2017 - Sommertogt med Svante
I år sejler vi på må og få i de danske og
svenske farvande, påmønstre børnebørnsmatroser og skal hygge os med små sejlture,
fange krabber og ro lidt rundt i FollefFjolle.
Sejlturen startede tirsdag den 21. Juni, hvor
Nana sejlede med på en kort, blæsende tur fra
Frv. Havn til Lynæs.

Nana på krabbefangst
Dagen efter gik vi for sejl til Gilleleje og fik
besøg af Pia til en hyggelig aftensmad på
havnen.
I dag den 23. juni fik vi så den forskrækkelse
som alle sejlere kender, vandpumpen begyndte at kvække med korte intervaller, selv om alle
haner var lukkede. Altså en utæthed i vandrørene i skibet. Uuhhaaa.. Thomas måtte ind
ind og inspicere de lukkede rum, og fandt
heldigvis en utæt kobling til bruseren på bagsmækken. Sådan endte alt i fryd og gammen,
og vi smuttede en tur på Louisiana og så på
mærkelige installationer og klatmalerier m.m.
Skt. aften i Humlebæk havn fik vi besøg af
Meretes datter Stine og hendes børn. Og vi fik
kanonsalutter fra et kanonerlaug på havnen og
sejlede senere op langs kysten. Bålet og
fællessangen fra Espergærde Havn var smukt
og turen hjem ligeså, en flot Skt. Aften.

Dagen efter gik turen sydover og vi landede i
Marieholm Havn i et infernalsk spektakel, Copenhell afsluttede deres store festival.
Helvedes til Rock'nRoll.
Nåå.. senere blev der mere roligt og dagen
efter den 25. juni sejlede vi til Dragør, hvor
Thomas kusine bor.
Pernille er fortæller og god til det. Kommer I til
Dragør en dag, så tag en guidet rundtur med
hende den rødhårede og dagen blir sjov og
interessant. Vi spiste frokost med Pernille, gik
til køjs i blæsevejr - og den 26 juni om eftermiddagen påmønstrede Vera og Laura for at
sejle med de næste 5 dage.
Blæsevejret holdt os tilbage i havnen og
vejrmeldingen ændrede vores planer sådan, at
vi tirsdag den 27. Juni, stak tværs over sundet
til Lagunen i Lindhamn.
Vi havde kun 2 dage med godt vejr og så i dag
har vi cyklet og vandret langs Ribersborg
Strandpromenade ind til Turning Torso (190 m
højt) og rundt og se Bostad 01's skønne huse
og vandområder i sol og stille vejr.

Pizza og hjemtur langs Strandpromenaden, lys
sommeraften, dans på promenaden, aftenbad og solnedgang, 2 x 4,5 km - så er man
træt i skankerne og vi sov godt i nat.

Torsdag 29. juni - Vi besluttede at Vera og
Laura skulle se lidt af København, så vi tog
bussen fra Refshaleøen og ind til Glyptoteket,
hvor der foruden de svulstige skulptere af
ungersvende og jomfruer, var en særudstilling
om Havets skatte omkring Sicilien. Den var
kedelig, men den franske maleriudstilling var
spændende. Vi skulle hver i sær vælge eet
maleri vi kunne lide i hvert rum, og Laura bad
mig fotograferer det her skønne maleri som
hun havde valgt:

I morgen eftermiddag blir det igen dårligt vejr,
det fortsætter med blæst og regn. Vinden er
vendt, så vi tar turen over til DK igen.
28. juni - På vores tur tilbage over sundet,
gjorde vi frokost ophold på den mystiske ø,
Flakfortet. Ingen af børnene har været der
tidligere og den gamle fæstning og kanonstilling bød på spændende opdagelser i de
hemmelige gange under jorden, - og nogle
skønne udsigter fra toppen af øen.

Efter frokost tog vi en tur rundt med havne
rundfarten og ud til den lille havfrue.

Svaler havde bygget reder i de mørke gange,
der var fuld af edderkopper, rustne jerndøre og
gamle elkabler, mørke depoter og steder man
slet ikke kunne komme ind til uden en kraftig
lommelygte.
Efter frokost gik vi agten for tværs ind mod
København og landede igen i Magretheholm
Havn også kaldet Lynetten.

