
 

Sejleraften, 15. jan. 2020:  

”Drømmen om Norge!”  

 

Sejlbåden ZONIKA’s eventyrlige rejse op langs Norges vestkyst 

– fra Stavanger til Bergen.  

 

Af Jan Hovald Petersen 

En forventningsfuld forsamling af medlemmer var mødt op for at høre om 

Niels og Zoe’s sejlerferie 2019 med videoforedrag om talrige gode vand- 

og landskaber – så rejsen og fremvisningen i sig selv blev både 

spændende og eventyrlig. 

Det hele var godt forberedt – og så planlagt i detaljer, at Niels indrømmede, at 

han faktisk var nervøs og havde vel en slags ’sommerfugle i maven’ over at 

skulle være på’ fra 19 – 21 og med spørgsmål bagefter. Men alt klappede fint! 

 

Godt sejlet – Niels og Zoe. 

Sjældent har vi klubsammenhæng oplevet et så velkomponeret videoshow med skønne 

landskaber og sejlruter i det Norske. Undertegnede har stor respekt for det at lave et godt 

videoshow og lidt nedenfor MÅ jeg simpelthen gå lidt i detaljer med hvordan det er lavet, for 

sådan lærer jeg og måske andre interesserede i hvordan man kan lave er godt show, der kan 

køre på pc og tablet – og vist som her via en projektor op på en stor skærm. 

Og så var der saftevand og popkorn (i mængder) til. 

Først troede jeg, at der måske var tale om noget så usædvanligt som rødvin med popkorn til, 

men nej – det var dejlig 

saftevand og nok af poppede 

korn i passende poser. 

Niels forklarede at der ville blive 

en pause i forevisningen for især 

at man ikke skulle falde i søvn 

under videoforevisningen. I 

pausen ville der være kaffe, the 

m.m. Hvis der var spørgsmål til 

video fremvisningen og 

rejseberetningen, så foreslog 

Niels at det blev taget efter 

 



 

Det gode forevisningslærred fungerede fint

 

video-forevisningen. 

Planlægningen af rejsen er vigtig og egentlig 

tidskrævende. Og jeg tror mange leder efter gode 

planlægningsværktøjer og her havde Niels fat i 

noget. Det kom som en overraskelse, at han 

benyttede De Gule Sider i den norske version. 

 

Men først lidt om rejsen. 

Niels og Zoe har sejlet på 

Norge før og også tidligere 

lavet video om rejserne med 

Zonika. Denne nye rejse i 

2019 dokumenteres både 

med brug af kort og ved 

udpræget brug af video på 

et tæt på professionelt 

niveau.  

Fra Frederiksværk til 

Stavanger 

Niels fortalte med billeder og sø- og landkort hvordan ruten var blevet lagt. Han havde god 

brug af De Gule Sider.no – d.v.s. den norske pendant til det vi i Danmark kender som De 

Gule Sider. Her kunne man planlægge hvilken oversejling af Kattegat, der var både nærmest 

og måske bedst, når man sammenholder med vejrudsigten. Og med en ustabil vejrperiode 

med mange lavtryk, så valgte Niels at sejle den korte rute over fra Hanstholm til Kristiansand 

på Norgeskysten eller området deromkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og også ved visningen af ruterne i kortet blev de gule sider.no brugt. Og der var som option 

den mulighed at få lagt ’satellit billede’ ind over kortet, hvilket er effektfuldt for at vise det 

bjergrige landskab omkring sejlruten. 

Ruten til Avik – et eksempel på brug af degulesider.no

 

Ruten ind i Ålebratsundet

 



Hiels Zoe – bemærk posen med pop-corn

 

Da Niels, som han sagde, nu var blevet pensionist kunne han sejle deres båd Zonika single-

hand til Norge for senere at mødes med Zoe – og så derefter at have ferie i det norske 

sammen. Det område, de ville besejle, er det som nordmændene kalder ’Vestkystparken’, 

der strækker sig fra øerne omkring Stavanger til Bergen – en strækning på over 150 

kilometer – eller ca. 100 NM. Her er skønne øer, fjorde og dale – smukke norske landskaber 

med bjerge, kyst- og landsbyer, der kan synes små og som Niels beskrev det som så små 

som ’legetøjs-huse’ og diminutive byer’ i forhold til det store landskab. 

