Sommertur med Havhunden 2008
12-7-08 til 8-8-08; Fra Middelfart til Rügen - og tilbage.

Havhunden på vej mod Stralsund: næsten bidevind, 7 m/s, 7,5 - 8 knobs fart. Lise ligger i
fortrampolinen og læser, Choko ligger også her, vasketøjet står i blød i Biotex i 2 sorte spande på
fordækket, båden krænger kun 3-4 grader. Den store hund ligger på solhynden agter, og skipper sidder
og leger med elektronikken. Det er catamaransejlads!
Lørdag 12-7-08
Så er det første hele sommertur med Havhunden, Lagoon 380, som vi jo sejlede hjem fra Biscayen
sidste år i juli måned i ikke særlig godt vejr. Blæst og regn var mange gange på programmet.
I år har det været en lang og rigtig god forsommer med masser af sol også i weekender, så vi startede
weekend ture sidst i marts i påsken. Centralvarmen brugte vi flittigt de første gange, indtil der kom lidt
lune i luften. Fleecetøj var også nødvendigt for ikke at fryse om natten. På grund af Lagoonens gode
manøvreegenskaber og sikre høje gennemsnitsfart, har vi i foråret besøgt mange små havne, som jeg
ikke har været i før, bl.a. Skarø og Lyø.
Pinsetræf ved Svinø var helt formidabelt med masser af sol, og vandet kom op på 20 o da vi sejlede
hjem derfra.
Planlægningen for i år er Det sydfynske Øhav, Smålandsfarvandet, og så skulle vi gerne sejle rundt ved
Rügen.
Morten og Ingrid Lembke (Peters svigerforældre) er med os ved starten fra Middelfart. Forud for deres
ankomst har der været almindelig hektisk pakken. Selvom vi har meget fast ombord, er der mere, der
skal med til de næste 4 uger.
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I går købte vi det meste mad ind og stuvede det i køleskabet, og vi fik tændt med landstrøm, så det
store forbrugsbatteri blev ladet helt op. Bådcykler for første gang, nu der er plads til at få dem stuvet.
De endte over motorrummene. De var det sidste, der blev bragt ombord. Det lykkedes mig at overse
den pose, der indeholdt hundesnorene, men heldigvis var Peter ikke kommet af sted endnu, så de blev
bragt med, da han satte kursen mod København. Lars og jeg fulgtes til båden med første læs, og så
skulle jeg køre tilbage for at hente resten, og Lars skulle pakke ud i båden.
Som før nævnt var min søn Peter hjemme, så han kunne sørge for at køre bilen tilbage efter endt
pålæsning og afhentning af Morten og Ingrid på Middelfart Station kl. 10.30. En grundig støvsugning
af min bil nåede han også, nu da han og Natasha skulle låne den til deres ferie.
Vi glæder os til at slappe af ovenpå et meget travlt forår. Lars, med sammenlægning af flere afdelingers
IT og samarbejde, trænger virkelig til at tage hovedet under armen og bare slappe af.
Vi stod ud af havnen kl.12 og tog til Svinø, hvor vi fik frokost. Vinden var syd, da vi startede. Det var
en kort tur med svingende vind, lidt regn og torden. Så er det fint med kahytten til at søg ly i, uden at
skulle slå telt op først.

Svinø-broen.
Frokosten var kold grillet kylling, vi havde med fra i går, og med omelet, som Ingrid havde medbragt,
hertil øl og cola efterfulgt af te og kaffe.
Opvask og rester til vores hunde og let lur herefter, indtil det klarede op ved halv tre tiden, så vi kunne
komme af sted med hundene på tur i land. Heldigvis var vi iført regntøj, for der kom byger endnu. Godt
rustede fik vi en skøn tur. Især hundene fik en dejlig tur med at fræse rundt på strandengene efter en for
deres vedkommende en rolig dag. Ud i vandet efter pinde, så de var drivvåde efter den omgang.
