan ville det blive, at sejle op 

langs vestkysten og få bølgerne ind fra siden? 
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Kilde: http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=4200&subGroupGuid=16411. 

Vinden var let denne sommer torsdag i Thyborøn. 

 

  
Kilde: http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406 

 

Da jeg kom tilpas langt ud fra Thyborøn, satte jeg kursen mod nord. Bølgerne var blevet en del mindre. De 

brød ikke længere ud i hvidt skum. Det måtte have været særlige omstændigheder, jeg havde oplevet i 

kanalen. Var det bølger fra et uvejr et sted ude i Nordsøen? Jeg havde læst, at dønninger kan bevæge sig 

tusinder af kilometer. På vejrkort havde jeg observeret, at der var lavtryk og kraftig vind andre steder i 

Nordsøen. Var bølgerne i kanalen i stedet udtryk for strøm og tidevand?  

Mit mål var nu Lodbjergfyr. Her havde jeg planlagt en pejling, for at kontrollere min position. Jeg havde ofte 

besøgt fyret, som havde været udgangspunkt for vandringer med familien. Jeg sejlede sammen med nogle 

http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=4200&subGroupGuid=16411
http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406
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fiskeskibe, som også var på vej mod nord. De sejlede naturligvis hurtigere end mine 5 knob. Det var 

bestemt godt, at min kone ikke var med, eller andre, der ikke var søstærke. Bølgerne fra vest gik lige ind på 

bådens bagbordside og den rullede jævnt. Heldigvis var bølgelængden så stor, at det bare i et roligt tempo 

gik op og ned mellem dale og toppe. Efter et par timer havde jeg tilpasset mig bevægelserne. Da jeg 

befandt mig ude foran Lodbjerg fyr, var jeg ganske tilfreds med tilværelsen. Jeg satte sejl og bevægede mig 

støt og roligt op af vesterhavskysten.  

 
Lodbjerg fyr ses mod sydøst midt i billedet. 

 

Efterhånden lagde vinden sig helt. Bølgerne blev mindre. Sejlene blev bjærget. Jeg startede motoren, da jeg 

gerne ville nå Hanstholm, inden det blev mørkt. Dagen udviklede sig til at blive en rigtig varm sommerdag. 

Jeg sejlede forbi Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller. Jeg var igen verdens hersker. Hvor mange thyboer havde 

set kysten fra denne vinkel? Det var derinde om styrbord, jeg så mange gange, havde vandret med min 

familie, løbet og cyklet.  

Jeg sejlede langt fra kysten, da jeg ikke ønskede at møde de farlige sandrevler. Faktisk var jeg så langt ude, 

at en coaster passerede mig indenom ved Klitmøller. Det var derinde, jeg sammen med min søn, havde 

købt en surfer for mindre end en måned siden. Ofte havde jeg stået på stranden og iagttaget de 

dumdristige surfere. Nu var det mig, der var længst ude. Det var mig, der kiggede ind på dem. Jeg så nogle 

kitesurfere, så der måtte have været lidt pålandsvind. Det var ikke mange dage siden, at jeg havde siddet på 

fiskerestauranten Niels Juel i Klitmøller sammen med min kone og kigget ud på det mægtige hav. Dengang 

tænkte jeg, at en dag ville jeg sejle forbi. Ude foran Klitmøller var der i øvrigt mange bøjer, der afmærkede 

fiskenet og hummertejner. Jeg måtte koncentrere mig og slå selvstyren fra for ikke at påsejle redskaberne.  
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Kysten ved Thy. 

 

 

 
Det røde skib på computerskærmen bevæger sig op langs Thykysten. 
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Klitmøller er bebyggelsen foran skibet. 

 

 
Kilde: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=3110&subGroupGuid=16411 

Vinden i Hanstholm, torsdag den 11. juli 2013. 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=11-07-2013&ident=3110&subGroupGuid=16411
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Jeg kunne se ind over Nationalparken. Se de mægtige klitter og Isbjerg. Hold kæft, hvor var jeg stolt. Jeg 

ringede til min kone og sagde, at jeg ville være i Hanstholm kl. 19.30. Det var min såkaldte ETA eller 

Estimated Time of Arrival. Det kunne jeg se på min computer. Alt gik planmæssigt. Successen gjorde mig 

høj. Ja, nærmest beruset. Naturligvis kunne jeg gennemføre mine planer. Følelsen var, som når jeg løb 

maraton, og jeg kunne mærke, at jeg ville komme i mål på det planlagte tidspunkt.    

Vinden var vendt tilbage. Det var måske søbrisen, som gik ind over land. Den opstår altid på varme 

sommerdage. Bølgerne voksede udenfor Hanstholm havn. Igen gyngede det en del, men der kom ikke 

røgvand ind i cockpittet. Der var absolut ingen farer. Bølgelængden var meget større end de små vilde 

krapbølger i fjorden. 

 

 
Hanstholm havn ret forude. Bemærk det hvide fyr. 

 

I havnelodsen stod der, at man skulle kalde havnen over skibsradioen for at få tilladelse til at anløbe den. 

Jeg kaldte Hanstholm havn, og sagde klart og tydeligt, at der var tale om et lystfartøj. Intet skete. Jeg kaldte 

igen. En kvinde svarede. Jeg skulle gå over på kanal 12. Jeg blev anvist plads inderst i havnen. Jeg måtte selv 

finde pladsen. Igen en succes. Det passede åbenbart ikke, at lystbåde ikke måtte anløbe havnen.  

Molernes betonvægge forekom mægtige fra min placering i båden. Der var mange fiskebåde og fiskebøjer 

umiddelbart ude foran havneindløbet. Det undrede mig, at fiskerne satte deres garn så tæt på indsejlingen. 

Jeg valgte en forsigtig tilgang, og holdt god afstand til de travle fiskere. De kiggede nysgerrigt på mig. Jeg 

havde ikke set en eneste lystbåd på strækningen fra Thyborøn til Hanstholm. Det var sikkert ikke hver dag, 

at der anløb lystsejlere. 

Jeg holdt godt fri af molerne, da jeg tydeligt kunne se, at bølgerne reflekterede og rullede ud igen. Jeg 

sejlede for fuld skrue igennem havneindløbet. Der stod en del mennesker og fiskede fra molerne. Noget 

som var forbudt, når man læste skiltene på land. Jeg sejlede ind i den nordøstlige inderhavn. Kiggede 

intenst efter pladser. Der lå en del kuttere rundt omkring, men ingen lystbåde. Flere steder var der ledig 
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kajplads, men ud fra pladserne holdt der pickups med skibsnumre. Det skulle sikkert vise, at pladserne var 

optaget, da skibene senere ville komme i havn. Endelig fandt jeg et hjørne i inderhavnen. Det så ledigt ud.  

Nu var spørgsmålet, om jeg efter 12 timers sejlads kunne fortøjer båden alene. Jeg havde jo øvet mig i 

Thisted. Med stor interesse, havde jeg sammen med min kone set udsendelsen ”Det sejler, en seamovie fra 

Thorsminde til Christianshavn”78. De to københavnere Adam og David, som skulle lære at fiske, havde 

endog meget svært ved at lægge til kaj i Hanstholm. Først ved tredje forsøg lykkes det for dem. Det var 

underholdende at se på. Jeg fik gjort klar med to trosser, der blev sat fast på klamper for og agter. Jeg stod 

så med enderne i hånden, mens jeg samtidig styrede med rorpinden. Nu gjaldt det om, at komme så tæt på 

den høje kaj, at jeg kunne springe i land med trosserne. Der var langt op. Kajsiderne var beklædt med store 

snavsede dæk indfedtet i olie. Jeg kiggede på vinden. Fik manøvreret tæt på kajen. Sprang op på et fedtet 

lastbildæk. Det kunne heldigvis holde til mig. Jeg kravlede videre op på asfalten. Fik båden gjort fast til de 

mægtige fortøjningspullerter. Det var ganske klart, at de ikke var konstrueret til små lystbåde på 30 fod. Jeg 

følte mig nu som en, der havde sejlet jorden rundt. Sprang ned i kahytten og hentede mit fotografiapparat 

og tog straks et billede af båden i Hanstholm.  

 
Torsdag den 11. juli i Hanstholm havn. 

 

Fiskerne sejlede hurtigt i havnen og skabte bovvand. Min lille båd gned sig voldsomt op af dækkene. 

Fiskerne havde nok ikke tid til at tage hensyn. At ligge i et hjørne af en travl fiskerihavn var næppe nogen 

god ide. Jeg kunne se, at bølgerne fra kutterne reflekterede. Vandet var meget uroligt. 
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 Se ”Det sejler - en seamovie fra Thorsminde til Christianshavn”, DR 2, 2013: http://www.dr.dk/tv/se/det-sejler/det-
sejler-en-seamovie-fra-thorsminde-til-christianshavn/. 

http://www.dr.dk/tv/se/det-sejler/det-sejler-en-seamovie-fra-thorsminde-til-christianshavn/
http://www.dr.dk/tv/se/det-sejler/det-sejler-en-seamovie-fra-thorsminde-til-christianshavn/
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Min datter skulle hente mig, men hun kunne ikke finde mig på havnen. Jeg ringede til hende. Få minutter 

senere sad jeg i bilen på vej mod Thisted. Jeg kunne se, at det var en dejlig sommeraften, men den var svær 

at nyde. Det gyngede voldsomt inde i mit hoved. Jeg var meget træt. Jeg var sejlet fra Thisted onsdag 

morgen, og først nu torsdag aften var jeg igen på landjorden. Det var ikke en lang rejse, men de mange 

uvante og voldsomme bevægelser havde forvredet min krop og perception. Tænk, at sejle i 2 hele dage fra 

Thisted, og så varede turen i bil fra Hanstholm til Thisted omkring 20 minutter! 

Hjemme i Thisted fik jeg dejligt grillmad udenfor. Solen bagede stadig. Mine 3 børn var også til stede. Jeg 

havde i virkeligheden bare lyst til at sove. Jeg havde stået ret op, ude i det fri, i så mange timer, så jeg 

savnede at komme ind i skygge. Meddelsom var jeg ikke. Jeg så igen vejrudsigten. Det blev klart, at vejret 

ville skifte lørdag, da et lavtryk nærmede sig fra nord. Kunne jeg nå det? 

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130713.gif Bemærk lavtrykket oppe i 

Norskehavet. Isobarerne ligger tæt på hinanden. Det betyder kraftig vind.   

 

Jeg valgte at sove hjemme i Thisted for at være sikker på, at jeg ville være udhvilet til den lange tur til Norge 

næste dag. Jeg var stadig lidt i tvivl omkring mit forehavende, men igen opmuntrede min kone mig. Hun 

ville ikke høre på mig en hel vinter, hvor jeg ville beklage mig over, at jeg ikke kom af sted. Det kalder jeg 

for opbakning. 

Fredag morgen var vejret stadig fint. Skiftende vind fra forskellige retninger. Det dårlige vejr ville stadig 

komme lørdag nat. Det fremgik dog af den norske vejrudsigt, at det allerede tidligt fredag aften ville blæse 

op langs Norges sydlige Skærgårdskyst. Igen studerede jeg bølgehøjderne time for time. Jeg ville realisere 

min gamle barndomsdrøm. Nu eller aldrig. Forholdene var optimale. Jeg følte, at heldet tilsmilede mig. Igen 

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130713.gif
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tænkte jeg på de mange beretninger, jeg havde læst om skuder, der i tidligere tider sejlede mellem den 

nordvestjyske kyst og Sydnorge79. Når de kunne, kan jeg også.     

Jeg havde i marts måned 2013 fremstillet en nøjagtigt plan80 for turen indskrevet i et Excel regneark. Ifølge 

planen skulle jeg sejle fra Hanstholm klokken 7 om morgenen. Nu har jeg aldrig været en morgenmand. 

Derfor havde jeg rykket afgangen til klokken 8. Med en hastighed på 5 knob ville jeg være i marinaen i 

Kristiansand ca. klokken 21.00. Med andre ord 13 timers sejlads. De mange waypoints eller kontrolsteder 

undervejs skulle hjælpe mig psykologisk. Som tidligere omtalt, klarede jeg mine maratons ved psykologisk 

at bryde det enkelte løb op i mange mindre stykker med delmål. Under turen over Skagerrak ville jeg 

automatisk få en række succesoplevelser, hver gang jeg nåede frem til et nyt waypoint. I planen anvendte 

jeg bøjer, dybdekurver og ankerpladser. Sidstnævnte skulle anvendes, hvis jeg blev for træt, eller der 

opstod forsinkelser.      

 
Min plan fremstillet den 25. marts 2013. Den var udgangspunktet for min sejlads over Skagerrak. 

 

Min kone kørte med mig til Hanstholm næste dag. Det var en dejlig sommermorgen. Der lå dis henover 

markerne og senere skoven ved nationalparken. Et øjeblik frygtede jeg, at der var tale om havgus. Jeg var 

anspændt. Bilmotoren havde en underlig lyd, når jeg koblede ud og skiftede gear. Da vi kørte ned mod 

havnen, havde vi et fantastisk udsyn udover Nordsøen. Hanstholm består af en mægtig kalkklint, og var 

engang en isoleret ø i stenalderhavet. Ikke en vind rørte sig. Vandet lå fladt. Jeg glædede mig til at komme 

ud at sejle.  

Nede på havnen opførte bilen sig meget mærkeligt. Man kunne ikke tage gassen af motoren. Vi var begge 

bekymrede. Kunne min kone køre bilen tilbage til Thisted? Hvis jeg ændrede på min plan, kunne jeg ikke 

være sikker på, at jeg ville være i Norge inden midnat. Hvis jeg ventede til næste dag, ville havet være helt 

anderledes. Med dårlig samvittighed tog jeg afsked med min kone på kajen. Hun forlod mig hastigt. Bilen 

skulle på værksted. Og næste dag, om lørdagen, skulle hun med offentlige transportmidler til Hirtshals og 

videre med færgen til Kristiansand. 
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 Se Hjorth Rasmussen (1974): Skudefart og Limfjordshandel. Esbjerg og Thisted, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
Poul Holm (1991): Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914. Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, Esbjerg, passim.  
80

 Se evt. Jørgen Wittrup (2009): Navigation 4, Sejladsplanlægning, Dagbog, Weilbach. Obligatorisk litteratur til Y3.  

Bøjehanst 25-03-2013 07:00 0 ° 0.0 Nm n/a 5.00 Kn n/a n/a 0.00 L n/a 0.0 Nm 57°08.0441 N 008°34.8845 Ø

100m 25-03-2013 11:41 339 ° 23.5 Nm 23.5 Nm 5.00 Kn 00d 04h 41mn 00d 04h 41mn 14.07 L 14.07 L 23.5 Nm 57°29.9464 N 008°19.3285 Ø

200m 25-03-2013 13:07 339 ° 7.1 Nm 30.6 Nm 5.00 Kn 00d 01h 25mn 00d 06h 07mn 4.29 L 18.36 L 7.1 Nm 57°36.6063 N 008°14.4946 Ø

400m 25-03-2013 14:23 340 ° 6.3 Nm 36.9 Nm 5.00 Kn 00d 01h 15mn 00d 07h 23mn 3.79 L 22.15 L 6.3 Nm 57°42.5424 N 008°10.4296 Ø

500m 25-03-2013 15:17 338 ° 4.5 Nm 41.4 Nm 5.00 Kn 00d 00h 53mn 00d 08h 17mn 2.70 L 24.85 L 4.5 Nm 57°46.7053 N 008°07.2436 Ø

400m 25-03-2013 17:32 338 ° 11.3 Nm 52.7 Nm 5.00 Kn 00d 02h 15mn 00d 10h 32mn 6.78 L 31.64 L 11.3 Nm 57°57.2239 N 007°59.4433 Ø

200m 25-03-2013 18:02 339 ° 2.5 Nm 55.2 Nm 5.00 Kn 00d 00h 29mn 00d 11h 02mn 1.48 L 33.12 L 2.5 Nm 57°59.5254 N 007°57.7679 Ø

indsejlkri 25-03-2013 18:34 338 ° 2.7 Nm 57.8 Nm 5.00 Kn 00d 00h 31mn 00d 11h 34mn 1.59 L 34.71 L 2.7 Nm 58°01.9753 N 007°55.8590 Ø

bøjehanega 25-03-2013 18:37 330 ° 0.3 Nm 58.2 Nm 5.00 Kn 00d 00h 03mn 00d 11h 37mn 0.19 L 34.89 L 0.3 Nm 58°02.2441 N 007°55.5672 Ø

bøjelyngho 25-03-2013 18:48 6 ° 0.9 Nm 59.0 Nm 5.00 Kn 00d 00h 10mn 00d 11h 48mn 0.53 L 35.42 L 0.9 Nm 58°03.1252 N 007°55.7354 Ø

biskop90 25-03-2013 19:00 36 ° 1.0 Nm 60.1 Nm 5.00 Kn 00d 00h 12mn 00d 12h 00mn 0.62 L 36.04 L 1.0 Nm 58°03.9575 N 007°56.8959 Ø

krigreenbo 25-03-2013 19:09 35 ° 0.7 Nm 60.8 Nm 5.00 Kn 00d 00h 08mn 00d 12h 09mn 0.43 L 36.48 L 0.7 Nm 58°04.5509 N 007°57.6821 Ø

krossodden 25-03-2013 19:13 35 ° 0.3 Nm 61.1 Nm 5.00 Kn 00d 00h 03mn 00d 12h 13mn 0.17 L 36.65 L 0.3 Nm 58°04.7890 N 007°57.9979 Ø

havn90kjer 25-03-2013 19:15 48 ° 0.2 Nm 61.3 Nm 5.00 Kn 00d 00h 02mn 00d 12h 15mn 0.12 L 36.77 L 0.2 Nm 58°04.9259 N 007°58.2864 Ø

kris1 25-03-2013 19:23 38 ° 0.7 Nm 62.0 Nm 5.00 Kn 00d 00h 08mn 00d 12h 23mn 0.41 L 37.19 L 0.7 Nm 58°05.4668 N 007°59.0948 Ø

kris2 25-03-2013 19:27 35 ° 0.3 Nm 62.3 Nm 5.00 Kn 00d 00h 03mn 00d 12h 27mn 0.18 L 37.37 L 0.3 Nm 58°05.7181 N 007°59.4227 Ø

kris3 25-03-2013 19:39 42 ° 1.0 Nm 63.3 Nm 5.00 Kn 00d 00h 12mn 00d 12h 39mn 0.60 L 37.97 L 1.0 Nm 58°06.4692 N 008°00.6862 Ø

kris4 25-03-2013 19:50 28 ° 0.9 Nm 64.2 Nm 5.00 Kn 00d 00h 11mn 00d 12h 50mn 0.57 L 38.54 L 0.9 Nm 58°07.3032 N 008°01.5307 Ø

kris5 25-03-2013 20:01 348 ° 0.9 Nm 65.1 Nm 5.00 Kn 00d 00h 10mn 00d 13h 01mn 0.52 L 39.06 L 0.9 Nm 58°08.1552 N 008°01.1943 Ø

kris6 25-03-2013 20:04 319 ° 0.3 Nm 65.4 Nm 5.00 Kn 00d 00h 03mn 00d 13h 04mn 0.19 L 39.25 L 0.3 Nm 58°08.3929 N 008°00.8029 Ø

marinakris 25-03-2013 20:09 293 ° 0.3 Nm 65.8 Nm 5.00 Kn 00d 00h 04mn 00d 13h 09mn 0.20 L 39.45 L 0.3 Nm 58°08.5261 N 008°00.2124 Ø
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Kilde: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=12-07-2013&ident=3110&subGroupGuid=16411 

 Bemærk, at der ikke var meget vind ved Hanstholm fredag morgen kl. ca. 8.00.  