Efter at have fortalt om de grundige forberedelser af 

sejlruterne startede han videoen, som viste at han 

som single-handsejler klarer skærene og når den 

norske kyst – og meget vigtigt får godt vejr til at 

passere et stort stykke kyst syd for Stavanger, hvor 

der ingen havne er (farligt i hårdt vejr). Og skønt at 

se de 2 sejlende forenes udfor lufthavnen i 

Stavanger – ’besætning og skipper atter samlet’. 

Videoen 

Videoen er kort sagt meget god for ikke at sige noget, der er endnu mere rosende. Niels 

mestrer teknikken med billede og lyd – og at fortælle med billeder. I det sidste afsnit i denne 

anmeldelse fokuseres på omtale af teknikken ved at lave video-show over gode oplevelser – 

over gode sejlture og sejlerferier, hvis man er sejler og kunne have den interesse. 

Efter mødet med Zoe i Stavanger kan man som tilskuer glæde sig over næsten eventyrlige 

vand- og landskaber. Og det giver rejseberetningen en særlig dimension at de 2 sejlende ser 

ud til at have det godt sammen og spreder glæde om sig og oplever nordmændenes 

venlighed mange gange bl.a. gennem at de forærer fisk og taske-krabber til turisterne – og 

spiser og hygger – og fester i fællesskab.  

 

 

 

 

 

 

Zonika blev sejlet ind imellem øer og imellem bjerge og ind i fjorde. Således langt ind i 

skærgården mellem øer i Vestkystparken. 

Pausen 

Der var indlagt pause i ’forestillingen’, hvorunder man kunne få småkager og kaffe/the – og 

flere popcorn med saftevand. 

Efter pausen fortsatte den gode rejse i Vestkystparken helt langt ind i Hardangerfjorden, så 

det geografisk set kom på højde med Bergen. Der blev besøgt adskillige øer og hyggelige 

 

Taskekrebber – lækkert !

 

 



 

småbyer.  Videoen afsluttedes med at de 2 rejsende atter kom tilbage til hjemlandet og til de 

hjemlige farvende. 

Der blev klappet højlydt i lokalerne, da videoen sluttede.  

Spørgsmål:  

Undertegnede spurgte Niels og Zoe om dette fine og gennemarbejdede arrangement var 

indledningen til en slags karriere (nu når Niels var blevet pensionist) i form af at holde 

foredrag med video m.m. rundt i sejlklubber og foreninger, der netop efterspørger sådanne 

gode forevisninger og arrangementer. Men Niels svarede promte, at det var IKKE tilfældet – 

dette ville blive forevisningen! 

Der blev stillet andre spørgsmål bl.a. om rutevalg og gode ankersteder og havne. Niels 

henviste bl.a. til omtale af Vestkystparken og de mange viste gode ankerpladser og såkaldte 

uthavne. Han viste et turistkort med disse oplysninger 

Der blev også spurgt om hvad udstyr Niels havde 

brugt til at optage så gode videoer, - og Niels svarede 

at det meget var et såkaldt action kamera af typen Go 

Pro (Go Pro nr 3) og så altså mobiltelefonen, der med 

dagens gode indbyggede kamera (både faste billeder 

og video) kan bruges i stor udstrækning. Og derefter 

kommer så det omfattende redigeringsarbejde ved 

PC-en. Zoe bekræftede, at hendes mand nærmest 

havde brugt måneder med at redigere. 

Afslutning – noget om at lave videoer. 

Det er værd at dvæle ved Niels og Zoes gode video og at nævne noget om det at lave video, 

der fastholder gode oplevelser såsom rejser, sejlture og generelt gode begivenheder. Og her 

nævner jeg især egne erfaringer og håber at Niels kan bekræfte det meste af det.  

Tidligere var det via smalfilm, man kunne lave familiefilm og rejsefilm. Senere kunne man så 

via videobånd og sammensatte videoer lave videoshow – nu er det på elektroniske medier 

som via PC og memory cards’ eller harddiske eller tablets – eller på adskillige eksterne 

harddiske m.m.  

Men det gode gamle lysbilledshow eller Power Point show, eksisterer stadig som godt især i 

undervisnings sammenhæng.  

Fremkomsten af net-medier som Youtube er blevet meget centralt for mange, der laver 

videoer selv eller udveksler med familie og venner via mediet, - de såkaldte Youtubere !! 