Vandflyveren fra Aarhus var lige landet, og på
vej hjem sejlede vi gennem den dejlige Christianshavn Kanal.
Thomas gamle kollegaer Elsebet og Gert kom
til en rigtig hyggelig middag om aftenen, ungerne havde bestemt menuen - så den stod
som sædvaneligt på Sushi.

kommer sejlende ind gennem havnehullet,
fulgt af 2 andre kvinder. Det er:
Længslen

Tøserne på bagsmækken

Livet

Fredag den 30 juni regnede bare væk, vi blev
hele dagen i båden og spille kort, Seqence,
hvor ungerne bankede de gamle så eftertryggeligt, at Thomas til sidst modstræbende
måtte erkende, at de faktisk ikke snød, men
bare var gode til spillet.
Sille, Mads og Winston (Deres 4 mdr. gamle
broholmerhvalp på 18 kg) kom med snaks,
musserende vin og aftensmad og sådan afmønstrede vores to matroser efter 5 dejlige
dage.

Minderne

Lørdag den 1. juli ophørte regnen henad kl.
10, vi har sat varme på for at tørre lidt ud i
skivet, og efter middag gik vi sydover for en
nordenvind for er at besøge Køge by. Vi blev
der en dag, med en tur på restaurant og
hyggeligt besøg af Helmut & Ilse.
Vi skulle hele tiden holde øje med vejret, blir
det blæst eller regn, skal vi sejle eller blive, og vi sejlede så videre dagen efter.
Vi er sejlede med faldvindene fra land, med en
foran for tværs og bidevinde undervejs langs
de smukke klinter ved Stevns.
Der var fest i havnen da vi landede, en rigtig
god sanger skrålede alle Kim Larsens sange.
Vi gik i land og op på bæverdingen, drak fadøl
og rokkede med... pludselig ser vi ude i
blæsevejret, en stor, smuk, hvid kvinde der

Vi rejste os måbende og løber ud på molen..
ja, det var rigtigt nok, de smukke, hvide
kvinder sejlede lige ind i havnen og lagde til
ved kajen. Det er nogle unikke kunstinstallationer, 12 m lange, lavet som ferrocementbåde, der drives af batterier og elmotorer. De
vejer mellem 19 og 23 tons hver, hvor af

halvdelen er ballast. De rykke godt op i fantasien. Den første smækre kvinde er længslen, den næste frodigt, svulmende kvinde er livet og den sidste kvinde sejler med minderne.

De 3 fantastiske Life-Boats var fuld funktionsdygtige skibe, tænkt og udført af den norske
billedkunstner Marit Benthe Norheim, med
hjælp fra mange hænder og konstruktører.
Bådene kommer sejlende til dig og du kan
kommer ombord og møde kunstværkerne, hvis
du lige er der i havnen hvor de lægger til. Der
er fartplan o.m.a. på life-boats.com på nettet.

Kommer du til Vordingborg, så gå under
jorden, med en I-pad om halsen og hør
historierne fra 1000 året og vikingernes liv…..

Dagen efter, fredag den 7. Juli, sejlede vi op
mod Omø og krydsede over nordspidsen af
Lolland og sejlede ned til Lohals for natten.
Det er et hyggeligt gammelt fiskerleje med en
god lystbådehavn, og vi nød det rolige vejr på
bænken på den nye ydermolebro.

Næste dag mandag, var vi oppe før f..... får
sko på, vi skulle nå at krydse Fakse Bugt inden vejret igen blev sig dårligt - og vi gik over
bugtens krabbe bølger i bidevind, 10-12 sek/
m, med 2 reb i storeren og rebet fok.
Turen til indløbet af Bøgestrømmen tog kun
halvanden time, og turen i alt 3 1/2 time til
Stege Havn, men man blir alligevel lidt bims i
potten af al den blæst, så vi var trætte, da vi
lagde til og fik frokost.
Vi blev 2 dage i Vordingborg, - vores venner
Hans og Grethe havde talt varmt om den nye
udstilling om vikingetiden og Valdemarkongernes borg. "På Sjølunds fagre sletter, ved
Østersøens bred" - kunne det være andet end
Vordingborg? Nogen nævner Gurre Slot - MEN
det er langt fra østersøen, - og her var det
også, at den store vikingeflåde i sin tid blev
samlet før udfaldet mod Venderne.
I forbindelse med Gåsetårnet, er der nedgravet
en helt ny, moderne udstilling under jorden,
der fortæller om vore forfædres handel og
vandel med resten af verden, via bla. vikingeskibene, der besejlede havene og bragte os i
kontakt med mange folkeslag.