 

 

 
Kilde: http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=12-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406. 

Bølgernes højde var mellem 1 og 1,5 meter fredag morgen. 

 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=12-07-2013&ident=3110&subGroupGuid=16411
http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=12-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406
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Kilde: http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=13-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406 

Bemærk om lørdagen, kunne bølgerne være omkring 4 meter! Mit vejrvindue var kort.  

 

Her stod jeg så alene med mit projekt. I nattens løb var havnehjørnet blevet fyldt med gamle pinde, poser, 

dunke, trosser, gummihandsker og olie. Hvis jeg startede bådens motor, kunne jeg næsten være sikker på, 

at vandindtaget ville stoppe til. Motoren ville hurtig overophede, og jeg ville ligge ude i Vesterhavet uden 

maskine! Jeg måtte forsøge at trække den 5 tons store båd væk fra hjørnet. Få den skubbet ud i 

havnebassinet inden jeg startede motoren. Det lykkedes for mig. Motoren blev startet. Kølevandet kom fint 

ud af udstødningen.  

Alt var klart til rejsen over Skagerrak. Computeren med søkortet og GPS var tændt. VHF ‘en stod på kanal 

16. Jeg var iført redningsvest og livline. Vandindtaget til motoren var åbnet. Den håndholdte GPS var også 

tændt, som en ekstra backup. Selvstyreren var fundet frem. Jeg lå den på kistebænken, og ville så koble den 

til roret, når jeg kom lidt uden for havnen. Faktisk er der en mængde ting, man skal huske. Jeg har ligefrem 

skrevet en 20 siders manual om de forskellige procedurer inden man sejler ud, når man er på søen, når man 

skal i havn, og endelig når man forlader båden. En manual min kone har latterliggjort81. Måske er det også 

for meget, at jeg har skrevet, at man skal gå på toilettet inden man sejler ud! 

Klokken var 8.00 præcis. Planen passede. Mit maratonløb kunne begynde. Da jeg sejlede ud igennem 

molehovederne, mærkede jeg med det samme, at Skagerrak ikke var fladt, selvom vinden var svag. Igen 

gyngede det voldsomt. Inden jeg nåede at reagere, blev selvstyreren på kistebænken slynget voldsomt ned 

i dørken. En selvstyrer er et fint elektronisk instrument med indbygget kompas. Man indtaster en kurs. Som 

en slags automatisk arm styrer den rorpinden, så den indtastede kurs opretholdes. Jeg blev panisk ved 

tanken om, at den måske var gået i stykker. Jeg sejlede væk fra havneindsejlingen. Havet blev mere roligt. 

Koblede selvstyreren til roret, og satte strøm til den. Den viste ingen tal. Kun to matte streger i displayet! 

                                                           
81

 Faktisk er der i Jørgen Wittrup (2009): Navigation 4, Sejladsplanlægning, Dagbog, Weilbach, afsnit om instruktioner, 
afgangsprocedure og ankomstprocedure, hvor styrmanden ligefrem skal skrive under på, at vedkommende har 
forstået procedurerne. Dette har jeg dog ikke turde fortælle konen.  

http://kysterne.kyst.dk/pages/10852/waves/showData.asp?targetDay=13-07-2013&ident=1022&subGroupGuid=16406
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Det var ikke godt. Jeg trykkede febrilsk på knapperne. Intet skete. Jeg kunne næppe sidde i 12 til 14 timer 

med rorpinden i hånden. Skulle jeg opgive og sejle tilbage?  

Jeg begyndte at lede efter en gammel selvstyrer, jeg havde fået med, da jeg købte båden. Samtidig skulle 

jeg naturligvis holde udkig, da jeg lå lige uden foran Hanstholm. Den gamle selvstyrer havde intet display. 

Det gyngede voldsomt nede om læ. Jeg rodede rundt i skibet for at finde den. Endelig fandt jeg den 

kunstige arm.   Den fik strøm fra en lang ledning, der skulle trækkes fra agter og ind i et strømudtag i 

kahytten. Den gamle ejer, som selv havde sejlet i Vesterhavet, havde fortalt mig, at han altid havde 2 

selvstyrere med. Hvis den ene gik i stykker, havde han en ekstra. Hans kone ville ikke styre båden. De er nu 

desværre begge døde af alderdom. Der gik mange historier om ham på havnen. Ifølge legenden, sejlede 

han i alt slags vejr. Han skulle en gang have bundet konen og børnene til masten. Vejret havde været dårligt 

i Nordsøen. De ville springe over bord. Det er næppe en sand historie. Faktum var, at man kunne se på 

båden, at han havde sejlet i hårdt vejr, fordi bolte, skiver og møtrikker til skødeskinner og spil nærmest var 

trukket op af glasfiberen. 

 
Hanstholm havn agter ude. Bemærk det hvide skum om bagbord ved det ene molehoved. Søen ser ellers flad ud. 

 

Da jeg skulle til at koble den gamle selvstyrer til, så jeg til min forundring, at der var kommet tal i displayet 

på den nye. Den virkede igen. Fantastisk. Turen kunne fortsætte. Jeg var hurtig ude ved bøjen foran 

Hanstholm havn. Næste mål og waypoint var 100 meter kurven på søkortet. Det vil sige, at vanddybden 

bliver her 100 meter. Distancen er 23,5 sømil, og det tager ca. 4 timer og 41 minutter med de planlagte 5 

knobs fart. Jeg ville være der kl. 12.41. Planlægningen var fuldstændig som at løbe et maraton. Her har man 

også mellemtider.  

Vinden kunne om morgenen på ingen måde føre skibet frem med 5 knob. Jeg fortsatte med motor, men 

satte også begge sejl. Jeg skulle være fremme i Norge inden det begyndte at blæse op. Ifølge planen ville 

jeg anvende ca. 14 liter dieselolie frem til Waypointet. Turen fra Hanstholm til Norge ville, ifølge planen, 

kræve omkring 40 liter brændstof. I tanken havde jeg 60 liter. Da jeg er forsigtig af natur, havde jeg 

yderligere 3 dunke med hver ca. 20 liter brændstof. Da jeg kom i havn i Hanstholm den foregående aften, 
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fyldte jeg tanken op fra en af mine medbragte reservedunke. Derfor købte jeg ekstra brændstof i Thisted. 

Så jeg havde i alt omkring 120 liter brændstof. I teorien kunne jeg sejle turen 3 gange. I praksis ville det 

være vanskeligt at hælde ekstra brændstof på tanken under sejlads i Nordsøen. Hvordan skulle jeg i 

bølgegang kunne stå ude på spidsen af båden, og påfylde brændstof ned i den smalle påfyldningsstuds?   

 

 
Kilde: Google Earth. Min tur fra Thisted til Hanstholm. Mine waypoints til Norge er også lagt ind. 

 

Stille og roligt fjernede jeg mig fra Hanstholm. Det undrede mig, at 2 hurtiggående mindre motorbåde 

sejlede så langt ude på havet. Det var antageligvis trollingbåde, der fiskede82. Det var overvældende, at 

være alene ude på Skagerrak en dejlig sommerdag. Mit humør var højt. Jeg nød hvert eneste sekund. Livet 

var dejligt. Solen skinnede. Mit syn mødte ingen forhindringer og barrierer. Ingen begrænsninger som på 

landjorden. Kun et kæmpe rum og masser af plads. Det her var den fuldkomne frihed. Jeg var lykkelig.  

Jeg glædede mig over mit lille fartøj, som jeg selv havde indrettet. Jeg betragtede skibet som en satellit, der 

var på rejse. Faktisk var turen også inspireret af min interesse for rumfart og min læsning af en bog om 

menneskets rejse ud i rummet igennem 50 år . Jeg havde set YouTube film fra den internationale 

rumstation og fået forskellige ideer til bådens indretning. Når astronauter siden 60`erne har kunnet rejse i 

verdensrummet, kunne jeg bestemt også rejse til Norge i mit flydende fartøj. Min computerkraft om bord 

                                                           
82

 Se den populære YouTube film, hvor to thyfiskere ser spækhuggere http://www.youtube.com/watch?v=Od8jDj5izco 

http://www.youtube.com/watch?v=Od8jDj5izco
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var større end den de rådede over i Apollo missionerne til månen. Om bord havde jeg 2 bærbare 

computere, en Samsung tablet med GPS og en smartphone med GPS.   

 
Skagerrak indfanget i et begrænset firkantet endimensionelt billede uden lyd og duft. 

 

Hver gang jeg ankom til et nyt waypoint, oplevede jeg en succes. Jeg kunne nærmest stille mit ur efter 

planen. Da jeg nåede til 200 meterkurven, virkede mit ekkolod desværre ikke længere. Det stoppede ved 

ca. 180 meters dybde. Der var næsten ingen skibstrafik herude. I lange perioder kunne jeg ikke se skibe, 

men blot hav og himmel. Jeg spejdede forgæves efter hvaler. Jeg havde hørt, at de skulle findes i Skagerrak. 

Naturligvis var der ikke længere mobildækning. Trafikken på skibsradioen var også aftagende. Dog kunne 

jeg hele tiden høre kyststationerne fra land, så jeg følte mig ikke alene.      

I lange perioder havde jeg en fart på over 6 knob. Det var hurtigere end planlagt. Årsagen var, at det 

begyndte at blæse lidt mere, og sejlene begyndte for alvor at trække. Jeg valgte stadig at sejle for motor, 

for så var jeg sikker på, at jeg havde nok strøm til alt mit elektriske udstyr. Mine to 12 volts batterier var 

ikke af bedste kvalitet. De var købt i hhv. Jem & fix og Aldi.    
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Skagerrak en sommerdag. 

 

 

 
For selvstyrer over Skagerrak. To skibe agterude. 
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Efterhånden friskede vinden så meget op, at jeg stoppede motoren. Det var herligt at nyde stilheden, og 

glide gennem vandet for sejl. Da klokken var ca. 16.30 nåede jeg Norske Rende. Den er over en 

halvkilometer dyb. Det kunne man naturligvis ikke se på overfladen. Vejret skiftede om. Solen forsvandt, og 

det blev diset. Det gjorde mig nervøs. Var det tåge eller havgus? Jeg havde ingen radar eller AIS83 om bord.  

Jeg vil ikke kunne se de store skibe. I toppen af min mast havde jeg monteret en radar reflektor. Den var 

ikke en garanti for, at et stort skib ville opdage mig. Signalet vil ofte falde i et med bølgerne. Jeg havde et 

elektrisk tågehorn, men søfolkene på de moderne hurtiggående skibe, ville næppe stå og lytte efter 

lydsignaler. Det var bare at håbe, at det kun var en lokal banke med dis. Vinden havde lagt sig. Jeg startede 

igen motoren. 

 
Sommerdagen forsvinder, og der kommer dis midt ude i Skagerrak. 

 

Efter en halvtimes tid klarede det atter op, og vinden tiltog i styrke. Jeg slukkede atter motoren. Fra 

motorrummet hørte jeg en ejendommelig knirkelyd, jeg aldrig havde mødt før. Erfaringen har lært mig, at 

man skal være meget opmærksom over for nye lyde. Det betyder ofte nye problemer. Det var ikke rart med 

en ny lyd herude, adskillige timers sejlads fra land. Jeg åbnede lågen ind til motorrummet. Det var en 

øredøvende lyd, hvor motoren ligesom gned sig op af den kasse, hvor batteriet stod. Jeg kunne ikke forstå, 

hvordan det kunne lade sig gøre. Alt så normalt ud. Jeg lukkede lågen igen, for jeg skulle naturligvis op i 

cockpittet og holde udkig. Lyden fortsatte og var meget irriterende. Igen gik jeg ned i kahytten og åbnede 

ind til motoren. Jeg fandt nogle træklodser og koniske trækegler, som jeg satte ned i batterikassen. Det 

hjalp lidt. Kunne det være batteriet, der var overvarmt, og som derfor udvidede sig? Jeg skulle desværre 

                                                           
83

 AIS er en forkortelse for Automatic Identification System. På internettet eller på en app på mobiltelefonen kan man i 
sand tid følge skibstrafikken i kystnære farvande. Se http://www.marinetraffic.com/dk/ 

http://www.marinetraffic.com/dk/
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senere finde ud af, hvad der i virkeligheden var sket. Det var godt, at jeg ikke havde tid til at undersøge det 

nærmere her i Norske Renden. Den reelle årsag ville have gjort mig panisk.        

Endelig kunne jeg se på mit elektroniske søkort, at jeg var nået ind i norsk territorialfarvand. Nu var 

radiotrafikken fra den norske kystradio altdominerende. Jeg gik ud på dækket og hejste det norske 

gæsteflag under bagbords sallingshorn84. Jeg havde flere norske flag at vælge imellem. Den tidligere ejer af 

båden, måtte have sejlet en del i Norge. Igen blev jeg opmuntret. Nu var jeg i Norge. Jeg havde næsten 

klaret turen. 

 
Det norske gæsteflag er blevet hejst – under det forkerte sallingshorn! 

 

I forbindelse med hejsningen af gæsteflaget var jeg ude på dækket. Her blev jeg klar over, at jeg aldrig 

havde fået kvejlet fortøjningstrossen op, som jeg anvendte i Hanstholm havn. Den lå løst på fordækket. 

Bølgerne kunne let have fået trossen til at glide ud i vandet og videre agter ind i skibets skibsskrue. Hvordan 

kunne jeg glemme det? Jeg undrede mig over, at jeg begik så mange fejl på trods af, at jeg havde trænet 

alle procedurer intensivt og havde skrevet en manual om, hvad jeg skulle huske. Begår astronauter i 

rummet også hele tiden fejl?  

Tiden gik og den føltes ikke lang. Jeg nød ensomheden på havet. Hen under aften dukkede den norske kyst 

op i horisonten. Jeg havde gjort det. Alene mand, havde jeg krydset Skagerrak. Vinden tog til, men det 

gjorde ikke noget, for så kunne jeg hurtigere nå mit mål. Desværre tager jeg aldrig fotografier, når jeg får 

travlt på skibet. Vinden var blevet så kraftig, at selvstyreren ikke længere kunne styre båden. Jeg måtte nu 

sidde med rorpinden i hånden. Det var en dejlig følelse at styre båden. Bølgerne voksede, og der kom hvidt 
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 Ifølge flagetiketten burde det være under styrbords sallingshorn jf. Leif Rosendahl (2012): Sømandskab og 
kommunikation for yachtskippere, Weilbach. 
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skum på toppene. Det var præcist, som jeg havde læst i vejrudsigten. Langs Norges sydlige kyst var der 

meldt frisk til hård vind. Bølgerne rullede ind på siden af skibet, da vinden kom fra vest.  

Jeg nærmede mig hastigt en brun plamage af sten og skær ret forude. Et fænomen, jeg ikke havde 

sejlererfaringer med. Der var pludselig store handelsskibe og lystbåde omkring mig. Over skibsradioen 

kunne jeg høre om en svensk sejler, der var grundstødt. Han skulle have redningsassistance. Det gav en lidt 

trykket stemning. Her skulle man ikke gå på grund.   

 
Kilde: http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Oks%C3%B8y_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html?dato=2013-07-12  

Vindmålingerne ved fyret uden for Kristiansand viser, at jeg har sejlet i en ”laber bris”.  

 
Efterhånden blev det for voldsomt med sejl. Jeg nærmede mig hastigt de golde stenøer i den ydre 

skærgård. Sejlene skulle bjærges. Det kræver god plads, når man er alene. Jeg havde naturligvis øvet 

proceduren igen og igen. Jeg startede motoren og satte selvstyreren på rorpinden. Sejlede op i vinden og 

dermed bølgerne. Røgvand slog ind over båden. Den kritiske situation ved flyrejser er start og landing. Som 

enesejler er det, når man skal sætte og bjærge sejl i rullende sø. Jeg bjærgede forsejlet ved at hive i et reb, 

så det rullede sig selv sammen. Jeg havde heldigvis en rullefog. For at bjærge storsejlet skulle jeg op på 

dækket, ud til masten og videre op på ruffet. Iført min livline fik jeg mig hægtet fast til mit hjemmelavede 

wiresystem. Det blev vildt og vanskeligt. Båden bevægede sig kraftigt, og det var ikke let at pakke det store 

sejl rundt om bommen. Det lykkes dog. En ny succes var hjemme. Jeg klarede det. Jeg betragtede nu mig 

selv, som en rigtig enesejler. Nu gik jeg for motor ind mod skær, sten og fjelde.  

Som jeg havde læst i de forskellige pilots, var det meget vanskeligt at orientere sig visuelt. Skær, øer og land 

gled sammen i en mørk helhed. Jeg mistede orienteringen og blev meget forvirret. Hvor var det lige, jeg 

http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Oks%C3%B8y_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html?dato=2013-07-12
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skulle sejle ind? Efter de mange timer på åbent hav kunne mine øjne ikke vænne sig til, at der var noget lige 

ret forude. Min afstandsbedømmelse85 var sat ud af kraft. Der var ikke noget at sammenligne de brune 

plamager med. Ingen huse eller biler, der kunne give mig et målestoksforhold. Efterhånden blev jeg panisk. 