Dem der ’laver videoer og lever’ på Youtube. Men især sejlervideoer er i dag et stort tema på 

mediet, hvor man kan se hundredvis af gode sejlereventyr og fortællinger – og måske også 

om netop din bådtype – eller det farvand, du drømmer om at besejle. I lidt tilfældig 

rækkefølge kan nævnes videoer, der følger f.eks. et sejler ægtepar, der sejler en Vindø 

sejlbåd ”Magic Carpet” rundt i Middelhavet – eller sejlbåden DELOS (en smuk US ketch i 

Indonesien og koraltrekanten m.m.), der sejles af et kollektiv af sejlere. Og der er meget at se 

på, hvis man kan lide at følge rejsen ud på havet eller kan lide bestemte bådtyper o.s.v. 



Hvis du selv vil til at lave videoer 

Teknikken bag og den ny teknologiske udvikling åbner gode muligheder 

for at lave sammensatte videoer med både fotos og videoklip 

sammensatte med lyd, musik, overgange m.m. og måske ledsagende 

tale – altså samlet kaldt et videoshow. Du kan se adskillige videoer om 

at lave videoshow på internet mediet Youtube. Og der er mange sejler 

videoer. 

Så hvis man har mod på at lave en god rejsevideo, så er et godt kamera 

(både til at tage faste fotos og video) væsentligt, men man får meget 

hurtigt brug for et kamera nr 2, gerne et såkaldt Action Camera (f.eks. af 

mærket Hero), der kan tåle vand og kan komme under overfladen. Det 

fæstnes til skiftende og forskellige steder i båden f.eks. ved 

agterpulpitten mens man sejler, eller ved pantryet, når man laver mad og 

ved fordækket, når man rigger op og af. Og når man tager en dykkertur 

eller en snorkeltur. Eller en tur i gummibåd med risiko for sprøjt og vand.  

Med kamera nr 1 laver man så ’de løbende’ optagelser på dæk, om læ, 

af plotter og ruter, af portrætter gerne med tale og med forklaringer – 

altså det er så her det kreative element indfinder sig og bliver vigtigt. 

Dernæst skal man også have noget godt software og en PC eller 

lignende – altså et godt redigeringsprogram til PCen, hvortil man 

indlæser videoer og faste optagelser, redigerer og slutteligt lægger lyd 

og evt. tale på – der er timers arbejde med at redigere, men også 

glæden ved at lave gode shows. Undertegnede har lavet så mange, at 

det er MANGE. Og man kan med stor succes hente aps og små 

programmer på internettet (ofte via betaling) til specialfunktioner og 

videoeffekter ud over det almindelige. Ofte siger man på dette sted – se 

at komme i gang og oplev glæden ved et godt video show – evt. lagt på 

Youtube  (skjult, eller åbent) – prøv selv. 

 

Man kan her checke, hvad der er om ens egen bådtype og om reparationer, sejler stævner, 

rejser m.m.  

Og jordomsejling er et særligt 

emne og der er snart mange, der 

laver video om deres livs rejse 

hele vejen rundt eller delvist. 

Således den purunge pige i 

’Maiden Voyage’ der som 16 årig 

begyndte at sejle jorden rundt, 

hollandske Laura Decker, og 

afsluttede som 18 årig, men hun 

er nu blevet en så stor medie-

darling, at der er mange videoer 

om hende – og de foredrag, hun 

holder verden over.  

Det er relativt let at lægge 

videoer på Youtube – 

hjemmesiden fortæller nærmest 

selv om fremgangsmåden. 

En ulempe, der fremhæves af 

garvede Youtubere’ er at Google 

har købt mediet og nu begynder 

at kræve betaling her og der! 

Men det er måske udviklingen? 

 

Hvis du vil lave videoer over en god ferie 

Der kan siges meget mere om at komme i gang med at lave gode videoshows og der 

henvises til speciallitteratur, til internettet og til aftenskole m.m. Og grunden til al den snak om 

at lave video – det er, at man kan lære det, lære meget, nærmest det hele, trin for trin bl.a. 

ved nu at studere Niels gode video – den er så god, at man kan lære af den. 

Så stor tak til Niels og Zoe for en god oplevelse. 

JHP 

* Niels har afslutningsvist oplyst at de 3 videoer er lagt på Youtube og at han vil oplyse om links-adresserne i 

medlems månedsbladet, der er på vej ud til medlemmerne. 

 

 

  
 