Lørdag gik det så sydover fra Lohals under
broen ved Rudkøbing og ind i det lavvandede
sydhav, hvor vi måtte sejle gennem smalle,
afmærkede render på kryds og tværs mod
Æreskøbing. Men ved indsejlingen til havnen i
Æreskøbing stak vi mod øst og ind i en smal
bugt til en uanseelig lille havn ved navn Kleven
Havn. Næsten ingen vand under kølen, navigationen gik mellem stenvarder der stak op af
vandet, men vi klarede at sejle helt ind i bunden og få fortøjet til bolværket. Varderne er
udlagt for mange år siden, dengang Marstallerne ikke havde en ordentlig havn selv, og
brugte bugten som vinterhavn for deres
skonnerter.

Fra havnen var der bare 500 m op ad vejen til
byen Ommel. Her besøget vi Thomas gamle
ven Henrik Lindberg fra tiden i Zimbabwe, og
han havde besøg af hele familien.
Gensynsglæden var lige så stor som hans
familie, - det væltede ud af huset med børn,
søstre, brødre og sammenbragte.
Det var meget dejligt igen at hilse på Henriks
døtre Chipo og Maja - og se deres skønne
børn. De kom også på besøg i båden og vi
nød at være sammen. Nedenfor et snapfoto af
halvdelen af familien. Henrik i blå bluse, så
Chipo og Maja og resten er unger….

ude lå en tysker for anker, - han turde ikke
sejle længere ind - så vi var stadig alene i
havnen.
Da vi forlod Kleven Havn den 10. Juli kl. 10
formiddag, satte vi fokken og sejlede 12 meter,
- så tog Svante bunden og stod stille. Det var
blevet lavvande, så vi måtte starte motoren,
vippe og humpe os lidt fremad før vi gik fri og
fik sat kludene. Vinden var platlæns, så vi spilede fokken og satte storeren ud til den anden
side og strøg op langs Ærø med lige så god
fart, som dem der baksede med en genakker,
der hele tiden faldt sammen eller kludrede.
Fra Skjoldnæs på nordspidsen af Ærø, gik vi
næsten stik syd mod Sclienmünde og indsejlingen til Slien.
Det var en hård bidevind med 2'det reb i
storeren og formindsket fok, for ikke at sku
ligge helt sidelæns. Ud på eftermiddagen
nåede vi indsejlingen, fik ro på, og kl. 17
sejlede vi ind til Maasholm Havn og fortøjede.
Maasholm er et gammelt, hyggeligt fiskerleje
og vi gik en tur i byen. Flere huse ligger helt
ned vandet, - mange med en "kåge" hvor der
ligger en lille jolle.

Vi var også på cykeltur ind til Marstal. Vi så og
læste om de smukke skonnerter og gamle
træbåde, fik provianteret og nydt den vidunderlige og specielle solnedgang lige nu. For
samtidig med at solen dykkede ned under
horisonten i vest, stod fuldmånen op i øst,
diamentralt modsat….fantastisk syn en skøn
sommernat.

Nu var vi i Tyskland, små brostensbelagte
gader, opstammede roser foran de små huse,
rene gader og ordnung mus sein. Vi snuppede
en Matjes mit bratkatoflen og gik til ro.

På billedet kan man også se stenvarderne i
vandet venstre, og helt til højre, - og længst

og ud til Schloss Gottorf, hvor den danske
konge Frederik d. 1'ste boede.

Vi skulle ned til vikingerne i Hedeby og turen til
Schleswig næste dag var ialt 18 sømil lang og
næsten som at sejle på Götakanalen. Vinden
var lige i tuden, så vi gik for motor, - det blæste
og der kommer lidt regn ind i mellem, men det
gjorde ikke noget, - landskabet der gled forbi
var usædvanlig smukt. Tænk det var dansk
engang. Vi skulle kun gennem 2 broer på hele
turen, så dukkede Domkirken Skt. Petri op, her sang vi for 2 år siden med vores kor.
Vi gik i havn, vejret var fint, vi cyklede op i
byen og jollede rundt indtil vi endte i Holm, det
lille landsbysamfund omkring kapellet og kirkegården, hvor generationerne fra det lille samfund ligger begravet. Thomas var hernede og
tegne byen og husene for 45 år siden med
konstruktørskolen.