Jeg troede pludselig ikke længere på det elektroniske søkort. Det kunne ikke passe, at jeg skulle sejle så tæt 

på skærene. Jeg tændte min håndholdte GPS. Her havde jeg de samme waypoints, suppleret med nogle 

gamle waypoints. De var lagt ind i forbindelse med en færgetur fra Hanstholm til Kristiansand for mange år 

siden. Jeg begyndte at sejle efter en stor hollandsk sejlbåd. Jeg kunne se, at de var mange mænd om bord. 

De måtte kende den rigtige rute mellem de mange skær, grunde og øer. Bøjer kunne jeg ikke se. Jeg sejlede 

et stykke tid efter båden, men kunne se på det elektroniske søkort, at jeg kom på afveje i forhold til min 

planlagte rute. Nu måtte jeg træffe en beslutning. Hvad ville jeg? Hvor var min dømmekraft? Jeg tog mig 

sammen og begyndte at sejle efter de gamle waypoints fra færgeturen. Hvis færgen kunne sejle mellem 

skærene og øerne uden at gå på grund, så kunne jeg også. Jeg glemte mit computersystem og den 

planlagte rute.  

 
Norge ret forude. Der er 2 øer, og der skal være en indsejling et eller andet sted om bagbord. 

 

Den hollandske lystbåd forsvandt. Efterhånden kunne jeg se en overensstemmelse mellem de waypoints, 

jeg havde på den håndholdte GPS, og den rute jeg havde planlagt på computeren. Pludselig var jeg omgivet 

af mange andre skibe. Jeg sejlede ind mellem nogle øer. Bølgerne fra Skagerrak aftog. Roligt kom jeg igen til 

besindelse, og fik min orientering tilbage. Hvad var der lige sket? Var det fordi, jeg var overtræt, eller var 
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 Afstandsbedømmelse er generelt vanskeligt og usikkert jf. Jørgen Wittrup, (2009): Navigation 2, Weilbach.  
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det blot et visuelt fænomen? Hvordan kunne jeg pludselig tabe tilliden til mit elektroniske søkort på 

computeren, hvor et rødt skib i bevægelse konstant viste mig, hvor jeg var?  

Jeg sejlede ind mellem Flekkerøy og fastlandet. Nær øen lå de 2 udsete ankerpladser, som jeg kunne 

anvende, hvis jeg var for træt til at gå i havn i Kristiansand. Efterfølgende er jeg blevet klar over, at renden 

mellem Flekkerøy og fastlandet har været en af Sydnorges største og travleste havne. Det var forløberen 

for det senere anlagte Kristiansand. Mange sømænd har igennem historien sluttet sig til, at Flekkerøy er et 

godt sted at sø ly for Skagerraks bølger86.  

 
Kilde: Google Earth. Waypoints i Google earth. De var indlagt i elektronisk søkort på computer, håndholdt GPS, mobil og tablet. 

 

Langsomt blev det klart for mig, at jeg havde klaret turen over Skagerrak. En barndomsdrøm var gået i 

opfyldelse. Omgivet af skær, klipper, øer, sten og både med glade mennesker blev jeg rørt. Tårerne trillede 

ned af mine kinder. En følelse, jeg også havde første gang, jeg gennemførte et maraton. Dengang var jeg en 

tidlig morgen kørt fra Thisted til Århus. Eftertilmeldte mig løbet, og gennemførte det uden nævneværdig 

smerte. Da jeg havde løbet de 42 kilometer, og stod ved målet foran Magasin, begyndte jeg også at græde 

af lykke. Barnligt var det. Måske er det den følelse kvinder har, når de har overstået en fødsel, og kan se det 

smukke resultat af anstrengelserne.  

Jeg kunne nu for alvor mærke trætheden. Jeg havde ikke fået aftensmad, men småspist undervejs. Jeg 

åbnede en pakke Matadormix og spiste vildt af den. Jeg ringede til min kone. Fortalte hende stolt, at jeg nu 

var i Norge, og at turen var gået perfekt. Næste dag kunne hun godt tage af sted til Hirtshals og tage færgen 

                                                           
86

 Se Poul Holm (1991): Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914. Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, Esbjerg, passim. Se Johan Christian Frøstrup og Rune Nylund Larsen (red.)(2010): Skagerrak kysten. 
Natur, kultur, historie, Friluftsforlaget, Arendal, pp. 258-261.    
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over til Kristiansand. Klokken var omkring 20.00. Jeg havde sejlet i 12 timer. Vinden havde lagt sig, og det 

var nu en dejlig sommeraften i den norske skærgård.  

Det smalle farvand var fyldt med sejlende nordmænd, der var ude at nyde den smukke fredag aften. Der 

var turbåde lastet med familier i flere generationer. Gamle træbåde med ældre herrer. Hurtige speed-, 

gummi- og RIB-både med veltrænede muskeløse mænd i bar overkrop og smukke unge kvinder i flotte 

bikinier. Jeg stod stadigt i mit kraftige sejlertøj, mens jeg måbede over den skønhed og rigdom, der 

åbenbarede sig for mine øjne. Uanset hvor jeg kiggede hen, var der små hyggelige vige med flotte velholdte 

huse i træ. Det mindede om en reklamefilm eller en kontinuerlig strøm af postkort motiver. Det var 

fantastisk. Kontrasten til det rå og kedelige Hanstholm var enorm. Her var der overflod og liv, hvorimod 

kysterne omkring Hanstholm var øde og forblæste. Hvorfor denne store forskel? Var forklaringen kun den 

fremherskende vestenvind og den beskyttede skærgård? 

 

 
Kilde: Kraksøkort. Indsejlingen til Kristiansand. Min rute er den røde streg.  

 



165 
 

Mange sejlede nysgerrigt tæt op af mig, og besætningerne hilste venligt. Bådene bar det norske flag. 

Myldret gav ny energi. Jeg besluttede at sejle ind til marinaen i Kristiansand. På bagbordsside, højt oppe i et 

fjeld, så jeg det tyske fæstningsanlæg. Her stod den kraftige kanon, der kunne skyde sin sprængladning ud i 

midten af Skagerrak. Et lignende anlæg fandtes i Hanstholm87. Jeg havde besøgt det flere gange. Det gav 

mig en opfattelse af sammenhæng og en forløsning af min nysgerrighed. Sådan så det altså ud på den 

anden side af Skagerrak. Ind mod Kristiansand blev trafikken endnu mere intensiv. Travle lodsbåde var på 

vej ud og ind ad fjorden, mens mægtige handelsskibe bevægede sig noget langsommere. Hurtigfærgen til 

Hirtshals så jeg også et blik af. Det var netop for at undgå trafikken, at jeg havde valgt at sejle indenom 

Flekkerøy.  

Omkring klokken 21.00 var jeg ved marinaen. Alene mand skulle jeg nu have båden i havn. Jeg var 

efterhånden meget træt. Stadig var trafikken livlig. Der var åbenbart en stor koncert. Højt musik fra 

Odderøya lød ud over fjorden og byen. Der var ”gang i den” en sådan fredag aften. Igen tænkte jeg på det 

gudsforladte Hanstholm på den anden side af Skagerrak. Både lå opankrede lige ude foran pontonbroerne, 

hvor mennesker nød musikken. Folk sad også på bådbroerne og vrikkede med deres kroppe i takt til 

tonerne. Det måtte være kendte musikere, der spillede og sang. Jeg sejlede frem og tilbage. Der var 

umiddelbart ingen plads i Kristiansand havn. Jeg sejlede videre ind i inderhavnen tæt på gågaden. Endelig 

var der en ledig plads. Jeg anråbte nogle mennesker i bådene, og spurgte om pladsen var ledig. Det var den 

ikke. De sagde, at jeg skulle fortøjer ved den yderste pontonbro, som var for gæster. Jeg sejlede igen ud af 

marinaen. Det her ville blive svært. Der var bestemt ikke plads til, at jeg kunne lægge til broen med siden til. 

Det var den procedure, som jeg havde øvet mig i.  

 
Kilde: Google Earth. Se yderbroen, hvor man fortøjer til bøjer. Ditter er indtegnet. Den grønne stift er mit waypoint. 

 

                                                           
87

 Se detaljeret beskrivelse hos Jens Andersen (1999): Atlantvolden fra Agger til Bulbjerg, Blåvandshuk egnsmuseum. 
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Der var måske et par yderpladser. Her skulle man fortøjer til en ankerbøje og sejle baglænds ind. Noget jeg 

aldrig havde gjort. Jeg vidste fra mine forsøg, at jeg ikke kunne styre båden, når jeg bakkede. Det så håbløst 

ud, især når jeg var ene mand. Jeg sejlede frem og tilbage. Den ene yderplads blev nu taget af en norsk 

familie i en stor ny 40 fods båd. Jeg var på vej til at opgive og forlade Kristiansand. Jeg måtte så sejle tilbage 

til mine ankerpladser i den ydre skærgård. Til mit held begyndte manden i den 40 fods båd at vinke til mig. 

Han ville hjælpe. Fantastisk. Forsigtigt sejlede jeg hen til ham. Jeg gjorde det klart for ham, at jeg var alene i 

båden. Ved fælles hjælp fik vi vendt min båd. Han fik min længste trosse, der akkurat var lang nok. Måske 

25 meter. Jeg sejlede nu med stævnen frem til fortøjningsbøjen. Han trak mig tilbage ind mod 

pontonbroen. Undervejs tabte jeg min bådshage. Jeg så senere, at det også skete for en række andre 

sejlere. Myndigt fik nordmanden tilkaldt en af de mange forbipasserende småbåde. Hjælpen kom fra en 

træbåd fyldt med spejdere i uniform. De samlede min bådshage op. I min forvirring fik jeg næppe sagt tak. 

Vi fik fortøjeret min båd. Jeg takkede nordmanden overstrømmende. Måske for meget, mens hans ro og 

myndige blik var præcist, hvad jeg havde behov for. Klokken var omkring 22.00. Jeg havde sejlet siden 

klokken 8 om morgenen. Jeg fortalte ham, at jeg kom fra Hanstholm. Det blev hurtigt klart for mig, at 

hverken han eller andre nordmænd i marinaen vidste, hvor Hanstholm var. Det på trods af, at det lå lige på 

den anden side!       

Jeg gik træt op på flydebroen. Hurtigt kunne jeg se, at min båd var absolut den mindste. Der var kun nogle 

få udenlandske både i marinaen. En enkelt var dansk. En overnatning kostede 250 norske kroner. Det var 

bestemt ikke billigt i forhold til havnepriserne i Limfjorden. I Hanstholm var det gratis!  

Jeg gik op mod byen for at finde noget at spise. Musikken, solen og de mange mennesker virkede 

overvældende. Jeg følte, at jeg var langt borte fra Thy. Langt borte fra Udkants Danmark og Den rådne 

banan. Hvordan kunne der være så stor en forskel på blot 120 kilometer? Jeg så en pengeautomat, og fik 

hævet nogle norske kroner. Jeg havde naturligvis ikke norske kroner med, fordi jeg var i tvivl, om jeg ville 

komme til Norge. Gågaden i Kristiansand startede nærmest der, hvor marinaen sluttede. Jeg så en Mac-

Donalds og gik ind og bestilte en stor menu. Jeg satte mig udenfor og spiste den, mens jeg iagttog de 

mange mennesker på gågaden. Det her var en storby. Jeg havde en dyb indre tilfredshed. Ja nærmest en 

lettelse over min målopfyldelse. Jeg havde gjort det. Ene mand krydset Skagerrak i en gammel, nedslidt og 

billig båd fra 1967. Da jeg senere lå mig til hvile i bådens forkahyt, var jeg fuldstændig lykkelig. En tilstand, 

som jeg bl.a. også husker fra da min førstefødte søn, som nyfødt baby, lå på mit bryst i lejligheden i Århus, 

hvor jeg samtidig kunne kigge op mod en blå himmel fyldt med drivende hvide cumulus skyer.  
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Kapitel 9: Kristiansand.   

I overensstemmelse med vejrudsigterne var det blæst op næste morgen i Kristiansand. Det var lørdag den 

13. juli. Folk var på indkøb i byen. Den lange gågade var fyldt med nordmænd. Lavt over byen fløj der 

passagerfly, som enten lige var startet eller skulle lande. Kristiansand var en metropol i forhold til 

Hanstholm og Thisted. Jeg besøgte de store og velassorterede boghandlere. Jeg kunne huske dem fra sidst, 

jeg var i byen. Det var nødvendigt at købe søkort og havnelodser, så min kone og jeg kunne sejle videre 

mod nordøst. I vinteren 2013 havde jeg hos Weilbach i København, tæt på Amalienborg, købt de mest 

nødvendige søkort for at komme fra Thisted til Kristiansand. Jeg turde ikke kun stole på mit elektroniske 

søkort. Computeren eller strømmen kunne jo svigte.   

 
Fortøjet yderst på gæstebroen. Mine naboer til begge sider var sejlet videre. 

 

Kristiansand er Sørlandets hovedstad. Den blev anlagt på en sandet bred ved mundingen af eleven Otra af 

Christian den 4. i 1641. Det var underligt at forestille sig, at byen havde været dansk. Fra båden kunne jeg 

se op på et ældre fæstningsanlæg, hvor Dannebrog stadig vejrede. For nogle år tilbage, havde jeg været på 

en mindre vinterferie i Glückstadt ved Elben. Den var også grundlagt af Christian den 4. Danmark havde en 

gang været et land med en stor geografisk udstrækning. Midt i marinaen lå der en bygning, der mindede 

om krudttårnet i Frederikshavn. Det var Christiansholm Fæstning. Jeg følte mig hjemme.  

Jeg var stadig træt, og havde på baggrund af vejrprognoserne besluttet, at vi ikke skulle sejle fra 

Kristiansand før tirsdag. Det ville give os nogle dage i byen. Efter mit besøg i gågaden brugte jeg en del tid 

på at hjælpe andre sejlere, der skulle fortøje deres både ved yderbroen. Det var åbenbart ikke kun mig, der 

havde det vanskeligt med bøjerne, som lå ca. 30 meter fra broen. Jeg hjalp først en familie fra Stavanger, og 

siden en familie fra Bergen. Det var svært at få fat i bøjens øje med bådshagen. Når man endelig havde fået 
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fat i øjet med bådshagen, tabte folk dem ofte, fordi trækket var stort. Både i fremdrift, der vejer mellem 5 

og 10 ton, er ikke sådan at holde i en tynd metalstage. Mange af gæstesejlerne havde heller ikke lige 30 til 

40 meter reb om bord.  

Sejlerne omkring mig undrede sig over, at jeg kom alene mand fra Danmark. For dem var min båd lille. Om 

eftermiddagen tiltog vinden. Jeg havde hørt, at der i Sydnorge kunne være en kraftig søbrise på grund af 

temperaturforskelle mellem de solopvarmede klipper og det kolde hav. Flere nordmænd fortalte mig, at så 

kraftig var søbrisen ikke. På vejrkortene kunne jeg se, at der længere mod nord, omkring Bergen, lå et 

lavtryk. Et andet lavtryk lå placeret i Den Botniske Bugt. Om eftermiddagen var jeg igen på udforskning i 

byen. Jeg så det flotte fiskemarked og købte nu de første søkort og bøger.  

På norsk tv havde jeg nogle år tidligere set et spændende program, der omhandlede en rejse med 

forskellige skibe fra Nordkap og ned langs den norske kyst frem til den svenske grænse88. I forbindelse med 

planlægningen af turen, havde jeg på internettet genset de dele af programmet, der handlede om rejsen 

langs Sørlandet. Her sejlede tv-værten i en smal rende, der blev kaldt for Blindleia, den blinde sti89. Om 

sommeren skulle den være meget trafikeret. Den kvindelige ekspedient i boghandlen kendte udmærket 

Blindleia. Hun kunne vise mig flere specialkort. Billigt blev det ikke.  

 

 
Gæstebroen i Kristiansand. Ditter i forgrunden.  
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 Norskekysten, http://tv.nrk.no/serie/norskekysten 
89

 Se Hanne Engevik og Jørn Engevik (2009): Havneguiden 2. Langesund – Lindesnes, 3. udgave, Skagerrak, p 164. Se 
den historiske reportage om Blindleia hos NRK på adressen: http://tv.nrk.no/program/frap01003170/sommer-i-
arkivet-blindleia-norges-riviera 

http://tv.nrk.no/serie/norskekysten
http://tv.nrk.no/program/frap01003170/sommer-i-arkivet-blindleia-norges-riviera
http://tv.nrk.no/program/frap01003170/sommer-i-arkivet-blindleia-norges-riviera
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Jeg glædede mig til at se min kone, der skulle komme tidlig på aftenen. Igen hvilede jeg mig i båden, da jeg 

stadig var træt fra de sidste dages anstrengelser. Senere travede jeg endnu en gang op i byen for at vente 

ved færgelejet. Ventetiden blev lang, men heldigvis kom der en turistbus forbi med internet. Jeg kunne 

ganske uskyldigt sidde på en bænk tæt ved bussen og surfe på min mobiltelefon. Jeg tjekkede vejret, 

bankkontoen, aktierne og skibstrafikken90. Jeg kunne på den måde følge færgens bevægelser på mobilen. 

Endelig ankom hurtigfærgen fra Hirtshals.  

Hvor var min kone? Jeg kunne ikke se hende. Jeg ringede adskillige gange til hendes mobiltelefon. Færgen 

var efterhånden blevet tømt for passagerer. Hun havde aldrig svigtet en aftale, men det slog mig alligevel, 

om hun kunne have fortrudt. Kunne man forestille sig, at hun havde hoppet fra, fordi det her forekom for 

farligt? Var der sket en ulykke? Jeg ringede til vores børn, men ingen tog telefonen. Hvordan skulle jeg, 

alene mand, få båden til Danmark igen? Det ville blive en lang og ensom sejlads langs den norske sydkyst, 

videre til Sverige og så til Danmark. Jeg blev virkelig nervøs.  

 
Hurtigfærgen på vej til Danmark fra Kristiansand. 