Aftensmaden blev grillede koteletter, da Morten kom hjem efter nok en tur, hvor han havde Choko med
helt ind til Gamborg, gennem de høje siv. Masser af forskellige oste til dessert, som var medbragt fra
Sjælland.
Jeg havde indkøbt marineblåt og offwhite bomuldsgarn til at starte en produktion af maritime
grydelapper! Ingrid har før ytret ønske om at kunne hækle, så det her er tidspunktet til at søsætte
projektet med masser af tid. Så her er Ingrid learner med mig som teacher. Hurtig i opfattelsen af
hækleriets mysterium går det allerede strygende. Enderne, hvor vendinger foregår, volder lidt kvaler,
men da fingrene fik instruks om, hvordan de skulle vende og arbejde sammen, gik det meget bedre.
Aftenen sluttede med nok en hundetur til Gamborg på 35 min, mens Ingrid og Morten ordnede opvask
og havde kaffen klar, da vi vendte hjem. De rundede selv pynten nedenfor Nudistlejren, inden de gik til
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ro. I køjerne blev tidspunktet for alle kl. 22.30
Søndag 13/7-08
Uhh - allerede op kl. 6.30 til blæst, men solen kikkede gennem skyerne, mens hunde, Lars og jeg
foretog den obligatoriske morgen-tisse-snuse-prutte tur med hundene, og så ellers i gang med at
forberede Havhundens morgen-complet. Lars, efter at have fået fat i vejrmeldingen, fik travlt med at få
startet, inden den meldte megen vind ville slå igennem. Kl. var kun 7.30, da han sad på styrepulten, så
der blev langet morgenmad op til ham. Det er det gode ved Havhunden, alle er med, også den der
styrer. Nylavet hindbær- og jordbærmarmelade, ost, frugt, rugbrød og grovbrød, yoghurt, kaffe og te,
mælk. Der mangler ikke noget til et godt morgenmåltid 
Vinden er 6-8 m/s imod dvs., SSV, men allerede efter Bogø kunne vi holde op og slukke motorerne,
sætte storsejlet og genuaen, og så loggede vi 6-8 knob, men med rimelige og dog lidt ubehagelige
bølger, så Nero og Choko ligger med snuderne nedad i hynderne først i cockpittet og ellers i kahytten.
Bølger af en vis størrelse er ikke ”hot stuff” for de firbenede!
Vi rundede Helnæs Fyr ca. kl. 11 og sejlede rundt om Horneland kl.12, så vi fik glæde af en god
halvvind stadig 6-8 m/s, men nu med genakkeren sat. Samtidig kom der huller i skylaget, så vi kunne
lægge vindtøjet og nyde varmen.

Ankomst Fåborg ( log 1691,9) ved bro F lige overfor røgeriet, hvor man både kan sidde og nyde
frokost og købe røgvarer med. Vi valgte det sidste, efter vi var godt fortøjet for enden af broen udenpå
en Nimbus 4004 fra Horsens. Styrbords stævn til broen og ca. ¾ af fronten med, så vores
landgangsstige kunne lægges ud uden problemer. Det er sjovt at sammenligne Nimbussen og
Lagoonen, de er nøjagtig lige lange, Lagoonen har ca dobbelt så meget plads, både på dæk og i
kahytter, men Nimbussen koster ca 60% mere end Lagoonen. I Sverige siger man at halvdelen af de
nye Lagoonejere er tidligere motorbådsejere. Ikke så mærkeligt.
Røget kongeål, fiskefrikadeller, røget lakse- og hellefiskestykker, remoulade til frokost sammen med
en af Helge Sidors Grand cru hvidvine fra køl, kunne indtages udenfor i cockpittet trods de noget
mørke skyer på himmelen. De lækkede dog ikke regn. Vores gæster drog op i byen efter de småting, vi
havde glemt hjemmefra plus flere andre ting. Bare de nu ikke forslæber sig på ekstra mælk, Nescafé,
frugt og grønt.