Slottet er imponerende og indeholder det
arkæologisk landsmuseum, der omfatter
mange fortidsfund fra moser. Et særligt fund er
Nydambåden, et stort germansk skib, 23 m
langt og 3,5 m bred, klinkbygget med jernnagler, og beklædningen bundet fast til
spanterne der hviler på en fast kølplanke.
Ingen mast eller sejl, men drevet frem (8 kn)
med årer af ca. 45 mands besætning, heraf 40
roere. Det usædvanlige er, at båden er fra ca.
320 e.k. - altså 500 år før vikingeskibet. Båden
er utrolig velbevaret (ca. 70 %) og blev fundet
sammen med våben og klædninger mm. Det
var den danske arkæolog Conrad Engelhardt
der ledede udgravningerne i Thorsbjerg- og
Nydam mose ved Sønderborg omkring
1860’erne.
Efter vikingeudstillingerne på Gottorp Slot var
vi motiverede, så vi cyklede ud til Hedeby og
så de rekonstruerede huse og udstillingen omkring den forhistoriske vikinge- og handels-by.
Udgravningerne har af politiske grunde været
sat i bero, men er igen opstartet i april i år.
Klods op af udgravningsfeltet er der en udstilling, der fortæller om vikingebyen fra det
9'ende århundrede e.k. og handlen og livet.
Hedeby var en ren handelsby og der er såvidt
ikke fundet tegn på landbrugsdrift eller lign.

Holm kapel, med Schleswig domkirke i baggrunden.

Om natten og formiddagen efter regnede det,
så vi kom først afsted på cyklerne henad
12'tiden, vi kørte gennem en smuk folkepark

Torsdag planlagde vi at bruge den gunstige
vind til at sejle ud af fjorden og op til Flensborg
fjord og ind til byen.
I Flensborg skulle vi, ud over at se byen, provianterer med billig sprut, øl, vin og slik.

Sejlturen ind gennem fjorden blev en fed
oplevelse, - vi satte vores lyserøde genakker
fra starten og gik platlæns næsten hele vejen,
med et sejl på hver side, forbi alle de andre
sejlskibe der ikke havde flyvesejl oppe, ja, selv
dem der var 7 ' større end Svante. Hvilken fryd
når båden bare blæser frem for selvstyreren,
mens vi får en gin/tonic og alligevel glider
forbi.

Der var åbent skib og vi så os omkring, bla. en
ung kvinde der kravlede op på den øverste
platform i den forreste mast. Man skal altså
ikke lide af højdeskræk som matrøs på sådan
et skib !
Vi cyklede lidt rundt og kiggede på de mange,
fine gamle både der ligger i byen. Og hvor de
af en eller anden grund, hænger deres gamle
sko op i hovedgaden.

Allerede i fjorden mødte vi flere af de gamle,
stolte træskuder.

Vi fik en fin plads lige overfor byens promenade, - og overfor en imponerende fuldrigger.

Så en tur ud til Købmandsgården på den
anden side af fjorden for at tjekke anløbsforholdene. Senere sejlede over til Niro
Petersens kaj, lånte en trækvogn og drønede
op til butikken. Her forsynede vi os af
herlighederne, - 169 kr for 3 ltr vodka, 149 kr
for 72 øl, 19 kr for 1 kg Haribo Pingvino.
Svante lå lavt i vandet da vi afsejlede næste
morgen med kurs mod Gråsten.

Dronningen var ankommet noget før os, så vi
ringede i stedet til Ole og Hanne Tronhus,
vores gamle venner fra Majazz.

Jahmmmen, de søde mennsker hentede os da
i en vandtæt bil (Det havde pisset ned hele vejen ud af fjorden) og vi blev inviteret hjem og
se deres dejlige hus. Det var et hyggeligt besøg der først sluttede sent på aftenen, efter at
sømændene var fodret af, mætte og tørre.
Genbesøg på Svante formiddagen efter,
udveksling af e-mails og sådan sluttede et
dejligt besøg.
Regntøjet var tørt, vandtanken fyldt og vi stak
til Sønderborg for at se ringridning kl. 17.