 

Det gode sommervejr havde ændret sig, og det var blevet køligere. Endelig så jeg hende. Jeg startede med 

at skælde hende ud. Hvor havde hun været? Hun havde bare fulgt strømmen af gående passagerer, så der 

var ikke noget unormalt i dette. Turen over Skagerrak havde været urolig, og flere passagerer på 

hurtigfærgen var blevet søsyge. Hun havde set folk kaste op, og hun havde hjulpet en familie med børn. 

Hun var heldigvis ikke blevet søsyg. Det var godt, at jeg kom over farvandet i går. Jeg kunne mærke på 
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 Man kan i sandtid følge skibe med AIS på adressen https://www.marinetraffic.com/dk/ . Man kan også hente en app 
med navnet ”MarineTraffic ship positions”. Det fungerer fint, men kræver, at man har internet på sin mobil, og at der 
er dækning.  
 

https://www.marinetraffic.com/dk/
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hende, at hun syntes, at det her var langt hjemmefra. Skagerrak var for hende et vildt farvand. Hun var ikke 

sikker på, at hun ville sejle fra Sverige til Skagen. Hun talte om, at hun kunne tage færgen fra Larvik til 

Frederikshavn, når vi kom længere ned ad kysten. Jeg var ikke glad for tanken, da jeg ikke ønskede igen at 

skulle sejle alene. Det var bedst og hyggeligst, når hun var med om bord.    

Vi gik ned til båden med hendes baggage, hvorefter vi gik op i byen for at få noget at spise. Det var ikke 

længere en varm sommeraften, men koldt og blæsende på den lange gågade. Christian den 4. havde anlagt 

byen rationelt som et kvadrat. Bymidten var skåret igennem med lige veje. I det ene hjørne kunne vi stadig 

se gamle træhuse. Området kaldes for ”Posebyen” og er meget smukt og traditionelt norsk. Vi valgte at 

sidde ude og spise vores burgere. Koldt var det, og priserne på mad var ikke danske.             

 
Ditter af Thisted ligger yderst til højre ved broen. Bemærk skrogstørrelsen og hvor langt der er ud til den røde fortøjningsbøje. 

 

Vi trængte til at sove, og lagde os tidligt til ro i forkahytten. Det var dejligt at være to. Da vores båd lå yderst 

var den ikke beskyttet af broer eller bølgebrydere. Skagerraks bølger fik båden til at gynge. Vi betragtede 

det ikke som et større problem, da vi jævnligt havde overnattet for anker i Limfjorden. Omkring klokken 2 

om natten vågnede jeg på grund af unormal støj og banken. Jeg kiggede ud ad en siderude, og kunne se et 

kraftigt lys fra en søgelygte ramme det sorte vand. Jeg stod op, og gik ud i cockpittet. Jeg kunne se, at nogle 

forsøgte at få fat i vores fortøjningsbøje ca. 20 meter længere ude. Jeg havde været en meget venlig og 

hjælpsom mand i havnen, men det her var 2 både, der midt om natten ville til at lægge sig ved siden af os. 

De havde været inde og skubbe til vores båd. Jeg var for træt, og kunne ikke hjælpe dem ude ved bøjen. Jeg 

gik ned om læ igen og lagde mig til at sove. Igen blev jeg vækket. Det lød som om, at vores båd bankede op 

i pontonbroen. Hurtigt var jeg oppe. Bådens agterende slog op i broen. Heldigvis var roret beskyttet af en 
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rustfri bøjle rundt om roret og agterstævnen. Jeg løb op i stævnen og begyndte at stramme trossen op til 

ankerbøjen. Jeg hev og hev. Til sidst stod jeg med enden af trossen i hånden. Jeg kunne se, at den var 

flænset over. Det undrede mig. Havde jeg ikke bundet et ordentligt knob derude? Hvordan kunne jeg 

komme ud til bøjen med en ny trosse her midt om natten, hvor det i øvrigt også blæste? En hurtig løsning 

var nødvendig. Der lå andre både ved siden af mig. Inden længe ville vores båd støde ind i dem. En 

gummibåd kom fra inderhavnen, og en nordmand råbte til mig. Jeg ventede. Han sagde mange gange 

undskyld. De havde fået mit tov i propellen. Derfor var det flænset. Han havde et nyt tov med. Han sejlede 

ud til bøjen, og jeg fik igen fortøjet båden. Sikken en nat og sikken en start på min kones sejlerferie!     

 
Godt vejr i Kristiansand. Bemærk at der ikke er en bro eller bølgebryder ret forude. 

 

Om mandagen var det virkelig begyndt at blæse. Der var vindstød på op til næsten 17 meter i sekundet91. 

Gæstesejlernes både dansede langs den ydre pontonbro. Heldigvis kom vinden fra vest, og vi lå delvis i læ 

af byen. Som sædvanlig ville min kone gerne af sted. Det havde hun bestemt lørdag aften, efter hun var 

ankommet til Kristiansand. Jeg måtte fortælle hende, at jeg ikke bare kunne sejle i skærgården uden nøje 

planlægning. Der var mange farlige skær og sten. Jeg forklarede hende, at sejle i Norge ikke kunne 

sammenlignes med at sejle i Danmark. Jeg måtte have tid til at udarbejde en rute med waypoints på min 

computer. Vejret skulle også være rimeligt, før jeg turde bevæge mig videre.  

Utålmodigt affandt hun sig med situationen. Vi gik rundt i byen, og så på butikker. Besøgte Christiansholm 

fæstning fra 1658. Der var kanonskydning fra anlægget. Brag, der om søndagen havde givet mig et chok og 

en undring. Om eftermiddagen vandrede vi ud på Odderøya. Nu følte vi, at vi rigtig var i Norge. Her var 

                                                           
91

 http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-
Agder/Kristiansand/Oks%C3%B8y_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html?dato=2013-07-15. 

http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Oks%C3%B8y_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html?dato=2013-07-15
http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Oks%C3%B8y_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html?dato=2013-07-15
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stejle stigninger, klipper, dejlig duftende fyrretræer og smagfulde blåbær. Halvøen bestod af en række 

militære installationer, som nu var blevet nedlagt. Der var kanonanlæg fra gammel tid, men også 

betonbunkere, som tyskerne havde bygget. Det undrede mig, at tyskerne var i stand til at besætte Norge. 

De måtte have haft en teknologi, viden og dygtighed, der var overlegen i forhold til nordmændenes. Da jeg 

for mange år siden, i en periode, boede nord for polarcirklen, undrede det mig også den gang, hvordan 

tyskerne kunne nå så langt mod nord. Måske kan de sammenlignes med amerikanerne i dag. Jeg vidste, at 

Danmark primært blev besat den 9. april 1940, fordi tyskerne havde brug for lufthavnen ved Ålborg. Her 

kunne de tanke deres fly op og derefter flyve videre til Norge. De ville beherske skærgården og de dybe 

norske fjorde med de mange fantastiske naturhavne92. Mindre kendt er det, at englænderne havde 

lignende planer, så det var i virkeligheden et kapløb mellem to stormagter93.  

 

 
Min kone foran Christiansholm fæstning, som ligger lige ud til marinanen i Kristiansand. 

 

På spidsen af halvøen var der et hus og en kiosk. Vi købte vafler og kaffe. Vi nød det, men alligevel var vi 

begge lidt nervøse. Min kone var i tvivl, om vi nogensinde kom hjem igen med båden. Jeg måtte give hende 

ret i, at når man stod og kiggede ud over Skagerrak, virkede det overvældende stort. Jeg blev også i tvivl. 

Hvad nu hvis ikke vejret artede sig? Havde jeg overhovedet evnerne til at navigere i skærgården? Jeg havde 

aldrig før selv sejlet i skærgården. Da jeg var barn, og sejlede med mine forældre i Sverige, var det en 

tidligere fisker, der førte an. Men det måtte komme an på en prøve. Jeg tænkte, at hvis det gik galt, var det 

ikke en katastrofe. Båden var gammel, og den var betalt. Den udgjorde ikke en større formue. Så hvis vi gik 

                                                           
92

 Se en fin redegørelse og analyse af forløbet hos Hans Branner (1987): 9. april - Et politisk lærestykke? Jurist og 
Økonomforbundets forlag. Jeg havde forfatteren et halvår som underviser omkring emnet 9. april på Aarhus 
universitet 1989.  
93

 Ibid.  



174 
 

på grund og båden sank, kunne vores liv sagtens gå videre. Vi havde både redningsflåde og gummibåd, så vi 

skulle nok få reddet os i land. Vandet var varmt, og vi kunne begge svømme. Små børn havde vi ikke 

længere med på vores ture, så dem behøvede jeg ikke at bekymre mig om. Sådan tænkte jeg!  

Hen under aften var alle pladser ved pontonbroen optaget, på nær en smal plads på styrbordsside af vores 

båd. Vinden var stadig hård. Ved bagbordsside lå en monsterstor motoryacht på omkring 50 til 60 fod. Den 

var kommet ind med meget besvær. Vores båd lignede en legetøjsbåd ved dens side. Det undrede mig, 

hvordan unge nordmænd kunne have råd til at eje og sejle i sådanne luksusyachter. I havn var de 

storforbrugere af strøm. Ofte havde de flere tykke elkabler i land. Under hele turen så jeg adskillige elstik, 

der ligefrem var smeltet på grund af, at de ikke kunne klare den store belastning fra yachterne. Rigdommen 

var nærmest vulgær. Yachterne havde ofte jetski, vandscooter og RIB-gummibåde med om bord. 

Sidstnævnte var udstyret med elektroniske navigationssystemer, som almindelige lystsejlere i Danmark ikke 

havde råd til. En ældre svensker fra Tjørn morede sig over vores nye motorbådsnaboer. Musik spillede de 

ikke, men en opvaskemaskine støjede det meste af natten.    

 
Kanonen skydes af fra Christiansholm fæstning ud mod gæstebroen og Odderøya. 

 

Hen under aften så jeg pludselig en mindre sejlbåd med dansk flag i havnen. Der var kun en enkelt mand 

om bord. Jeg havde min egen situation i frisk erindring. Jeg løb hen ad broen, og vinkede til personen, mens 

jeg udpegede den smalle plads ved vores styrbordsside. Som nordmanden, der hjalp mig i havn, prøvede 

jeg at virke myndig. Jeg signalerede til personen, at jeg kunne hjælpe ham ind til pontonbroen på trods af 

den kraftige vind. Det lykkedes. Jeg anvendte samme procedure, som nordmanden der hjalp mig. Sejleren 
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var Erik fra Bønnerup. På baggrund af min hjælp kom vi hurtig i snak med hinanden. Han var en rigtig 

enesejler. Nogle dage tidligere havde han sejlet fra Kristiansand mod Skotland. Han var løbet ind i kulingen, 

og det var blevet voldsomt ude i Nordsøen. Rorpinden var knækket, sejl revet i stykker samt andre alvorlige 

skader på båden. Derefter var han vendt om. Han havde fået udbedret nogle af skaderne på en større 

skærgårds ø. Nu var han tilbage i Kristiansand. Han var glad for min hjælp, og takkede mig mange gange. 

Jeg var benovet over hans mod, men jeg kunne forstå på ham, at han var tidligere fiskeskipper, og havde 

haft sine egne fartøjer. Han havde travlt med at komme af sted til Sverige og videre til Danmark. Men lige 

nu blæste det for meget. Da vi stod op tirsdag morgen, var han sejlet.     
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Kapitel 10: Blindleia - Norges riviera  
Tirsdag morgen den 16. juli 2013 drog vi endelig afsted fra Kristiansand. Nu skulle vi se noget nyt, og vi var 

begge begyndt at blive rastløse. Jeg havde fået planlagt turen på computeren. Nu skulle vi se om mine 

systemer virkede i skærgården. Vejrudsigten var god. Solen skinnede. Det meste af turen ville vi sejle 

indenskærs og derfor for motor. Jeg havde talt med andre norske sejlere om Blindleia eller på dansk: ”Den 

blinde sti”. De kendte den alle. Blindleia skulle være mindst 3 meter dyb på det laveste sted94. Vi skulle, 

med vores 12 meter høje mast, sagtens kunne sejle under en bro med fri passage på 19 meter95, som vi ville 

møde på vejen mod Lillesand. Turen var også meget anvendt af kajaksejlere.  

 
Kilde: Kraksøkort. Blindleia fra Kristiansand til Lillesand. Grøn plet viser Mortensholm, hvor vi sov for anker. 

 

Nordmændene er ikke enige om, hvor Blindleia starter og slutter96. Derfor er de heller ikke enige om, hvor 

lang turen er. Jeg skønner den til at være ca. 19 sømil fra Kristiansand til Lillesand. Blindleia er en smal 

geologisk forkastnings rende, som betød, at søfolkene i gamle dage kunne sejle i beskyttet farvand frem for 

det vilde Skagerrak. Blindleia er fyldt med gode naturhavne, hvor sejlskibene kunne overvintre eller søge 

nødhavn. På stien findes også en række såkaldte ”uthavne”97, altså de yderste havne.  

                                                           
94

 Engevik og Engevik op.cit. p.164.  
95

 Ibid.  
96

 Se Frøstrup og Larsen op.cit. p.52 cf. Engevik og Engevik op.cit. p.164. 
97

 Se Frøstrup og Larsen op.cit. passim.  
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Som dansker var jeg virkelig nervøs for at sejle på grund. Jeg styrede blindt efter min computerskærm. Min 

kone prøvede af bedste evne at orientere sig efter de dyrt indkøbte specialkort. Kortene på computeren var 

suveræne, da man hele tiden kunne se, hvor skibet befandt sig. At orientere sig efter papirkort var 

anderledes vanskeligt. Der var heldigvis også mange andre lystbåde, der denne sommertirsdag, bevægede 

sig op gennem Blindleia. Dem kunne vi følge.   

Da vi krydsede Kvåsefjorden, kunne vi tydeligt mærke bølgerne fra Skagerrak. Vi så, hvordan de store 

norske motorbåde hoppede op og ned i dønningerne. Fjorden udgør grænsen mellem det såkaldte Aust-

Agder og Vest-Agder. Vi var heldigvis hurtigt igen indenskærs. Jeg var meget koncentreret og ikke særlig 

snaksalig. Jeg syntes, at ruten var meget smal. Skulle vi virkelig sejle så tæt på klipperne? Jeg tyssede 

ligefrem på min kone, når hun sagde noget. Det brød hun sig bestemt ikke om! 

 
Kvåsefjorden er for enden af dette løb. 

 

Et enkelt sted sejlede vi forkert, da vi fulgte efter nogle norske både. Det var Ikke nogen stor skade. Vi 

vendte om, og kom igen ind på ruten. Hvordan kunne vi begge begå denne navigeringsfejl? Nogle steder 

skulle man dreje 90 grader tæt omkring fremspringende klipper. Man kunne i sagens natur ikke se, om der 

kom skibe fra den anden side af klipperne. Min nervøsitet gjorde mig hurtig træt. Jeg havde brug for en 

pause. Vi måtte finde en ankerplads. Mortensholm98 blev stedet. En øde klippeø, der lå i bunden af en bugt. 

Vi sejlede ind i bugten. Der var meget smukt. Der lå andre både for anker. Nogle havde fortøjet til 

                                                           
98

Engevik og Engevik op.cit. p.165.   
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klipperne. Vinden var fra vest, så jeg forsøgte at finde et sted, vi kunne ligge i læ. Jeg smed ankeret, og vi 

gled langsomt ind mod klippeøen. Det her havde jeg ikke prøvet før. Jeg kunne se på kortet, at der skulle 

være dybt helt ind til øen. Men hvordan skulle vi få et reb i land? Resolut smed jeg mit tøj, så jeg kun var 

iført hvide underbukser. Svømmede nogle få meter i land med en trosse. Bandt den om et fyrretræ. Båden 

var nu fortøjet. Endelig kunne vi slukke motoren og slappe af. Livet var igen fantastisk. Endnu en drøm var 

gået i opfyldelse. Her lå vi ved en øde ø i den norske skærgård. Kunne man være mere heldig?  

 
Båden fortøjes til et fyrretræ på Mortensholm. 

  

 
Min kone brød sig ikke om Mortensholms topografi. 
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Min kone var ikke glad for øen. Klipperne var stejle og krattet tæt. Det var vanskeligt at gå på øen. Der var 

ingen stier og intet toilet. For mig var det et paradis. Her lå vi ved en øde ø, men kun ca. 130 km i luftlinje 

fra vores hjem i Thisted. Jeg pumpede den gamle gummibåd op, så vi kunne sejle ind til Justøya, hvor den 

gamle udhavn Brekkestø lå. Efter aftensmaden tog vi på opdagelse. Sejlede i land, og løftede gummibåden 

op på en lille stenstrand. Vi anvendte vores specialkort, og fandt små stier mellem klipper og skov. Det var 

en sand idyl. Vi passerede mange flotte boliger i træ. I dag var de ikke beboet af skippere, lodser og fiskere, 

men rige folk fra fastlandet. Det var tydeligt at se på ejernes biler. I Brekkestø købte vi is i en lille kiosk. Det 

var en smuk lun sommeraften. Tænk at have et hus her. For lidt mere end 100 år siden ville naturhavnen 

have været fyldt med store træskibe fra mange forskellige nationer99. Der kunne være så mange skibe, at 

man kunne gå fra skib til skib over til de andre øer. Vi gik op til en af de hvide lodshytter. De blev anvendt til 

at spotte fremmede skibe, der havde brug for lods. Konkurrencen var hård mellem lodserne. Det påstås, at 

lodserne kunne finde på at ligge helt over ved den danske kyst på udkig efter skibe, de kunne lodse. Da vi 

sad oppe i hytten, og spejdede ud over det åbne hav, fik vi igen følelsen af, at vi var langt hjemmefra.    

 
Kilde: Krak søkort. Ved det blå kryds lå vi for anker. Vi gik til Brekkestø. Det ses ved den brune streg. 

 

Vi bevægede os tilbage af de samme stier. Fik gummibåden i vandet, og var klar til at sejle tilbage til vores 

båd, som vi svagt kunne skimte. Den gamle 2 hk motor ville bare ikke starte. Igen og igen prøvede jeg. Det 

ville blive en lang rotur. Endelig lykkedes det. Natten ved Mortensholm var fantastisk. Stjernerne viste sig 

på himlen. Når jeg ligger for anker, plejede jeg at vågne mange gange i løbet af en nat. Det gjorde jeg også 

her ved Mortensholm. Det betød, at jeg havde mulighed for at nyde natten i skærgården. Der var helt stille 

i bugten. Denne oplevelse vil jeg tage med på min videre rejse gennem livet. 