Nero først i land med Lars, inden det blev Chokos tur.
Så blev det tid til småblunden, læsning på hynderne i cockpittet. Så alle slapper af og øver sig på
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diciplinen: Feriestart! Alle er ikke kommet ned i ferie-gearet endnu. Sidst på eftermiddagen gik vi alle
en dejlig lang tur på Øhavstien, som er en sti, der fører rundt om en sø – Sundsøen – nær Fåborg
gymnasium. Det er en tur til fods på ca. en times tid og kan varmt anbefales med lunde og bakkede
marker med kvæg, der græsser i ro og mag. I søen var der store mængder af nye og gamle blishøns og
flere arter af ænder, der svømmede ind og ud mellem sivene langs søbredden. De små lige i hælene på
forældrene.
Turen sluttede på havnen med indkøb af vafler med is og hjemmelavet guf, og herlighederne blev
indtaget på en bænk i den sene eftermiddagssol. Tilbage på Havhunden til drinks og madlavning
bestående af lammecuvetter spækket med hvidløg og krydret med græsk urtekrydderi, og grønt i form
af blomkål , broccoli, gulerødder og salat og rødvin til. Spiser i kahytten, da der er lidt regn fra oven.
Vejrudsigten siger vestlig vind, så vi venter og ser, hvad morgendagen bringer. Alle følger med i sjove
havnemanøvrer fra de indkomne både. Morten gik på sightseeing by night og oplevede vægteren på
arbejde med melding om ”… at klokken var slagen 10 og alt mår vel!” plus, at han viste et bæger øl
kunne nedsvælges på 4 sekunder. Han blev ekstra deltager på en guidet rundtur i byen!
Mandag 14/7-08
Let skyet start på dagen, da vi måtte op 7.30 for at lufte hunde. En time mere i dag havde været af det
gode! Men det er oddsene, når vi har de to. Hjem til morgenmad, hvor to skønne personer med røde
forsovede øjne og morgenhår stak hovederne op fra gæstekahytterne, forundrede over kl. allerede var 9,
og følelsen af, de havde sovet over som murmeldyr. Hyggelig morgenmad med te og kaffe efterfulgt af
spulen af båden for hundehår, krummer o. lign. Påfyldning af vand på tanken og så shoppetur i Fåborg
efter blandt andet nyt regntøj, som vi er overbeviste om vil forhindre regn rent profylaktisk . SuperBrugsen havde ribeyes på tilbud, så de røg med i indkøbskurven sammen med feta, tomater og
balsamicoeddike.
Vi ligger over her i Fåborg med det lune vejr, og der er flere ting, Morten og Ingrid vil se. Bl.a. det
lokale museum. Solen er af og til fremme, så vi kan atter indtage vores frokost udendørs ved 12-tiden.
Vinden er taget lidt til, så kl. 12 kommer den endelige beslutning om at stå tidligt op og derefter sætte
kursen mod Marstal og ”vores runde bro 10” helt inde i bunden af havnen med udsigt til noret.
Efter frokosten med de gode røgede fisk, tog jeg mig sammen til at løbe den nyopdagede tur omkring
søen, mens Lars nød scenariet med indløbende fartøjer, og Morten og Ingrid tog sig af det mere
kulturelle!
Stadig blæst, da jeg vendte tilbage til båden, og i stedet for at skifte tøj nok en tur. Denne gang med
Lars og hunde.
Resten af dagen hygge med lekture af forskellig art, inden det næste måltid meldte sig. Vi må ikke
grille på båden, så det blev store pandepølser med en osteomelet, salat, ost og kiks. Rødvin til de
forfaldne og Morten er til cola!
Jeg fik friaften, mens de andre fik luftet både sig selv og de to hunde. De nyder den store flok, der er
med. Frem med hækletøjet igen og så ellers i seng kl.22.30, da vi jo skal tidligt op i morgen.
Morten fik lagt sine fotos over på min store USB-stick, så jeg har fået samle billedmateriale til de første
mange dage sammen.