Det er flot og dramatisk når ringridderne sætter
i galop og spidder ringen, langs den gamle
borgmur. Ringridningen afløste i gamle dage
de rigtige ridderturneringer, efter et paveligt
forbud (p.g.a. en fransk konges død i en turnering).

Tirsdag aften lettede vi og sejlede op gennem
Alssund - og pludselig sejlede vi sammen med
Nydamskibet, det skib vi så i Scloss Gottrop,
forløberen for vikingeskibet. Kopien blev roet
af 26 MK og stod smukt i aftensolen på det
stille vand.

Det var den 18. Juli vi sejlede ind gennem
Dyvig til Mejlsvig, der er en unikt og naturskønt
ankerplads.
Her fik vi så den ultimative danske sommeraften, præcis på samme sted og dato som for
16 år siden i gamle Svante.

Livet smilede og varmede, - her set med
Meretes Iphone:

Dagen efter i en en frisk vind sejlede vi
nordøstpå til Assens og fik en fin plads i den
store, moderne havn. Først bytur på gratis
lånecykler, ud og se minibyen, så ind på
turistinformationen og afsted på en rundtur i
omegnen.

af Henning Larsen og et organisk byggeri af
Olafur Elias-son.
Det regnede skomagerdrenge og tordnede og
vi blev til mandag.
Fik læst, vasket tøj og gjort klart skib.
26. Juli sejlede vi mod Horsens, - men ved
Hjarnø (Snaptun) er vejret så fint, at vi lægger
os for svaj i bugten S for havnen. Vi ror ind i
FoldeFjolle og går en lang tur ind på øen og
hjem langs kysten. - På pølsevognen ved havnen falder Thomas i snak med pølsemutter,
der står bag disken med fatter (Direktøren for
pølsevognen) ved siden af.
Turen gik ned mod Helnæs med frokost på
Brydegaard (kan anbefales).
Senere aftenkoncert med jazzsaxsofonisten
Christina Von Bülow på Café Tobaksgården.
Fra Assens sejlede vi til Gamborg Fjord og lagde os for anker for natten, under læ af Fænø,
tæt ved Middelfart Marina. FoldeFjolle kom i
vandet og vi sejlede ind på øen og lidt rundt.

Pølsemutter fortæller: "Ham Claus Meyer besøgte engang Øen og lavede noget mad. Han
sagde også, at vi skulle plante nogle blomstrende træer, så øen blev lidt kønnere. “Hvis
jeg skal sige min ærlige mening, så syntes jeg
han er et dumt svin ! - Han skal ikke komme
her og tro han kan lave om på vores Ø." "Kommunen har også forsøgt at trække en
lokalplan ned over hovedet på os, men indtil
nu er det fand'me ikke lykkedes" tilføjede
direktøren. Johh, vi oplevede meget på turene
til de danske småøer.
Vi tilbringer natten for svaj ud for Hjarnø, - her
er færgen på vej på sin sidste tur.

En lille 22 ' Albin sejlbåd med en ung mand
ombord, lagde sig ind under land. Thomas så,
at han havde en guitar ombord, roede over og
inviterede på spil og aftenkaffe.
Han hed Bertram Silver og spillede og sang
rigtig godt. Vi hyggede og sang en masse
Beatlessange - og så var klokken pludselig
02.30.
Vi sejlede dagen efter ud af Alssund og
nordpå, ind gennem Vejle Fjord og lagde os i
den nye, flotte Marina. Her bygges en masse
nye, spektakulære boliger, bla. “Bølgen” tegnet

Horsens - 27. Juli blæser vi for fokken, med en
agten for tværs, ind til Horsens, og får en god
plads ved havnekontoret og toiletterne. Og lige
efter sejler Libe fra Fr.Værk ind og lægger til
broen overfor.
Stor gensynsglæde, tur til midtbyen, flot bred
gågade - og grill om aftenen på havnen sam-

men med Allan og Lene + Tilde, deres lille
Westi.
Aarhus - vi letter kl. 8 efter en hurtig morgenmad, turen til Aarhus er på 33 sm, men vinden
er gunstig, vi sætter begge sejl og blæser
afsted. Kl. 15 ligger vi den lille frihavn Krogen,
et hyggelig lille havnemiljø (Som fra midten af
forrige århundrede), hvor man drikker lige så
mange bajere som der blir sejlet sømil.
Thomas nevø Rein Ørbø og hans to drenge er
dagen før kommet til Frederikshavn og de er
nu kørt til Aarhus og påmønstre ved 17 tiden.
28. Juli - Vi kører alle til Moesgaard Museum
og får virkelig en på opleveren med særudstillingen "Rejsen", - før vi går ind og ser den
flotte udstilling om vikingerne.