                                                           
99

Se Frøstrup og Larsen op.cit. pp.53-54, pp.263-264 og Engevik og Engevik op.cit. p.169.  
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Her ligger vi ved Mortensholm. 

 

 

 
Udsigten fra toppen af Mortensholm. 
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Nede ved havnen i Brekkestø. Bemærk de norske træjoller. 

 

 

 
Vejen op til lodshytten fra Brekkestø. 
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Udsigten mod Nordjylland fra lodshytten ved Brekkestø. 

 

Onsdag morgen var der igen høj sol og godt vejr. Som sædvanlig havde min kone fremtryllet en dejlig 

morgenmad med ristede boller, kaffe og juice. Hun var et A menneske, og jeg et B menneske. Livet var 

vidunderligt, når duften af nylavet kaffe spredte sig til forkahytten, hvor jeg lå og ”snød”. Vi fandt ikke et 

toilet på øen, så det måtte klares på spejdermaner. Jeg tog et herligt morgenbad fra båden. Vi havde en 

særlig saltvandssæbe med. Vandet var varmt og dejligt, men der var desværre mange røde brandmænd. 

Det samme havde vi set i Kristiansand. Det betød, at jeg ikke bare kunne crawle løs, men i stedet måtte jeg 

hele tiden orientere mig. 

 
Kilde: Google earth. Blindleia i forhold til vores hjemhavn i Thisted. 
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Senere kom der en lille jolle med to unge piger om bord. Der stod VG på siden af jollen. De sejlede rundt 

med morgenavisen og måske også morgenbrød. Vi kunne se, at der var nabobåde, der købte avisen. Sikken 

en service herude i ødemarken! Vi kunne også se at ude i selve Blindleia, var turbådene allerede i gang med 

deres turistsejlads. Umiddelbart så det ud til at være en stor industri, for der var mange turbåde og mange 

turister om bord.     

Jeg trak ankeret op, og vi sejlede nu videre i Blindleia mod Lillesand. Igen var der tale om et fantastisk 

sceneri, som lå fjernt fra den barske og golde vestkyst på den anden side af Skagerrak. Jeg havde nu 

tilpasset mig situationen, og min nervøsitet var forsvundet. Det handlede jo bare om at sejle efter de andre 

både igennem stien. Gummibåden havde vi på slæb, men desværre blev den fyldt med vand på grund af 

bølger fra de andre bådes bovvand. Jeg måtte igen i underbukser og ud at øse, hvorefter jeg trak 

gummibåden om bord og tømte den for luft. Det er bare ikke en god ide, at have noget slæbende efter sin 

båd. 

 

 
På vej mod Blindleia fra Kristiansand. 
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Billede fra Blindleia. 

 

 
Bemærk det karakteristiske hvide træhus som hører til Sørlandet.  
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Billede fra Blindleia. 

 

 
Billede fra Blindleia. 
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Billede fra Blindleia. 

 

 
Billede fra Blindleia. 
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Billede fra Blindleia. 

 

 
Billede fra Blindleia. 
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Lillesand havn var fyldt med lystbåde, så der var ikke meget plads. Heldigvis stod der igen en nordmand og 

vinkede på kajen. Denne gang var det unge mænd og kvinder, som var ansat til at hjælpe gæstesejlerne. Vi 

fik en god plads på ydersiden af en norsk båd. Alle var flinke. Sejlturen havde været kort. Vi gik i land, og 

udforskede byen. Den var fyldt med Sørlandets karakteristiske hvide træhuse. Lillesand skulle være den 

bedst bevarede by på Sørlandet. Desværre havde der tidligere været flere alvorlige brande i Kristiansand, så 

de fleste huse var af kedelige sten. Træhusene blev oprindeligt malet hvide, fordi malingen var dyrere end 

den traditionelle røde maling. Det hvide signalerede velstand. 

 
Hvide træhuse i Lillesand. 

 

Sørlandet var et meget rigt samfund i de store sejlskibes tid. Det var i midten af 1800-tallet. Her levede ikke 

blot fattige fiskere eller skudehandlere, der kun sejlede på den såkaldte ”Danmarksfart”. Her fandtes også 

skippere og besætninger, der sejlede over hele jordkloden100. Havnene på Sørlandet var fantastiske. De var 

dybe, beskyttet for vejr og vind samt lette at komme til for de store træskibe. Før moderne havnebyggeri 

manglede vi den slags havne i Danmark. Aalborg var undtagelsen.  

De sømænd, der sejlede på Danmarksfarten, blev ikke betragtet som rigtige sømænd101. Ofte var det ældre 

folk. Før min tur over Skagerrak, havde jeg læst en del om skudehandlen på vestkysten. Jeg havde besøgt 

de fleste steder. Lige fra købmandsgården i Tornby til Lønstrup, Løkken, Blokhus, Vigsø, Thorup, Klitmøller, 

Vorupør, Stenbjerg og Agger102. Når man tilbage i middelalderen kunne sejle over Skagerrak i små åbne 

både, mente jeg, at så kunne jeg også gøre det samme i min sejlbåd. Igennem århundrede havde 
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 Poul Holm op.cit. passim.  
101

 Ibid.  
102

 Se f.eks. Hjort Rasmussen (1974): Skudefart og Limfjordshandel, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted.  
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nordmænd på Sørlandet handlet med beboerne på den nordvestjyske kyst103. Danskerne leverede primært 

korn og kød, og normændene træ og jern104. Napoleonskrigene betød desværre, at vi danskere blev 

uvenner med englænderne, og handlen over Skagerrak blev forhindret. Nordmændene sultede 

forfærdeligt, og enden blev, at Danmark i 1814 måtte afstå Norge til Sverige.          

 

 
Lillesand. Et vue ned mod havnen og ud over Skagerrak. 

 

Da jeg hele tiden havde været usikker på, om turen blev til noget, havde jeg naturligvis ikke købt søkort. I 

Lillesand, og mange andre byer vi mødte på vores vej, måtte jeg ind og købe kort. Ud over havnepenge, 

kostede det ca. 500 kr. ekstra, hver gang vi kom i havn. Det betød, at vi valgte at spare på andre ting, som 

f.eks. at gå ud og spise. Det var i øvrigt også en dyr fornøjelse i Norge.  

Vi gik op til kirken, som desværre var låst. Søfartsmuseet nåede vi ikke. Museet har en fin hjemmeside105, 

og her kan man læse og se film om Blindleia106. Varmen var trykkende, så i stedet blev det til en is på den 

hyggelige gågade. Helt i overensstemmelse med den historie jeg havde læst om skudehandlen, var der 

stadig en såkaldt jernhandel tæt på havnen. Forretningen solgte nu mest marineudstyr til lystsejlere. Der 

var også en forretning, der solgte kakkelovne. Noget man i tidligere tider eksporterede til de jernløse 

nordjyske bønder. Rådhuset var en imponerende træbygning. Da vi stod inde i gården, var det vanskeligt at 

forestille sig, at det husede en moderne administration.                   

                                                           
103

 Ibid.  
104

 Ibid.  
105

 Lillesand by- og sjøfartsmuseum: http://www.lillesandmuseet.com/ 
106

 http://www.lillesandmuseet.com/filmer-fra-lillesand.html 
 

http://www.lillesandmuseet.com/
http://www.lillesandmuseet.com/filmer-fra-lillesand.html
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Lillesand med kirken i baggrunden. Ditters tykke mast ses til højre for kirken. 

 

Der er flere turbåde, der sejler mellem Kristiansand og Lillesand gennem Blindleia. Jeg kunne levende 

forestille mig en efterårstur, hvor man sejlede med færgen fra Hirtshals til Kristiansand. Tog en overnatning 

og næste dag sejlede med en turbåd igennem Blindleia op til Lillesand. Lejede sig ind på et hotel107, og 

næste dag sejlede tilbage til Kristiansand. Turen kunne også klares i kajak. Hvert år blev der afholdt et 

kæmpe kajakstævne108, hvor der sejles igennem stien. 

Lillesands historie er særlig knyttet til handel og dermed sejladser til Danmark. Heroppe havde man ikke 

kun rigeligt med tømmer, men også vandkraft, som savværker kunne udnytte, når de skar tømmeret op til 

brædder. På elvene i de dybe dale, kunne de tranportere tømmeret ved blot at lade det flyde med 

strømmen. Tømmer gav også mulighed for skibsbygning. I mange af Sørlandets byer opstod der 

skibsværfter, og det tiltrak ekstra erhverv. F.eks. sejl- og rebmagere, smede, redere, shippingfirmaer, 

banker der kunne finansiere bygningen af skibe, skibsprovianteringer osv.  De gode havne på Sørlandet, og 

den efterfølgende handel betød, at fiskeriet aldrig blev et dominerende erhverv. Det kunne bedre betale sig 

at handle eller sejle som sømand.    

                                                           
107

 F.eks. http://www.hotelnorge.no/hjem_111.html 
108

 Blindleialøpet: http://blindleialopet.no/ 

http://www.hotelnorge.no/hjem_111.html
http://blindleialopet.no/
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Lillesand set fra Ditter op mod byen. 
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Kapitel 11: Videre langs Sydnorges kyst  
Torsdag den 18. juli sejlede vi fra Lillesand mod Arendal. Vejret var godt. Vi skulle nu ud i rum sø og mærke 

Skagerraks bølger. Det var en tur på ca. 25 sømil. Det vil sige ca. 5 timers sejlads. Sejlene blev sat, og vinden 

var fin fra vest. Da vi nærmerede os Torungen fyr friskede vinden op. Igen skulle vi ind igennem skærene, 

og sejlene blev bjærget. Efterhånden var jeg blevet tryg ved at sejle i skærgården. 

 
Torungen fyr, som ligger udenfor indsejlingen til Arendal. 

 

Arendal lå trygt indenskærs. Jeg kunne levende forestille mig, at det i de store sejlskibes tid havde været en 

fantastisk naturhavn. Arendal var i 1800-tallet en af Norges største havne. Her lå Sørlandets mægtige flåde 

af handelsskibe, som sejlede over hele verden109. Tæt på Arendal har man i århundrede haft adgang til jern 

fra miner. Et råmateriale, som vi ikke havde i Danmark, hvilket gjorde det naturligt, at der opstod en handel 

mellem Danmark og Norge. Vi fortøjede til en pontonbro midt i den mægtige naturhavn. Båden hoppede 

op og ned på grund af bølger. Vinden blev efterhånden til en ”liten kuling”. Inderhavnen kaldtes for Pollen. 

Vi undgik denne, fordi der ifølge havnelodsen var meget trafik110.  

Arendal var større end Hirtshals, Hanstholm eller for den sags skyld Thisted. Der bor omkring 40.000 

mennesker i byen, som er det administrative centrum i Aust-Agder. Vi besøgte et stort indkøbscenter. Så 

kirken og nød byens stejle topografi samt de smukke gamle træhuskvarterer. Vi spiste is ved Pollen, som 

                                                           
109

 Poul Holm op.cit. passim.  
110

 Engevik og Engevik op.cit. p.122. 
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var omgivet af cafeer og restaurationer. Der var en livlig bådtrafik. Mange kom sejlende i hurtige 

speedbåde eller store RIB-gummibåde med kraftige udenbordsmotorer. Både, som var mindre, men mange 

gange dyre end vores gamle sejlskib fra 1967. Handels- og fiskeskibe så vi ikke i havnen. Ja, faktisk så vi kun 

den slags skibe i Kristiansand. Hele Sørlandet mindede mere om et paradis for rige nordmænd, der 

muntrede sig i flotte både og velholdte træhuse. Norges riviera var nok ikke et forkert udtryk. 

 
Kilde: http://www.yr.no/sted/Norge/Aust-Agder/Arendal/Torungen/almanakk.html?dato=2013-07-18 

 

Nogle gange kan jeg undre mig over, hvad det er, jeg egentlig ser, og hvorfor jeg overhovedet sejler på 

ferie. Er sommersejlads blot et udtryk for moderne mennesker, der leder efter noget autentisk? Er vi 

lystsejlere bare et forkælet borgerskab, som mødes i havnene og måler hinanden i forhold til vores bådes 

størrelser? Er havnebyerne kunstige sommerkulisser? Hvad er det, vi i virkeligheden ser på vores sejlture? 

Er sejlads for lyst meningsløst tidsfordriv? 

Jeg prøver at se efter det nye og anderledes. Ny natur, en anden geologi og et andet klima. Andre samfund 

med andre mennesker. Jeg leder efter spor fra tidligere tider, som kan sætte mine tanker i gang omkring, 

hvordan mennesker har levet og organiseret sig. Jeg sejler også, fordi sejlads og livet om bord på et skib er 

enkelt og overskueligt. Her er det mig, der er kaptajnen og har kommandoen. Det er et fristed i forhold til 

det utrygge og ofte dumme liv i moderne arbejdsorganisationer. På vandet er der plads og frirum. Her er 

jeg langt borte fra bureaukrati og kontorlandskaber. Her er det naturen, jeg arbejder med og mod frem for 

regler, chefer og kollegaer.       

 

http://www.yr.no/sted/Norge/Aust-Agder/Arendal/Torungen/almanakk.html?dato=2013-07-18
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Inderhavnen i Arendal, som kaldes for Pollen. 

 

Vi bemærkede et mægtigt tremastet moderne sejlskib. Det var et svensk kristent skib, som missionerede 

langs kysten. Der var unge mennesker om bord, som gav gratis koncert på kajen om aften. Igen undrede 

det os, at vi ikke så et eneste dansk skib i havnen. Ikke mindst fordi der tidligere har været meget sejlads fra 

Arendal og over til den nordjyske kyst. En gang sejlede der ligefrem en færge til Hirtshals. 

 
Hotellet hedder Tyholmen. Vi kommer jo selv fra Thy, og har vores eget Thyholm. 
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Vi lå tæt på det gamle hvide rådhus, som skulle være et af Norges største træhuse111. Det undrede os, at 

der lå et gammelt hotel lige ud til havnekajen, som hed Tyholm. Ja, hele området kaldtes Tyholm. Vi kom 

selv fra Thy, og kørte ofte igennem Thyholm syd for Thisted. Forskere har påpeget, at der er mange ord og 

navne, som viser, at der tidligere har været en livlig skudehandel mellem Sydnorge og den nordlige vestkyst 

i Danmark112.  

 
Udsigten fra vores cockpit over mod det gamle rådhus i Arendal. 

 

Det forekom, at Tyholm var det sted i byen, hvor diskoteker og værtshuse holdt til. Om aften så vi et ældre 

dampskib sejle i havnen. Det virkede som om, at nordmændene forsøgte at holde fast i deres gamle 

skibstraditioner. På turen så vi mange flotte træjoller og større både i træ. 

Næste morgen, fredag den 19. juli, var vi klar til at sejle igen. Vejret var godt og vinden havde lagt sig. Til 

styrbordsside havde jeg hilst på naboen, som talte både dansk og norsk. På bagbordside havde vi en ældre 

mand. Den foregående dag havde jeg talt lidt med ham. Han hjalp os ind på pladsen. Han lignede en rigtig 

sømand. Jeg bemærkede, hvordan han nøjsomt vaskede sit tøj på agterdækket. Naturligvis var naboernes 

både flottere end vores gamle Sagitta fra 1967.  

                                                           
111

 Engevik og Engevik op.cit. p.122. 
112

 Se Poul Holm op.cit. passim. Se også Carl Klitgaards forfatterskab omkring skudehandel. Mange artikler ligger på 
nettet.  
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Vi sejlede mod nordøst, ud af den beskyttede fjord, der fører ind til Arendal. Der var mange smukke huse 

og ankersteder. Faktisk havde jeg også her fundet ankerpladser i tilfælde af, at min sejlads over Skagerrak 

foregik fra Hirtshals. Vi kunne se, at der stadig var skibsværfter og bådebyggere i byen.   

 

 
Kilde: Krak søkort. Det første ben fra Lillesand og mod Arendal. 

 

Som sædvanlig havde jeg fremstillet en rute på min computer, men denne gang fulgte jeg den ikke slavisk. 

Jeg havde fået så meget selvtillid, at jeg nu udelukkende styrede efter computerens søkort. Selv om vi 

havde nye og dyre søkort, var det vanskeligt for os at anvende dem. De var ikke detaljerede nok. Den 

indenskærs rute til Risør var trafikeret med lystbåde. Vi fulgte de andre både, og dermed følte vi os trygge. 

Det var utroligt smukt, og der var fyldt med idylliske ankerpladser. Et stykke på ruten sejlede vi sammen 

med en lille færge fyldt med passagerer. Det så meget lokalt ud. 

Ude foran Risør så vi et mægtigt moderne tremastede sejlskib. Det var det kristne svenske skib. De havde 

åbenbart også forladt Arendal, og ville nu give koncert i Risør. Mange aftener sad vi og spiste i cockpittet til 

sol, havnestemning og levende musik. 
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Kilde: Krak søkort. Det andet ben fra Lillesand og til Arendal. 

 

Sent på eftermiddagen sejlede vi ind i havnen i Risør. Vi fortøjede uden på en yngre snaksalig nordmand. 

Han fortalte, at det var helt usædvanligt, at vejret var så godt. Ifølge ham, var det mindst 3 år siden, de 

havde haft en sådan sommer. Højtrykket havde lagt sig fast over Sydskandinavien, Skagerrak og Nordsøen. 

Vi talte lidt om økonomi. Jeg gav udtryk for, at det undrede mig, at nordmændenes både var så store. Han 
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gav mig ret i min undring, men han sagde, at det var, fordi de tjente godt. Han kom fra Risør, og kunne 

fortælle, at man ikke skulle mange år tilbage, før folk var fattige her på kysten. En anden af vores norske 

naboer, havde en mægtig sejlbåd, men de havde åbenbart også en RIB-båd og vandscooter. De var også 

lokale.  Som underviser i samfundsfag og økonomi ved jeg, at det er en evig faglig og ideologisk gåde, hvad 

og hvordan man skaber velstand og velfærd i et samfund.  

 
Et sted mellem Arendal og Risør. Den lille færge ses til styrbord. 