Tirsdag 15/7-08
Som aftalt tidligt op, og det blev kl. 6.30 for at være sikre på at ramme afgang af både fra Marstal, så vi
kan lægge os på favorit pladsen. Gik tur i en stor park inden med hundene, som pludselig fór af sted
efter en kat, der krydsede parken 50 m længere fremme. Vi havde sluppet dem fri af snorene, da det var
så tidligt, vi var ude! De nåede ikke katten, den havde simpelthen for stort et forspring, men motion fik
de ud af det. Katten løb over stok og sten og er sikkert endt oppe i et godt og stort træ  Hundene
undgik så også de eventuelle skrammer på næsen, mødet villet have kunnet give. De to hunde
afsluttede fornøjelserne med at løbe efter hinanden, inden vi vendte tilbage til Havhunden.
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Der var blevet købt ind hos bageren af både sunde og mindre sunde sager, såsom spandauere og snegle,
så der duftede lifligt fra poserne.
Vi havde adviseret vores afgang til den båd, der lå udenpå vores i god tid aftenen før, så de blev purret
tidligt for at deltage i flytning af deres fortøjninger og el-forsyning, inden vi kunne komme af sted. Det
var skipperen meget tilfreds med, så kom han til at ligge meget bedre. Derfra sejlede vi hen og fik fyldt
på ved Q8 tanken på kajen, som heldigvis åbnede kl.8 om morgenen. 1600 kr. for ca. 140 l diesel, og
så ellers afgang med vand- og dieselproblemerne løst. Kl. var 8.15, da vi stod ud af havnen; der er lette
bølger til start, og snart logger vi atter 6-9 knob med kurs mod Marstal, så igen blev der spist i
afdelinger.
Lette bølger igen i begyndelsen, og vi haler ind på det meste. Mod vores destination fik vi dermed en
rigtig god tur, og ganske rigtigt var pladsen bare lige parat, så vi fik klemt os ind mellem en større
motorbåd og mindre sejlbåd. Vi fik nemt fortøjet ved pælene agter, gled lige så stille frem og fik gjort
fast ved stævnen. Kl. 11.15 og log på 1709, så sejladsen var på 16.6 sømil. El & vand helt tæt ved os.
I+M stod for indkøb af småting, heri blandt Ærø - øl, 4 forskellige slags fra Rise bryggeri. Øllerne
deltog som tilbehør til frokost med hellefisk og ørred på rugbrød. Efterfulgt af afslapning lidt solbad i
middagsstunden en ½ times tid for alle.
Da jeg vågnede stod Christa Kvist på broen, så det viste sig, at hun og Ole lå ved samme bro i deres
Storebro motorbåd. De var kommet i går og ville ikke ud at sejle i det blæsevejr. De kommer måske på
visit senere.
Aftensmad var ribeyes med ratatui bestående af løg, gule tomater, broccoli, gulerødder, tzasiki salat, og
vi kunne sidde ude i det lune vejr. I+M igen ud på egen hånd og se på både i havnen. De overvejer lidt
en ny båd. Vask af viskestykker og karklude blev hængt til tørre på søgelænderet, så nu ligner båden en
sigøjnerlejr.
Hygge hækle, snak og læsning – ingen besøg af Ole og Christa, da de sad fordybede i snaps og ål.

Aftenhygge i Marstal.
Onsdag 16/7-08
Op kl.7 med løbetur ud på Noret med de små hytter. Vi drejede dog til højre forbi nogle heste og
strandeng, videre ind i landet, og så endte vi inde i byen ved bageren, og vi havde friskt brød med til
morgenmad, samt lidt wienerbrød, så Morten ikke går sukker kold efter et par timer. Alle
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morgenduelige er oppe, og som sædvanlig er der allerede kaffevand og te brygget på termokanderne.