Dagen efter sagde vi farvel til Rein og drengene, - og så gik vi igen på tur i kanalbyen.
Havnen undergår i øjeblikket en stor modernisering, samtidig med at Aarhus bygger letbane
i byen.

Vi blir slet ikke færdige, men kan ikke kapere
mere og kører tilbage til båden.
Rein og drengene har ikke sejlet sejlbåd før og
så vi sejler en lille tur til Knebel Vig. Det blæser rigtig meget op da vi skal ind og lægge til
og efter nogle dramatiske minutter og et første
mislykkedes forsøg, lykkes det at få et tov i
land og hevet os ind til broen. Thomas havde
et par dage med lidt mareridt over episoden,
fordi roret strejfede bunden på det lave vand i
indsejlingen. Vi går aftentur, - til køjs og dagen
efter sejler vi tilbage til Aarhus, denne gang
med Rein ved roret... og han kunne li' det og
sejlede godt.
Tilbage i Aarhus brød et skybrud løs netop
som vi landede, men efter frokost klarede det
op, og vi gik gennem Latinerkvarteret til Aros
Museum - og fik igen en ordentlig en på opleveren.

Der er monteret et sjovt springvand på havnefronten, hvor vandet vilkårligt skaber
forskellige rum hvor børn og voksne kan lege,
- og vi var inde i ClimaGlobe og høre de grumme historier om vor civilisationers ødelæggelse af jordens klima, - og levevilkårene for
mennesket....

Den 1. august sejlede vi tidligt fra Aarhus og
lagde os i, hvis ikke det smukkeste, så noget
af det smukkeste af Danmarks natur, nemlig i
havnen i Langør - det sunkne morænelandskab på Samsø.
Nat i Langørs natur, - stilhed, himmel og hav.

det fine vejr, vinden kom og gik og skyer og
regnbygerne væltede ind fra vest.
Da vinden flovede satte vi genakkeren, for at
få lidt fart i skibet. Så kom regnen drivende og
vi fik vind så hatten passede og alt rigelig fart i
skibet.
Men vi klarede at sejle resten af turen mellem
bygerne og ved 20-tiden fortøjede vi endelig
Svante i Frederiks-værk, lidt våde, og med
våde sejl, - men glade.
En mærkelig fornemmelse igen, at ligge trygt i
hjemhavnen, og i vores dejlige fjord. Det er
som at komme hjem, når vi får Spotsbjerg og
Hundested i sigte, og sejler ind i hullet til
Isefjorden og forbi de smukke skrænter ved
Kulhuse, hvor færgen Columbus trofast tøffer
frem og tilbage mellem Sølvager og Kulhuse.

Vejrudsigten de næste kommende dage var
desværre, som vi har oplevet den mange
gange i denne sommer, først rolig, så med
blæst og vind, nu op til kuling i Kattegat. Derfor
besluttede vi at udnytte dagens fine vejr, slutte
turen og gi den en skalle i dag, og sejle hjem til
Frederiksværk.
Vi lettede fra Samsø kl. 11, sejlede ud omkring
Bosserne for at kigge på sælerne, inden vi
satte kursen Snekkedrevet ved Odden.
Lindholm og Rumpen agterude, (vi sejler frem
mod Bosserne og sælerne).

Paradoksalt forsvandt vinden fuldstændigt da
vi landede, - så vi hev Genakkeren op til tørre
mens vi lavede aftensmad - og sådan sluttede
sommerturen i år den 3. august.
Merete & Thomas i Svante
Vinden var perfekt og vi krydsede storskibsruten og Katemeranfærgernes ruter uden
problemer. Efter Odden gik der ged i vinden og