 

Jeg havde tidligere talt med en nordmand i Kristiansand, som undrede sig over, hvordan danskere, 

svenskere og tyskere kunne sejle så langt i deres ”små” både.  En amerikaner overgik dog alt, hvad jeg 

tidligere havde oplevet af lystbåde. Hans yacht var kæmpestor, og han havde vel en besætning på 15 til 20 

mand. Skibet var forsynet med materede rudere over alt, så man kunne ikke se ind. På et skilt ved 

landgangsbroen stod der: ”Private yacht, no entry”. Han var stereotypen på en rig amerikaner. De par 

gange jeg gik forbi skibet, stod den mægtige amerikaner på kajen. Han havde en stor mave og en kæmpe 

cigar i munden. Han talte højlydt med de forbipasserende. Min kone og jeg blev enige om, at han sikkert 

kedede sig om bord på sit store skib. Os, i de små både, kunne jo nærmest ikke undgå, ikke at komme til at 

tale med dem i nabobådene.   
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En amerikansk yacht ved Risør. 

 

Vi forsøgte at gå nogle lange ture, når vi havde sejlet hele dagen. Vi har altid et håb om, at komme ud at 

løbe på vores sejlerferie, men det lykkes sjældent, da vi er for trætte og kolde. Risør er også en by, der er 

fyldt med traditioner fra sejlskibstiden. Her byggede man både og levede af at sejle. I dag er den tidligere 

udhavn indtaget af lystsejlerne. Der var ikke fiskebåde som i Hanstholm og Hirtshals. Dampmaskinen og 

siden forbrændingsmotoren samt de større skibe gjorde, at skibene med tiden sejlede forbi de yderste 

skærgårdshavne. De behøvede ikke længere at gå i nødhavn, vente på vind eller proviantere. De sejlede 

direkte til de store befolkningscentre, hvor markederne var. Det samme skete for de nordvestjyske 

småbyer, som f.eks. Lønstrup, Løkken, Klitmøller og Blokhus. I dag ser man bare de store skibe sejle forbi 

langt til havs. Det er en udvikling, man kan begræde, men kampen er umulig. Hver epoke har sin teknologi 

og sin måde at organisere sig på.  

Vi gik op i fjeldet og så den hvidmalede klippe, som var et gammelt sømærke, man kunne se langt ude i 

Skagerrak. Heroppe bag byen, lå der også en række fæstningsanlæg. De var anvendt i Danmark-Norges krig 

mod englænderne og siden nordmændenes forsvar mod tyskerne. 

Nogle gange tænker jeg, at jeg er et meget heldigt menneske, fordi jeg lever i et område med fred. Jeg kan 

frit sejle, hvor jeg vil, uden at være bange for miner, krigsskibe og pirater. En gang var det anderledes. 

Kattegat og Skagerrak var farlige farvande.         
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Risør. Den hvide klippe kan ses til højre i billedet. Det er et sømærke, som kan ses langt til havs. 

 

 
Udsigten fra den hvide klippe over Risør. 
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Kilde: Kraks søkort. Første ben fra Arendal mod Risør. 

 

 
Kilde: Kraks søkort. Andet ben fra Arendal mod Risør. 
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En klippeø på vej mod Risør. 

 

 
Bemærk de runde og tilslebne svaberg i baggrunden. 
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Kilde: Kraks søkort. Tredje ben fra Arendal til Risør. 
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Kilde: http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/interesting/2013-heatwave. Højtryk over Skagerrak og Sydnorge.  

Fra fredag den 19. juli 2013. 

 

Næste morgen, lørdag den 20. juli 2013, sejlede vi mod Stavern. På vores ture kommer vi ofte først af sted 

langt op ad formiddagen, fordi jeg er en meget langsom starter. Klokken var omkring 11. Jeg ved, at det 

irriterede min kone, som måske var klar klokken 7 om morgenen. I ventetiden, mens skipper ”snød”, læste 

hun bøger eller spillede på sin Ipad.   

Distancerne på vores dagture var omkring 25 sømil. Afhængig af vind og vejr, tager det omkring 5-6 timer. 

Også denne morgen skinnede solen og ikke en vind rørte sig. Turen til Stavern blev for motor. Jeg havde 

fremstillet en rute på min computer, hvor vi skulle sejle indenom Jomfruland, for at være lidt i læ af 

Skagerraks bølger. Da havet var fladt, valgte vi at sejle langt fra kysten, da det umiddelbart så ud til at være 

den hurtigste rute til Stavern.  

Jeg havde læst om Jomfruland113. Nordmændene fandt åbenbart øen særlig interessant, fordi det var en 

endemoræne fra en stor gletsjer. Faktisk var der tale om en mægtig sammenhængende endemoræne, som 

geologer kunne følge langs store dele af Sørlandets kyst. Ofte gik den under vandet, og kunne registreres på 

et søkort i form af mindre vanddybder. På bunden af Skagerrak kan man endog se, hvordan isen har skuret 

henover havbunden.  

Jomfruland bestod ikke af fjeld, men kun sand, grus, rullesten og noget beplantning. For mig mindede øen 

om Danmark. Hverken mere eller mindre. Derfor ville jeg sejle videre, på trods af, at en ældre svensker i 

Kristiansand, havde anbefalet et besøg på øen. Jeg havde set nok af den slags flade øer i Danmark. I bogen 

                                                           
113

 Se Frøstrup og Larsen op.cit. pp.79-117, som omhandler kystgeologien langs Skagerrakkysten.  

http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/interesting/2013-heatwave


207 
 

om Skagerrak kysten beskrev en norsk geolog Danmark, som værende ikke andet end hævet havbund og 

aflejringer fra forskellige istider114. Danmark var nyt land, som ikke havde en lang geologisk historie.  

 
Jomfruland om bagbord. Det er en endemoræne og den ligner en dansk ø. 

 

Nordmændene er stolte over deres ”svaberg”, som er klipper, der er skuret af gletsjere, der passerer hen 

over klippegrunden. Da de indeholder sand, grus og sten, virker gletsjerne som sandpapir. Nordmændene 

syntes, at det er rart at ligge på de polerede og glatte klipper. Det blev fremhævet i de norske 

turistbrochurer. 

De norske fjorde er render skabt af gletsjer, som indlandsisen pressede ud mod kysterne på grund af 

iskappens mægtige vægt115. På deres vej opsamlede og medbragte gletsjerne sten, grus og sand, som blev 

aflejret i form af endemoræner yderst i fjordene. Derfor finder man også her de laveste vanddybder. En 

gang var renderne udtørrede, men de blev oversvømmet af havet og blev til fjorde, da vandstanden steg på 

grund af smeltevand.      

Som sædvanlig ankom vi til vores nye havn sent om eftermiddagen, hvor alle bådpladser selvfølgelig var 

optaget. Igen var der en flink nordmand, der stod og vinkede til os. Vi kunne lægge os uden på ham. Endelig 

var der en nabobåd, som var på samme størrelse som vores. I løbet af vores korte ophold i Stavern talte jeg 

                                                           
114

 Ibid.p.81  
115

 Se udsendelsen ”Slik lages en fjord”, NRK på adressen: 
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/815201. 
 

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/815201
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flere gange med ham og konen. Han havde lige gennemgået en stor hjerteoperation, og han virkede også 

lidt svækket i sine bevægelser. Han var ganske forsigtig, da han skulle hjælpe os med at fortøjer vores båd.   

De havde også en gang haft børn med på deres sejlerferier, men nu var de kun to. En gang imellem havde 

de børnebørnene med. De havde haft dem med på en sejltur til Sverige. Det med de manglende børn, 

havde vi talt med flere sejlere om. Min kone og jeg havde lidt vanskeligt ved at vænne os til, at der kun var 

os to. At børnene hellere ville andre ting end at sejle med deres forældre. 

 
Joller af træ i Stavern. 

 

Den flinke nordmand hjalp os med ideer til, hvordan vi kunne komme videre mod Danmark. Flere havde 

fortalt mig, at min tur var forkert, da jeg sejlede i den forkerte retning. Ofte løb der en stærk strøm langs 

den sydnorske kyst mod vest. Det var vandet fra Den Botniske bugt og Østersøen, der skulle ud i 

Atlanterhavet. Ifølge nordmændene kunne strømmen let være på 3 knob. Den bedste rute ville være, at 

man sejlede fra Skagen og til en af de svenske havne. Sejlede med strømmen op langs Norges kyst, og tog 

så vestenvinden hjem til Hanstholm eller Thyborøn. 

I en alvorlig tone, fortalte min nabo mig om farvandet udenfor Stavern. Det bekymrede mig noget. At 

krydse Oslofjorden var ikke sådan noget man lige gjorde, ifølge ham. Jeg havde set på søkortet, at der var 

en advarsel om farlige bølger. Næste dags sejlads ville blive på åbent farvand og langt fra kysten. 

Nordmanden var af den gamle skole. Han havde ikke GPS om bord, men sejlede efter kort og lyssignaler om 

natten. Jeg måtte fortælle ham, at jeg kun sejlede efter GPS og kort på min bærbare computer.  
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Den danske søhelt Tordenskjold skuer ned over Stavern havn. 

 

Stavern lå yderst i Larvikfjorden. Egentlig havde jeg aldrig hørt om byen, men fandt ved selvsyn ud af, at 

byen havde en interessant dansk fortid. Der var et meget stort militært anlæg, som bestod af de flotteste 

træbygninger fra 1700-tallet. Det mindede lidt om kastellet i København. Efter tabet, i midten af 1600-

tallet, til svenskerne af både Bohuslän, Halland, Blekinge og Skåne var Kattegat og Skagerrak ikke længere 

danske indsøer. Danmark havde haft en forsvarslinje fra Hals til Mastrand, men denne måtte opgives. Den 

nye linje blev fra Frederikshavn (Fladstrand) til Stavern116. Under Den store nordiske krig, i den første 

tredjedel af 1700-tallet, sejlede man konvojsejlads mellem de to destinationer for at beskytte sig mod 

svenskerne. Som gammel frederikshavner vidste jeg, at man her dyrkede legenden om Tordenskjold. I 

Stavern havde man rejst en statue af helten. Tordenskjold kom ofte i havnen. I en periode hed Stavern 

ligefrem Frederiksvern.  

 

                                                           
116

 Poul Holm op.cit. pp.82-85. 
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De gamle militære anlæg i Stavern fra 1700-tallet. 

 

Hen under aften begyndte nordmændene at skyde med fæstningsanlæggets kanoner. Det bragede løs ud 

over Skagerrak. Vi følte os hensat til en anden tid. Noget vi også havde oplevet i Kristiansand og senere 

oplevede i Hals. Det er i orden, at man fortæller om de ældre tider, men desværre tror jeg, at det ofte 

bliver til nationalistisk nostalgi. Der er ingen grund til at glorificere de gamle krige. For de fleste mennesker 

var det tider med utryghed, sorg, savn, død og stor fattigdom. En verden, som var meget forskellig fra den 

vi lystsejlere oplever nu, hvor vi i vores rigdom frit og trygt kan sejle rundt mellem fremmede havne og 

spise os mætte hver eneste aften. Nostalgien blev dog brudt, da vi besøgte en kolossal granit trekant. Det 

var en skulptur eller et tårn, der lå ved indsejlingen til Stavern. Inden vi besteg tårnet læste vi, at man skulle 

tale sagte og ikke lege på monumentet. Det var et mægtigt mindesmærke over norske sømænd, der var 

døde i Første og Anden verdenskrig. 

At vi i Norden, lever i en fantastisk historisk epoke med frihed og rigdom, blev jeg bekræftet i, da der kom 

en ung familie med to mindre børn og lagde sig på siden af vores båd. De sejlede i en såkaldt RIB, dvs. en 

gummibåd med fast køl. Den var splinterny og de to store udenbords motorer skinnede i solen. Mit gæt var, 

at båd og motorer kostede omkring 1 million kr. Jeg talte lidt med dem. De var meget høflige. Manden 

berettede, at han kun anvendte båden til at sejle lidt rundt i fjorden. De kom fra Larvik, og skulle ind og 

have is. Den kunne sejle over 70 kilometer i timen. Han sejlede ikke ude i åbent farvand, fordi den ikke var 

så god i bølger. Det havde jeg svært ved at forstå, da båden mindede mig om de fartøjer redningstjenester 

anvender. Deres mindste søn Henrik var meget interesseret i vores båd. Han fik lov til at gå på opdagelse 

nede om læ. Det imponerede ham, at vi havde toilet om bord.   
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Stavern havn. En ung familie lægge sig på siden af vores gamle skib. Bemærk de to kraftige påhængsmotorer. 

 

Det blev en hyggelig sommeraften med musik på kajen og masser af god stemning. Livet var herligt. 

Danskere så vi ikke, hverken i Risør eller i Stavern. Næste morgen, da vi fik vores kaffe ude i cockpittet, 

udspillede der sig et underligt sceneri. Vi lå fortøjet tæt ved redningsstationen og dens to fartøjer. På kajen 

kom der en politibil. Få minutter senere så vi den store redningsbåd sejlende ind med et lille sejlskib på 

slæb. Skibet var meget forsømt, og der herskede uorden om bord. Båden var gammel. I skibets cockpit sad 

der en europæisk lignende kvinde, der bestemt ikke bar sejlertøj. Hun passede ikke i båden. Hvem var hun? 

Hvorfor tog politiet hende med? Var det en bådflygtning?  

Den flinke nabo kom over i vores båd med nogle håndtegnede skitser. Det var ruten til Kostaøerne i Sverige. 

Dem mente han, vi skulle have med på vores tur. Vejret var stadig højttryksvejr, og der var ikke en vind, der 

rørte sig. Det ville endnu blive en dag med motorsejlads. Søndagsturen skulle gå over Oslofjorden og videre 

ned mod Sverige.   
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Kilde: Krak søkort. Sejlturen fra Risør mod Stavern. Første ben. Jomfruland er den lange ø i øverste hjørne. 

 

 

 
Kilde: Krak søkort. Sejlturen fra Risør mod Stavern. Andet ben. Jomfruland er den lange ø i nederste venstre hjørne. 
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Søndag den 21. juli krydsede vi over den mægtige Oslo fjord. Trafikken var nu mere intens. Hyppigt så vi 

færger og handelsskibe. På grund af det gode vejr sejlede vi langt fra land. Der var så varmt, at vi satte 

vores brusesystem op, for at afkøle os. Det bestod af en solid sort plastiksæk med en lille slange i den ene 

ende, der var forbundet med en bruser. Solen varmede hurtigt vandet op, og vi kunne så tage et dejligt bad 

på dækket. Så gik tiden med det, for der sker ikke meget på åbent hav. Vi så hverken interessante fugle, 

sæler eller hvaler. Kun blåt hav. Men vi var sammen, og vi bevægede os mod nye ukendte havne. Vi var 

kommet i en rytme.  

 
En færge på vej ind i Oslofjorden. Bemærk det flade hav.  

 

Stadig så vi ingen danske lystbåde. Jeg havde hørt rygter om, at mange danske lystsejlere kun sejlede op til 

de svenske Kosterøer tæt på grænsen til Norge. De ønskede ikke at sejle ind i norsk farvand på grund af den 

emsige norske kystvagt, som tjekkede skibene for alkohol. Vi så dog ikke noget til kystvagten.  

Min planlægning af sejlruten var blevet mindre minutiøs. Jeg sejlede ikke længere kun efter min computer. 

Min kone kunne nu også forhandle med mig i forhold til at ændre den oprindelige rute. Jeg var ikke længere 

nervøs i forhold til at sejle mellem klipper og skær.  

Vi oplevede ikke stærk modgående strøm. Vi gik i havn i Skjærhollen, som lå nogle ganske få sømil fra 

Sverige. Borte var Sørlandets hvide træhuse. I havnen lå der en del svenske både, som var mindre end 

nordmændenes glasfiberpaladser. Vanen tro gik vi et par ture og købte is og søkort. Vi besteg et lille fjeld, 

og nød den smukke sommeraften. I skumringen kunne vi se og høre børn, der badede tæt på vores skib. Få 
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sømil borte lå Dynekilen, hvor Tordenskjold, under Den Store Nordiske Krig, med et dristigt slag ødelagde 

en mægtig svensk transportflåde, hvorefter Karl den 12. opgav at okkupere Norge117.   

    

  
Skjærhollen en sommeraften. Vi ser ned mod Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 Se Gunnar Olsen (1964): Den unge Enevælde 1660-1721, Politikens Forlag, pp. 463-509.  
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Kilde: Kraks søkort. Ruten fra Stavern til Skjærhollen. Første ben. 

 

 

 

 
Kilde: Kraks søkort. Ruten fra Stavern til Skjærhollen. Andet ben. Bemærk indsejlingen til Oslofjorden.  
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Kapitel 12: Sverige og over Skagerrak igen.  
Mandag den 22. juli gik turen til Fjällbacka i Sverige. Min kone havde læst krimiromanerne af Camilla 

Läckberg. Handlingerne foregik i dette område. Igen var vejret fantastisk med sol og varme, men ingen 

vind. Vi sejlede ind i svensk territorialfarvand, forbi Kosterøerne og igennem Kosterfjorden. Her så vi 

endelig turens første større dyr. Det var ryggen af en sæl. Bestemt ikke noget der imponerede os, da vi 

konstant ser sæler i fjorden omkring Thisted.  

Trafikken af lystbåde blev markant tættere, og nu begyndte de danske både at vise sig. Der var meget trafik 

ind til Fjällbacka, og havnen var overfyldt. Vi måtte ligge yderst i havnen ud til den åbne fjord. Det var et 

meget uroligt sted, da skibene, der skulle ud af og ind i havnen, ikke reducerede farten herude. Fjällbacka 

var klart et in-sted. På yderbroen lå der flere store danske sejlbåde. Det var danskere fra nordsjællandske 

havne. Da vi skulle lægge til kaj, var der ingen, der syntes at have interesse i at hjælpe os. 

 

 
Fjällbacka. Vi ligger på ydersiden af havnen. 

 

En flink snaksaglig svensker lagde til på vores yderside. Vi mødte ham senere på turen ned gennem Sverige.  

Næste dag havde vi en drøftelse af sejlruter videre syd på. Han var sejlet fra Stockholm og havde på turen 

både været i Skagen og Kristiansand.  
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Da vi lå i yderhavnen, var der mindst 1 kilometer til nærmeste toilet, som i øvrigt ikke var nok til den 

overfyldte havn. Igen besteg vi et fjeld, der lå i umiddelbar nærhed af havnen. Vi gik op igennem en kløft, 

hvor der over vores hoveder hang store kampesten, der havde kilet sig fast. Vi nød synet af de mange 

smukke træhuse. På grund af varmen og vores træthed besluttede vi os for at købe os til aftensmad. Det 

blev til en burger med pomfrits på en cafe. Også den var stopfyldt med mennesker. Jeg savnede de norske 

havne, hvor der var færre skibe og mere ro. Senere provianterede vi i et svensk supermarked. Vi kunne 

hurtigt konstatere, at priserne var lavere end de norske.  