Nok engang indkøb i Super-Brugsen, inden vi stod ud af havnen kl. 11 i fint solskin. Vi skal syd om
Lolland, over Storebælt og til Albuen ud for Nakskov på Lolland. Det er et specielt område med en
kilometerlang tange og naturhavn, der giver læ for bølger, men ikke for vind. Ud for Marstal kom
vinden kraftigt, så vi måtte finde vindtøjet frem for ikke at komme til at fryse. 7 - 10 m/s SV og først da
vi rundede Langelands sydspids og fik medvind generede bølgerne os ikke mere. Tiltagende skydække
uden regn, sejler i snit 6,3 knob. Vi kan ikke aflæse loggen, da der har sat sig skidt i den. Den skal
renses, så den atter fungerer. Vi aflæser farten på GPS’en, vi har helt sikkert sikkert modstrøm. Da vi
drejede rundt syd om Langeland og skulle krydse Storebælt, kom der et par store tankskibe op ad rute
T, så der kom gang i begge motorer, for at krydse sejlruten hurtigst muligt. Det går bare hurtigt, fra de
store skibe ses i horisonten til de faktisk er på højde med os, så man skal virkelig være opmærksom i de
situationer. Den ene var en ”Russer” fin rødmalet. På denne tur var Choko lidt læk, hun har nok fået
lidt blærebetændelse af sine vandgangsture, så hun måtte på sit termotæppe for at undgå mere kulde.

Hækling i Storebælt.
Vi nærmede os Albuen og i forhold til søkortet var tangen vokset rigtig meget, så vi sneg os hen til de
afmærkede bøjer med kun 1,5 m vand. De passede ikke med de afmærkninger, der var på vores kort,
men fint gik det helt ind i bugten til en bro, hvor vi med alle fendere på styrbords side blev presset op
af langsiden i 8-10 m/s, men fik fint fortøjet, og klokken var blevet 15.15. Ingen andre lystbåde i miles
omkreds, men masser af pælepladser ved broen.
Turen var ca. 26 sømil. Uden grundstødninger kunne vi godt være stolte af skipperen! Vestenvinden
løjede ikke en smule, så det var et hårdt pres på fenderne. Håber ikke de punkterer som sidste år i
Marstal, da et søm hjalp til!
Tid til sen frokost Serano skinke, hasselnød paté, hårdkogte æg, rød pesto og valnød Ærø øl fra det
indkøbte lager. En let mathed ovenpå den lidt kolde og blæsende tur, så på med regntøj og
gummistøvler, så Choko kunne få blæren tømt helt. En stor flok får i en indhegning og 3 udenfor satte
energien op hos hundene, men det blev fårene, det fik benene på nakken. Der har i gamle dage op til
omkring 1916 boet 41 personer her med egen skole og lodseri. Siden 2002 er her ingen fastboende. Nu
bruges samtlige huse som feriehuse, med 10-12 km til Nakskov.
Kl. 20 kom der en paprika marineret flankesteg på gelænder-grillen, med tilbehør af gulerods- og
kartoffelstave drysset med salt og paprika og stegt på panden. Under grillningen passerede en tung
lavthængende sky os, en såkaldt "dravat".
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Albuen, med fyret.
Rødvin, vand, ost og til slut kaffe. Igen en fin aften, mens vinden til stadighed pressede os mod broen.
Loggen renses og nu står den på 1709 (som i Marstal) (vi vil mangle de knap 26). I morgen vil vi mod
Bandholm på nordsiden af Lolland.
Torsdag 17/7-08
Lars har været meget urolig i nat og lidt bekymret, fordi det til stadighed blæste så meget, så det er
tidligt op igen kl. 6, gå over det store areal med får ind på den faste del af tangen mod Nakskov. På
turen så Choko sit snit til at snuppe et par ”fårepiller” (vitaminpiller?). En kort tur, så vi kan få styr på
udsejlingen. Vandet er faldet yderligere 20 cm efter det mærke Lars havde sat i vandkanten i går aftes.
Det stod nu en meter længere inde på land.
Så det var afgang kl. 7.10, med nok en gang morgenmad i bølger og blæst. Men det er ikke så stort et
problem, da båden jo ikke krænger alverden, og vi kan have tingene stående på bordene under
sejladsen. Gyngende opvask på vej mod Bandholm som planlagt og plat læns, da først vi atter havde
sneget os ud fra den bugt, der danner Albuen og videre nord om Vestlolland videre ind i
Smålandshavet. Ved drejningen blev det plat læns, men stadig noget køligt i forhold til de første dage,
så der var på forhånd tænkt på hundene med termotæpper i cockpittet. De nød at få tæt varm kontakt
med os. Fin sejlads agten for tværs og fralandsvind på nordsiden af Lolland.
Choko startede med at kvittere sine stjålne fårepiller, de var for stærke 
Allerede kl. 12.15 kunne vi lægge os ved kajen i Bandholm havn med loggen på 1737 en tur på 28.41
sømil.
Atter lidt lune med huller i skylaget, så kartoffelmadder, italiensk spegepølse sammen med det sidste af
hasselnød patéen og en flaske Chablis grand cru til at højne måltidet og søvnigheden. Min nye
selvoppustelige trampolin hynde kom i brug ½ time i trampolinen som underlag for en lille lur i den
skiftende sol. Der er ikke alverdens mange både kun 2 gæstesejlere foruden os i havnen, havnefogeden
kom kørende i sin bil, sød og tiltalende, og vi betalte kun 90 kr. Der er en OK - tank, der samtidig
fungerer som det lokale supermarked. Et hvede-majs brød var det mest sexede Ingrid kunne finde dér,
var vi enige om. Det var friskt og smagte fint til frokosten. Igen almindelig underholdning i form af
havnemanøvre. En norsk skipper var lidt for hastig, så han stødte kraftigt til en svensker, der lå foran!
Utroligt, for havnen er stort set tom for både, og ca. 98% af havnekejen er ubesat, så de kunne have lagt
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til mange andre steder. Der skete til alt held ikke nogen skade.
Der blev serveret balsamico marineret kylling på grill sammen med små pande stegte chorizzo pølser
med en dressing til mixed salat. Dressingen var græsk yoghurt med stærk sennep og frisk hvidløg.
Saucen lavet af fond kogt ind fra afkoget af skrog, vinger og indmad fra kyllingerne tilsat løg og
italiensk kryddersalt. Alle sang sammen med englene.
Vedr. grydelapsprojektet kan meldes at på nuværende tidspunkt er der godt gang i nr. 2 maritime lap, så
projektet må siges at været kronet med hæder!
Tidligt i seng 21.30 efter kabaler, læsning, hækling, høre radio og total afslapning. I morgen er der
Vordingborg og afslutning på Morten og Ingrids sejlferie med os på Havhunden.
Fredag 18/7-08
Igen tidligt op kl.7, så vi kan nå til Vordingborg og finde et tog over frokost, som de har ønsket. Et
parklignende område ved Bandholm havn dannede rammen om morgenturen. Her lå nogle ganske
dejlige store villaer, og især ét var ganske smukt indhegnet med hvidmalet smedejernsfag i et ganske
spinkelt og fint mønster, fint afstemt med det, der dannede rækværk omkring terrasse og altaner. Måske
sort eller mørk aluminium havde været nok så elegant!.
Vi fulgte en sti forbi campingpladsen. Denne gik langs med vandet, igennem høje siv, så den mindede
meget om stykket fra Gamborg til Svinø. Tilbage på havnen besøgte vi toiletbygningen og den var
meget ordentlig og i pæn stand. Ellers er det Knuthenborg Dyrepark, der sidder på de store aktiviteter
her i området. Morgenbrød fra omtalte OK - tank, inden vi stævnede ud kl. 9.