 

 
Vejen op til et lille fjeld med udsigt over Fjällbacka. Bemærk kampestenene over min kones hoved. 
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Kilde: Kraks søkort. Ruten fra Skjærhollen til Fjällbacka. Første ben. 
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Kilde: Kraks søkort. Ruten fra Skjærhollen til Fjällbacka. Andet ben. 

 

Næste dag, tirsdag den 23. juli, fortsatte vi vores sejlads mod Danmark. Vejret var som sædvanligt fint. 

Højtrykket lå stille over det vestlige Skandinavien, og lavtrykkene lå langt mod nord og øst. Svenskeren i 

nabobåden havde fortalt, at vejret var dårligt i Østersøen, og temperaturen lå omkring 14 grader ved 

Stockholm. Jeg havde set det samme på vejrkortene fra nettet. Nord for Stavanger var vejret også dårligt. 

Det at sejle i en lille båd, er i den grad bestemt af vejrets luner og dermed tilfældighed.  

Både min kone og jeg ville nu gerne hjem til Danmark, så det handlede om at sejle et langt stræk. Da der 

ingen vind var, kunne vi lige så godt sejle indenskærs for motor og få en ekstra oplevelse med. Jeg 

udarbejdede en rute på computeren. Den skulle gå gennem Hamburgssund og Sotekanalen. Sidstnævnte 
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var en smal gravet kanal. Som sædvanlig skulle jeg hente 20 liter diesel olie i en dunk. Brændstoffet i 

Sverige var markant dyrere end i Norge. Jeg undrede mig over prisen, og spurgte den unge mand, om det 

virkelig kunne være rigtigt. Heldigvis havde jeg mit Visa kort med.  

 

 
Kilde: Kraks søkort. Bemærk det smalle Hamburgsund i Sverige. 

 

Sejladsen i den svenske skærgård kunne sammenlignes med at køre på en befærdet hovedlandevej med 

tæt trafik i begge retninger. Lystbådene sejlede i kortage efter hinanden. I Hamburgsund, Sotekanalen og 

omkring Smögen var trafikken utrolig intens. Jeg følte mig intimideret af dem, der sejlede agter for os, da 

de kunne sidde og nedstirre vores bevægelser i cockpittet. Det var dog smukt med de røde træhuse, gule 

trækfærger og grønt græs lige ned til kanalens sider.  
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Når vi sejlede forbi bugter og vige, kunne vi se, hvordan skibene klumpede sig sammen i de såkaldte 

”naturhavne”118. Jeg syntes, at området var overrendt. Det virkede som kulisser for rige byfolk. Jeg sejler for 

at nyde stilheden og være alene. At være langt borte fra civilisation, stress og jag. Måske er det derfor, at 

jeg ikke har taget et eneste billede fra sejladsen. Mine fremtidige sejladser bliver ikke i den svenske 

skærgård. Så hellere Limfjorden, Norge eller Skotland.   

 

 
Kilde: Kraks Søkort. Sotekanalen i Sverige. 

                                                           
118

 Se Gästhamnsguiden på http://www.gasthamnsguiden.se/. Den findes også som en App til mobilen. 

http://www.gasthamnsguiden.se/
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Sent på eftermiddagen nåede vi Gullholmen. Havnen var tætpakket af både. To unge mænd, ansat som 

havnefogeder, viste med fakta, at vi ikke kunne sejle ind i havnen. Den var tilstoppet af både. Der kunne 

ikke være flere. Igen måtte vi ligge ved en ydermole, og døje med bølger fra trafikken i fjorden. Værre var, 

at der var grundt vand ved molen, så jeg var ekstra bekymret. Faktisk var vi flere både, der kæmpede 

indbyrdes om at få en af pladserne ved molen. Nogle var hurtigere end os. En svensk besætning på en 

motorbåd, der kom på samme tid som os, havde ikke lyst til hverken at hjælpe os med fortøjning eller 

snakke. Aftenen igennem spillede de højt musik. På et tidspunkt stod jeg op, og blinkede med mine dækslys 

for på den måde at signalere, at larmen irriterede os. 

 

 
Kilde: Kraks søkort. Vores sidste havn i Sverige blev Gullholmen. 
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Gullholmen var en smuk ø. Gaderne var så smalle, at biler ikke kunne køre mellem de mange pittoreske 

træhuse. Det var også forbudt. De gamle fiske- og skipperhuse var i dag mondæne fritidshuse for rige 

svenskere. Havnetoiletterne og affaldsposerne kunne slet ikke klare kapaciteten fra de mange lystsejlere. 

Det så sjusket ud.  

På en gangbro mødte vi den flinke svensker fra Fjällbacka. Han havde kastet anker et par mil fra havnen, og 

var sejlet herind i sin jolle. Han havde også sejlet igennem Hamburgsund og Sotekanalen. I den svenske 

nabobåd viste det sig, at det kvindelige besætningsmedlem var dansk. Hun havde giftet sig med en 

svensker. Hun var også træt af den urolige havneplads. Især fordi deres båd var lettere end vores, og 

gyngede voldsomt. Ægteparret kom fra en ø tæt ved Marstrand. De havde tidligere sejlet til Danmark, men 

det havde været meget ubehageligt på grund af søgang. I år havde de også planlagt at sejle til Danmark, 

men det var ikke blevet til noget på grund af vejret! Nu havde de opgivet det. Hun syntes, at strækningen 

var for lang, og bølgerne for store. Det gjorde mig nervøs. Vi skulle jo over havet for at komme hjem. Vi 

havde set nok af den svenske skærgård. Vi ville sejle direkte fra Gullholmen til Skagen. Faktisk havde jeg 

planlagt, at vi skulle sejle til Marstrand og så til Skagen, da denne strækning var kortere og mere beskyttet. 

Det var Kattegat og ikke Skagerrak. Men nu ville vi altså hjem. Var det for våget, at krydse over Skagerrak 

igen? Vi ville jo ikke være i læ af Jylland, hvis vinden sprang i vest. Hvad med min kone? Ville hun klare det?     

 
Kilde: Google Earth. Over Skagerrak igen. Omkring 40 sømil. 

 

Onsdag morgen den 24. juli 2013 sejlede vi fra Gullholmen mod Skagen. Vejrudsigten var fin. 

Meteorologerne havde endog varslet østlig vind. Det vil sige, at vi kunne have vinden med os og ikke mod 

os. Ofte kommer vinden jo fra vest på disse breddegrader, og så kunne det blive en lang tur til Danmark. 

Vejret var dog lidt anderledes end det havde været de sidste mange dage. Der var mange store mørke 

nimbus skyer, som senere voksede helt sammen, så solen forsvandt. Det virkede lusket.  
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Vi kom af sted, og var atter på åbent hav. Jeg kunne ånde lettet op. Endelig var der igen plads, og man 

kunne være sig selv herude. Svenskekysten var høj med fjelde, så vi skulle sejle i adskillige timer, før kysten 

forsvandt bag horisonten agter ude. På et tidspunkt troede vi, at vi kunne se Skagen. Vi sluttede os til, at 

man i så fald kunne se land hele vejen. Det viste sig dog senere, at være en forkert observation. Der var kun 

ganske få både herude. Herligt. 

Min kone virkede ikke nervøs. Bølgerne var små, og vi sejlede både for motor og sejl. Truende så det ud, 

men der kom ikke en dråbe regn. De første mange timer var begivenhedsløse. Der kom et May Day over 

VHF`en. En dykker var forsvundet. Vi havde måske for en halv time siden passeret noget, der lignede et 

dykkerskib. Jeg havde ved den lejlighed set på søkortet, at der lå vrag i området. Der kom nogle positioner 

over radioen, men jeg fik dem ikke skrevet ned. Skulle vi stoppe og sejle tilbage? En person fra et større skib 

meddelte over radioen, at de ville sejle til positionen. Jeg blev nu i tvivl. Godt sømandsskab ville være, at 

sejle tilbage og begynde at lede efter den forsvundne dykker, men jeg følte mig alligevel ikke så tryg herude 

i Skagerrak, at jeg sådan kunne begynde at deltage i en eftersøgning. Der var også et redningsskib på vej fra 

Skagen. Jeg sejlede videre og tænkte, at det måtte være en opgave for de professionelle. Kort efter blev det 

meddelt over radioen, at man havde fundet dykkeren.  

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130723.gif Vi passede Skagerrak den 24. juli 2013. Den østlige vind  

 kom fra lavtrykket Xander og de mørke regnvejrsskyer var varmefronten, der passerede os119.  Bemærk nu de mange lavtryk omkring os. 

 

                                                           
119

 Se f.eks. Svend Albrechtsen (2009): Himmel og hav. Viden om vind, vejr og vand, Weilbach. Pensum på 
Yachtskipper 3. Se også: See Mannschaft, Handbuch für den Yachtsport, (2011), Delius Klasing Verlag, pp. 573-623 
(Wetterkunde). David Houghton (1998): Weather at sea, Fernhurstbooks.   

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130723.gif
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Vejret klarede op, og vinden tiltog en smule. Jo nærmere vi kom Skagen, jo tættere blev trafikken fra store 

container- og tankskibe. Det var vanskeligt at se, hvilken retning de sejlede i. Det gjorde det ikke bedre, at 

der uden for Skagen lå en del store skibe for anker. Min kone mente, at jeg blot skulle holde kursen. Jeg var 

ikke meget for, at sejle ind foran et tankskib, der måske kom med 20 knob, og havde vanskeligt ved at 

stoppe. Jeg var ikke en ørn i søvejsregler. Mit duelighedsbevis havde jeg taget, da jeg var 17 år. Jeg havde 

glemt alt om vigeregler. Dog vidste jeg, at motor viger for sejl.  

Tæt på Skagen går den internationale dybvandsrute T mellem Danmark og Sverige. Derfor er trafikken så 

intens. Jeg har beregnet, at der omtrentligt passerer et skib hvert kvarter. Det er årsagen til, at det er 

vanskeligt at finde et hul, når man i en sejlbåd kun sejler 5 knob, og skal krydse ruten for at komme ind til 

Skagen havn.  

 
Kilde: http://www.soefartsstyrelsen.dk/ais/Sejladsmoenstre/Sider/Tankskibe.aspx 

Sejladsmønsterkort for tankskibe med AIS i perioden juli og august 2009. 
 

Det blev efterhånden meget stressende, og vi var ikke enige om, hvad vi skulle gøre. Min kone havde taget 

et duelighedsbevis for få år siden. Jeg skar igennem. Jeg ville vige uanset, om det var rigtig eller forkert 

ifølge reglerne. Jeg sejlede agter om de store skibe, selvom det betød en del kursændringer, og at vores 

sejlads blev noget længere.  

Efterhånden kunne vi se grenen, sandormen og de mange turister, der gik derude. Vi kom mere nordfra, 

end jeg havde forestillet mig. Vi var stolte, fordi turen nu var klaret. Vi var tilbage i Danmark, og i Skagen 

følte vi os hjemme. Her havde vi været før. Vi havde mange gange besøgt Skagen i bil og en enkelt gang i 

båden. Lidt uden for havnen tog vi sejlene ned, og her blev det klart for os, at der i virkeligheden var en del 

vind og bølger. Vi havde ikke rigtigt bemærket det, da vi havde haft bølger og vind ind agter fra. Vi 

observerede, at også andre havde problemer med at bjærge deres sejl. Vi så en stor båds forsejl blafre vildt 

i vinden, mens besætningen kæmpede for at få det ned. Med stor glæde sejlede vi ind mellem 

molehovederne, og kom ind i Skagens havn. Sådan! Sammen havde vi nu krydset Skagerrak.  

http://www.soefartsstyrelsen.dk/ais/Sejladsmoenstre/Sider/Tankskibe.aspx
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Kapitel 13: Tilbage til Danmark og drama i Thisted 
Skagen havn er et yndet sted for lystsejlere. Vi havde før ligget inde ved fiskerestauranterne i inderhavnen, 

men vi vidste, at vi sikkert ville komme til at ligge som syvende yderste båd. Folk i Thisted havde fortalt mig, 

at der var en lille lystbådehavn yderst i havnen. Vi svingede derind. Alt var besat. Med besvær fik jeg vendt 

rundt, og vi sejlede ind i den populære inderhavn. At finde en plads her var umuligt. Havnen var fyldt med 

store både fra Norge og Sverige. Nogle af vores broderfolk var åbenlyst begejstrede over den lette adgang 

til alkohol. Vi sejlede tilbage til den mindre lystbådehavn. Igen var det vanskeligt at manøvrere i den smalle 

havn. Der lå en båd med nogle unge tyske mænd. Jeg havde flere gange overvejet at lægge mig på deres 

side, men jeg kunne se på deres kropssprog, at det var de ikke begejstret for. Der var ikke andre pladser, så 

jeg sejlede op på deres side. De hjalp os venligt. Efter vi havde fortøjet, kunne vi se, at de unge mænd ikke 

var glade for situationen. De kom fra Flensborg, og havde lånt deres forældres skibe. Det viste sig, at de var 

mange unge mænd. Høfligt sagde de til mig, at de skulle sejle til Anholt meget tidligt næste morgen. Jeg 

svarede, at det ikke var noget problem. De kunne blot vække os. Igen gik der lidt tid. Så kom sandheden 

frem. De havde planlagt, at der skulle være fest om aftenen. Med skyldfølelse fortalte de os, at der sikkert 

ville blive en del støj. Derfor ville de tilbyde os en anden og bedre plads i havnen, hvis vi ville flytte os. 

Pladsen havde den anden tyske båd. Det var en fin aftale. Vi flyttede båden, og fik en dejlig plads med 

direkte adgang til en bro. Vi hørte ingen støj om aftenen. 

 

 
Kongevillaen ved Skagen og den tilsandede kirke i baggrunden. 
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I min rus over at være tilbage i Danmark ringede jeg til mine forældre, som var i sommerhuset i Lønstrup. 

Jeg fortalte dem, at vi var kommet til Skagen, og at vi gerne ville invitere dem på frokost næste dag. Under 

hele turen havde vi løbende været i telefonisk kontakt med dem for at fortælle, hvor vi var. De havde været 

bekymrede. Da vi sejlede i området omkring Kristiansand, var det jo lige på den anden side af Lønstrup. De 

havde flere gange, fra sommerhusets vinduer, set store bølger rulle ind fra Skagerrak. Men når vinden var i 

vest eller nord, var der i sagens natur pålandsvind i Nordjylland, men fralandsvind hos os i Norge, og 

dermed kun små bølger. 

Vi fejrede om aftenen, at vi var tilbage i Danmark. Vi spiste på den samme fiskerestaurant, som vi havde 

spist på for 2 somre siden, da vi første gang var i Skagen med båden. Det var dengang, den ikke havde mast 

på. Vi mindes stadig, hvordan vi begge frøs. Nu var vejret godt. Vi nød stjerneskuddet og den dejlige 

sommeraften. Byen summede af liv, og det var herligt at gå og kigge på de mange butikker. Vi var 

selvfølgelig også trætte efter sejladsen fra Sverige. 

 

 
Mine forældre kommer på besøg i Skagen. Vejret har ændret sig, og vi får de første regndråber på hele turen. 

 

Næste dag kom mine forældre til frokost. Den bestod af forskellige slags fisk. Vi kørte derefter rundt i 

Skagen. Min far havde i sine unge dage været taxichauffør i byen, men nu havde han svært ved at finde vej. 

Det morede vi os meget over. Siden besøgte vi min gamle onkel ”Alle”. På trods af hans fremskredne alder 

holdte han sig godt. Han havde stadig en god humor, og kunne som storebror sætte min far på plads. Jeg 
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mindes, hvordan jeg som barn havde leget i huset. Kun lidt var forandret på 40 år! Det var de samme 

møbler og malerier på væggene. Jeg nød kontinuiteten. Hans kone var dog desværre død. 

Det småregnede og for første gang på hele ferien, måtte vi sætte cockpitteltet op. Vejret havde forandret 

sig. Vi var nu omgivet af lavtryk og fronter. Mine forældre gav aftensmad på en af fiskerestauranterne. Vi 

hyggede os, og gik rundt i byen. Efter mine forældre var kørt tilbage til sommerhuset fik vi varm kakao og 

hørte levende musik på kajen. Livet var herligt, og det var dejligt, at vi var 2 til at dele det. Vi havde 

efterhånden vænnet os til, at vi ikke havde børnene med på ferie. Sidste gang vi stod her på kajen, var vi jo 

4.   

 

 
Vi dørger med 2 knobs fart udenfor Skagen havn. 

 

Det bekymrede os ikke, at vejret havde forandret sig, fordi vi var nu i hjemligt farvand. Vi havde 1 overligger 

dag i Skagen for at opspare energi til den videre tur mod Thisted. Umiddelbart efter vi forlod Skagen havn, 

kunne vi se, at der var en del både, der fiskede. Vi satte 2 dørge efter båden. Vi sejlede for sejl, men ikke 

meget hurtigere end de 2 knob, som er optimalt, når man slæber krogene efter båden. Hurtigt fik vi bid. 

Den første fisk var en ørred, men den var lille, og vi smed den ud igen. Så kom der en flot makrel, men den 

hoppede af krogen, lige inden jeg fik den op i båden. Vi fortsatte. Det blev til 2 hornfisk og 1 velvoksen 

makrel. Aftensmaden var reddet. Vi havde købt udstyret i Sæby nogle år tidligere, da vi besøgte byen i 

båden. Der fangede vi også makrel. På Sjællandsturen, forrige år, fangede vi kun 1 giftig fjæsing. Den skabte 

meget postyr, og med store gummihandsker fik jeg den af krogen og ud over kanten.  
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Jeg begyndte at krydse, da vi fik modvind fra syd. Det skulle jeg aldrig have gjort. Linerne efter båden 

viklede sig ind i hinanden, og det blev til alletiders kludder. Men det viste sig senere, at være et godt fælles 

beskæftigelsesarbejde at få linerne udredt.  

Det blæste op i Ålbækbugten, og det begyndte at regne. Vejret var absolut kedeligt, og det gyngede. Vi tog 

sejlene ned, startede motoren og sejlede videre med selvstyreren mod Hirsholmene. Det var koldt og råt. 

Var sommeren forbi? Vi begyndte at arbejde med de sammenfiltrede liner og de mange kroge. Timerne gik, 

og vi bevægede os kun langsomt mod syd. Hen under aften nåede vi endelig Sæby. 

 

 
Vi passerer Hirsholmene om styrbord på turen fra Skagen til Sæby. 

 

Sæby havn var tætpakket med lystbåde, men en flink mand anviste os en plads. Jeg fik en lang og god snak 

med ham. Han var langturssejler, og havde mange gange sejlet over Nordsøen til Skotland. Det var 

interessant at høre. Han holdt kurser i tidevandssejlads, og jeg fandt siden hans hjemmeside på 

internettet120. Når han kunne sejle til Skotland, måtte jeg også kunne gøre det engang. Jeg fortalte ham om 

min oplevelse i Thyborøn Kanal. Han sagde, at det var meget normalt, at der kunne stå noget sø i kanalen. 

Især hvis vind og tidevandsstrøm var mod hinanden.  

På havnen mødte vi ved et tilfælde min lillebrors børn sammen med deres mormor og morfar. De så vores 

fisk. Det var dejligt at være hjemme igen. Sæby var en by med mange minder. Min første rigtige alene ferie 

                                                           
120

 http://www.123hjemmeside.dk/Skotland/29281300 

http://www.123hjemmeside.dk/Skotland/29281300
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foregik til Sæby på knallert. Det var sammen med en kammerat. Jeg var 15 år, og vi overnattede i telt på en 

campingplads ikke langt fra havnen. I mine folkeskoleår gik jeg også på diskotek Kilden i Sæby.    

 

 
Friskfangede fisk. 

 

Lørdag den 27. juli 2013 sejlede vi fra Sæby mod Hals. En tur jeg har sejlet mange gange som barn med 

mine forældre, men også i egen båd. Nærmest instinktivt ved jeg, at syd for Sæby, ved Voerså, stikker der 

et undersøisk rev langt ud i Kattegat. Det kaldes for Stensnæs rev. Der skal man holde godt klar af kysten. 

Alt gik efter planen, dog var vinden tiltaget, og der var en god sø ved Hals barre. Ud fra vejrudsigterne 

kunne jeg se, at det nu handlede om at komme ind i Limfjordens smulte vande.  

Da vi kom i havn i Hals, havde jeg en følelse af, at nu kunne intet gå galt. Turen var en ubetinget succes. Min 

planlægning og mit materiel havde været i bedste orden. Jeg havde sejlet til Norge og samtidig sejlet rundt 

om Nordjylland. To drømme var gået i opfyldelse. Mit skib var verdens bedste skib, og jeg var verdens 

bedste mekaniker, elektriker, skibssnedker, skibsbygger, navigatør og sømand. Jeg spadserede stolt rundt i 

Hals. Var det hybris? Ville nemesis ramme mig senere?  

Hals havde vi besøgt mange gange. Vi købte ind, fik is, spiste godt og hørte levende musik om aftenen på 

kajen. Musikeren var Villy Bendiksen. Jeg havde ikke set ham i mange år. På Ålborg seminarium havde jeg 

arbejdet sammen med hans kone, og jeg havde været til julefrokost med Villy. Han var en hyggelig fyr. Nu 

så jeg ham igen. Jeg fik dog ikke hilst på ham. Han ville næppe have husket mig. Men det var godt at se, at 

han stadig kunne synge og spille. 

Næste dag, søndag den 28. juli, sejlede vi til Ålborg. Det var en kort tur, men jeg orkede ikke at sejle mere. 

Vejrudsigten var ikke god, og jeg havde ikke lyst til at sejle over Løgstør bredning i hård vestenvind. Vi lå i 

Vestre Bådehavn på omtrentlig samme plads, som vi altid ligger på. Det er godt inde i inderhavnen tæt på 
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Mathis værft. Alt var velkendt. Jeg huskede, hvordan jeg i juni måned lå her, og fik sat nye vanter på båden, 

mens jeg proklamerede overfor riggeren, at jeg ville sejle til Norge på sommerferie.  

 

 
For selvstyrer i Limfjorden. 

 

På trods af, at det var søndag, kunne vi i Aalborg gå i Salling, og min kone fik tilpasset sit ur. Om aftenen var 

vi ude at spise på en græsk restaurant, som min kone en anden gang havde frekventeret. Så slemt var det 

heller ikke at sejle uden børn!  

Mandag den 29. juli gik turen mod Thisted. Jeg skulle møde på arbejde den 1. august, så tidsplanen på 

turen havde været stram. Jeg havde forsøgt at få lov til at møde senere, da mine elever først skulle møde 

ca. 14 dage senere på gymnasiet. Jeg havde også en del overarbejde, der skulle afspadseres. Det var dog 

ikke muligt at få en aftale. Regeringen havde opsagt alle aftaler med gymnasielærerne, og nu skulle de nye 

tider begynde. Hvis vejret havde været dårligt, ville jeg have haft et problem. Det er normalt, at man på en 

sejlerferie blæser inde hver 2. eller 3. dag. 

Turen fra Thisted over Thyborøn, Kristiansand, Sverige, Skagen, Hals og videre til Thisted havde taget 19 

dage, og var omkring 450 sømil. Vi havde i gennemsnit sejlet omkring 25 sømil om dagen, hvilket svarer til 

ca. 5 timer hver dag. Sådan beregnet, havde vi sejlet i ca. 95 timer. Vi havde mest sejlet for motor.    

Næste dag var vejret langt bedre, end vejrudsigten havde meldt. Vi sejlede nu på det sidste ben af turen. 

Det var fra Aalborg til Thisted. Der var ingen vind, så vi sejlede igen for motor. At sejle i Limfjorden var 

efterhånden blevet rutine. Jeg kendte bøjerne, sandbankerne og de mange sving. Jeg nød landskabet, og 

tog en række fotos. Det var især frodigheden, der slog mig. Alle disse marker med korn og græs. Det var 
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klart, at vi op igennem historien kunne sælge korn til vores broderfolk, som næsten kun har sten og fjeld. 

Sæler og hvide kirker gjorde mig opstemt. Hvor var jeg heldig, at jeg boede her midt i Limfjordslandet. Min 

lykke var fuldkommen. Bedre tur hjem kunne man næppe ønske sig. 

 

 

 
Kilde: Google Earth. Turen indtegnet på Satellitkort. 
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Limfjordslandet på vej mellem Aalborg og Thisted. Set mod syd tæt på Aggersund. 

 

 

 
Limfjordslandet på vej mellem Aalborg og Thisted. Set mod Nord tæt på Aggersund.  
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En af de mange sæler i Limfjorden hilser os velkommen hjem.  

 

 
Alt fungerer i bedste orden.  
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Aggersundbroen ret forude. Se cirrussky og længere ude cumulus skyer. Er der en front på vej? 

 

 
Skyerne vokser og bliver mørkere. Er der noget i gære?  
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Min kone er glad for, at vi snart er hjemme. Her er det med Løgstør i baggrunden.  

 

 
Jeg kigger mod vest. Der er kun omkring 30 sømil til Thisted.  
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Vejret begyndte at ændre sig i Løgstør Bredning. Nogle sorte stratus-nimbus skyer træk ind fra vest. Det så 

skummelt ud. En situation kan hurtigt ændre sig på søen. Jeg tog nogle fotos af det mægtige naturskuespil. 

Inden længe ville der komme kraftige regnskyl, vind og måske torden.  

 

 
Thisted Bredning. Vores revir. Feggesund ses på bagbordsside. Vejret har ændret sig kendeligt.  

 

Vi sejlede naturligvis videre. Intet kunne forhindre os i, at vi snart ville være hjemme. Jeg glædede mig til at 

sejle ind i Thisted havn. Det skulle blive en af mine største successer. Vi sejlede forbi vores strand, og den 

gamle nedlagte havn, jeg plejede at lege i. Vi kunne næsten se hjem til vores hus, som kun lå ca. 1 kilometer 

fra fjorden.  

Jeg stillede mig ud på stævnen, og kommanderede min kone til at tage nogle fotos af sømanden. Ja, jeg var 

overstadig. Da jeg stod ude på spidsen, og der var under 1 sømil til havnen, kom der pludselig en meget 

mærkelig lyd. Hele skibet rystede. Hvad var det? Jeg gik ned til min kone for at forhøre mig. Hun sagde, at 

det vel bare var motoren, der var lidt træt. Det var et noget upræcist udsagn, men hun havde sikkert ret. 

Men hvorfor rystede hele skibet?  

Motoren gik stadig upåklageligt. Vi nærmede os hastigt havneindsejlingen. Min kone styrede. Da vores 

plads sikkert var optaget, ville jeg gerne selv styre, for vi skulle sikkert sejle lidt rundt i havnen for at finde 

en ledig plads. Min kone kunne sagtens sejle ind til vores faste plads. Hun havde gjort det mange gange. 

Det var måske lidt mandschauvinistisk, og jeg fik dårlig samvittighed.  
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Thisted om styrbord. Målet er nået og drømmen er realiseret. Det skyer til.  

 

 
Et mystisk vejr. Var der noget under opsejling? Der er kun få hundrede meter ind til havnen i Thisted. 
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Skyerne så nu virkelig truende ud. Vi sejlede ind mellem molehovederne i Thisted og konstaterede, at vores 

plads var optaget. Som sædvanligt ved havnemanøvrer, havde jeg iagttaget vinden, så intet skulle komme 

bag på mig. Jeg tog lidt af farten. Jeg syntes stadig, at vi sejlede for hurtigt. Jeg tog igen lidt fart af båden. 

Der var mange gæstesejlere i havnen, så der var ingen grund til at sejle med for høj fart. ”Det var pokkers”. 

Båden sejlede stadig for hurtigt! Jeg slog håndtaget i bak. Intet skete. Var det vinden? Jeg gav nu for alvor 

fuld gas baglæns. Båden begyndte nu at sejle meget hurtigt fremad. Vi sejlede nu over de tilladte 3 knob i 

havnen. Jeg råbte højt til min kone: ”Du skal styre båden”. Der var ikke længere plads til at vende om. Fik 

taget gassen af motoren. Det gik stadig alt for hurtigt. Løb ud på fordækket. Åbnede ned til ankerluen, slog 

det tunge paraplyanker ud. Kastede det i vandet, da vi næsten var inde i den lille inderhavn. Jeg gav reb, for 

jeg kunne naturligvis ikke holde båden. I så fald ville jeg ryge over bord. Råbte igen til min kone: ”Styr ind 

mod speedbådene og optagerrampen”. Jeg begyndte at holde mere igen i ankertrossen, men kunne stadig 

ikke standse en masse på 5 tons i fart. Ankertrossen sved i mine hænder. Farten var aftaget en del. Vi 

sejlede nu med lav fart ind i nogle småbåde. Vores søgelænder blev skamferet og et scepter blev bøjet. 

Ellers skete der intet. 

 
Kilde: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130728.gif . Prognosen for mandag den 29. juli 2013. 

Bemærk, at vores ferie sluttede. Vi var nu omgivet af lavtryk. Vi mødte den okkluderede front. 

 

Vi var begge chokeret. Hvad var der hændt? Hvordan kunne vi få fortøjet båden? Det begyndte nu at regne 

voldsomt. Ved at hive i ankertrossen, kom vi væk fra jollerne og fik os trukket ud midt i den lille inderhavn. 

Jeg tog ankeret op. Vi drev over mod nogle pæle, og fik fat i dem. Her fik vi båden fortøjet.  

http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Prognose_20130728.gif
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Vi var nu hjemme, men sikken en overraskelse. Havde nogle set os? Åbenbart ikke. Min kone ville bare på 

land og hjem til huset. På trods af regnen, begyndte hun at tømme båden. Hun skulle gå op til Ford-

værkstedet og hente vores bil, som jo på Hanstholm havn havde opført sig underligt.  

Straks gik jeg i gang med at undersøge sagen. Regnen styrtede ned, og jeg blev hurtigt gennemblødt. Hvad 

var der sket? Efter kort tid blev det klart for mig, at motoren hverken kunne sættes i frigear eller bakgear. 

Jeg kunne se, at når jeg startede motoren, drejede propellen rundt. Ja, pælene i havnen bevægede sig 

ligefrem på grund af trækkraften fra motoren. Gearkablet var knækket, og derfor kunne båden kun sejle 

fremad.  Hvorfor knækkede et gearkabel? Det viste sig, at den 200 kilo tunge Bukhmotor havde revet sig løs 

af sine beslag. De var knækket 2 steder. Motoren lå skævt på siden op ad et syrebatteri. Var det årsagen til 

den underlige lyd, da jeg sejlede mod Kristiansand ene mand, og lå midt ude i Skagerrak? Højst sandsynlig. 

Hvordan kunne tykke skruer knække inde i motorblokken? Den var godt nok omkring 30 år gammel og 

temmelig rusten. Hvorfor havde jeg ikke tjekket motorophængene? Var jeg måske ikke så god en 

mekaniker og sømand?    

Det var et kæmpe held, at der ikke skete noget. Vi kunne have sejlet ind i millionbåde, og mennesker kunne 

være kommet til skade.  Vi kom hjem til Thisted igen. Man skulle næsten tro, at der fandtes nogle højere 

magter. At nogle ville hjælpe os med vejr og skib. Nogle havde måske bestemt, at min barnedrøm skulle 

realiseres. I godt vejr kom jeg over Skagerrak og akkurat lige hjem igen. Hverken mere eller mindre!    
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Efterskrift.  
Nogle dage efter vores hjemkomst til Thisted kontaktede jeg en professionel bådmekaniker121. Jeg håbede 

på, at han lige kunne løse problemet for mig. Det kunne han ikke. Motoren lå på den ene side, og han 

mente, at motoren skulle tages ud og sættes i igen. Det er meget vigtigt, at motorens træk er i fuldstændig 

linje med propelakslen. Altså, en bådmotor skal ”lines op”. Det er præcisionsarbejde. Jeg blev efterhånden 

klar over, at det ville blive en dyr omgang, og at mine kompetencer ikke rakte til det her. 

 
Et motorophæng var knækket. Et andet sted var det bolten i motorblokken. 

 

Vi kom ikke ud at sejle mere i 2013. Jeg fik båden på land. Sammen med min kone, fik jeg afmonteret den 

tunge Bukh motor. Ved hjælp af en mastkran blev den løftet ned på min trailer. Det var teamwork mellem 

hende og jeg. Vi arbejder godt sammen. Vi fik motoren kørt hjem i vores garage. Stille og roligt begyndte 

jeg at gøre den gamle motor ren og løse forskellige problemer. Den var begyndt at ”drikke” meget 

ferskvand, så der var sikkert problemer med varmeveksleren. Jeg fik den skilt ad, men skruerne knækkede 

for et godt ord. Jeg fandt ud af, at det ikke kun var brændstoffilteret, der havde været utæt og lækkede 

dieselolie. Der var også utætheder ved brændstofpumpen.   

                                                           
121

 Thisted marinecenter, min lokale mekaniker, http://thistedmarinecenter.dk/ 

http://thistedmarinecenter.dk/
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Det store problem var, at jeg ikke kunne få de knækkede motorophængsbolte ud af motorblokken. Jeg 

prøvede alt. Varmede de knækkede bolte op med gasbrænder og købte en såkaldt ”ornepik”. Ja, det hedder 

den. Den skulle hamres ind i de knækkede bolte. Intet hjalp. En nabo er smed, og han havde nogle specielle 

titaniumsspyd, man kunne banke ind i de knækkede bolte i motorblokken. De skulle være bedre end en 

ornepik. Han er en flink nabo, og ville gerne hjælpe mig. Stor og stærk er han. Med en hammer bankede 

han titaniumspyddet ind i den knækkede bolt. Tog en kraftig nøgle, og forsøgte så at få bolten fri. Pludselig 

knækkede titaniumspyddet inde i motorblokken. Med sagte stemme sagde jeg: ”Hvad helvede gør jeg nu?”. 

Naboen mente, at jeg kunne trække spyddet ud, ved at bore huller rundt om det knækkede titaniumspyd. 

Jeg begyndte at bore rundt om spyddet og bolten. Pludselig ramte boret ind i selve gearkassen. Der blev et 

hul ind til gearolien! ”Fandens også”. Løbet var kørt. Jeg kunne ikke mere. Jeg var ikke mekaniker. Jeg måtte 

give op. Jeg var kommet til kort. Jeg havde tabt.   

 

 
Med et trissesystem fik jeg hævet den gamle motor ud ad båden. Jeg troede stadig, at jeg selv kunne klare det. 

 

Med traktor kørte jeg båden fra havnen og op gennem Thisted by, videre ud til bådmekanikeren. En kørsel 

der næppe var lovlig og forsvarlig, men jeg var utålmodig. Vinteren 2013-14 fik jeg installeret en fabriksny 

30 hk, 3 cylinder diesel Yanmar motor i båden. Det krævede blandt andet, at der blev støbt et nyt 

motorophæng i glasfiber. 
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Mekanikeren var ikke begejstret for det strøm, jeg havde lavet selv. Mine ledninger var fra Jem og Fix, og de 

var beregnet til at ligge i tørre huse uden bevægelser og rystelser. Mit 220 volts landstrøm var vendt 

forkert! Jeg havde ikke jord med om bord. Det kunne være livsfarligt. Var jeg heller ikke en god elektriker? 

Regningen blev på 60.000 kr. for motor og 70.000 kr. for alt det andet. Min gamle båd fra 1967 står mig nu i 

ca. 300.000 kr. Havde jeg købt katten i sækken?  

Vi glæder os begge til den nye sejlersæson. Som medreder og medejer har min kone fået lov til at 

bestemme årets sommerferie. Det bliver en tur til København, hvor vi skal besøge vores børn og min kones 

familie. Lidt skal hun da have for pengene.    

    

 
Min elskede 30 år gamle DV20 Bukhmotor.  Hullet ind i gearkassen ses tydeligt. 
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Det nystøbte motorfundament i glasfiber. Lavet af professionelle folk, dog sleb og malede jeg det selv.  

 

 
Det undersøges om den nye motor passer.  
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