I starten modvind, men fra kl. 10 vendte det, så vi kunne sætte storsejl efter at have passeret det lave
vand ved Bandholm og logge 5-6 knob. Vi nød at sidde inde i kahytten, da der ikke var så varmt
udenfor, som vi kunne ønske. Hundene holdt sig også indenfor ved vores fødder. Ingrid har sat turboen
på sin hæklepind, så det lykkes næsten at få den færdig også, så der bliver er helt par ud af
anstrengelserne. Hun får ekstra garn med nu gejsten er til stede! Vi hygger os med snak og
håndarbejde, mens Lars og Morten passer roret og kursen. De måtte have mere varmt tøj på for lidt
siden, da solen ikke lige viser sig.
Indsejlingen til Vordingborg kl.13 går fint, ned med sejlene lidt udenfor, og så ellers på udkik efter en
plads helst med strøm og vand. Efter en rundtur i havnen slutter vi helt inderst i havnen ude for enden
af en bro, hvor der ligger en stor Hatteras ca. 60 fod. Skipperen og han besætning giver advarer os om
ikke at gå inden for den sydligste bro, da de selv gik på grund i forsøget på at gå derind. Men vi gled
fint på plads på de 1,3 meters dybde uden at mærke bunden og lagde til tæt ved vand og strøm! Loggen
1760 og triptælleren viser 22,69 sømil.
Godt fortøjet inviterer Ingrid og Morten på frokost på havnecafeen. Røget laks, brød med pesto, salat
og en burger sandwich til Morten. Hertil en flaske kølig hvidvin og en stor tallerken frisk vand til vores
velopdragne hunde, der ligger under bordet. Vi fik udleveret tæpper, da det var lidt koldt og blæsende
at sidde dér.
Tilbage til båden kl. 15 og så pakke deres bagage sammen, inden de afmønstrede og fandt banegården
og et tog mod hovedstaden. Ved afskeden var vi alle enige om, det havde været nogle dejlige og
afvekslende dag, vi havde tilbragt i hinandens selskab.
Derefter luftede vi hunde og gik op i byen efter mad i ”Spar”. Marineret cuvette og svinemørbrad i
køledisken, optændingsbriketter og grønt og frugt!
Cuvetten på grillen med salat og Garrigue rødvin efterfulgt af en sidst aftentur og god nat kl. 23
Lørdag 19/7-08
Vågnede op til lidt solskin kl. 7, tog løbetøj på, skrev lidt på beretningen, inden vi løb med hundene på
en tur af en halv times varighed. Stien førte igennem flere parkanlæg og en masse indhegninger med
får og lam. Området hedder Oringe. I bad og så i gang med en klatvask af løbetøjet og sure sokker og
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T-shirts. Vi ligger over, da vejret ikke tegner for godt, og Helle og Leif i ”Løberen” først starter fra
København i dag kl. 14. Vi havde overvejet Præstø, men den ligger der jo også i morgen. Et ungt
svensk par sejlende i en Nimbus 2600 kom på sightseeing her på båden ved frokosttid, efter de havde
lagt til. De var meget interesserede i denne form for båd. De har deres to drenge med.
Jeg gik på fiskeindkøb hos Johns fisk på havnen, fik to små pighvarrer, varmrøget hvidløgslaks og
nyrøgede sildefileter og remoulade. Pighvarren er til i aften på grillen og frokosten ordnes med
røgvarerne. Så har det ellers regnet for første gang på turen og det i stænger på vores nyvaskede tøj, så
det er spændende, hvornår vi kan forvente, det bliver tørt. Der har været masser af tid til at opdatere
beretningen, så det har jeg gjort. Kl. er 16.40.
Pighvarrerne kom på panden, da det blæste for meget til grill, og Lars ikke gad stå udenfor i
blæsevejret og regnen
Af afkoget fra finner og hoved blev der en skøn fiskefond til saucen, der fuldendte måltidet, sammen
den obligatoriske salat.
Der kom mere regn i løbet af aftenen, men vi fik luftet hunde i et ophold af vand fra oven. Tidligt i
seng.
Søndag 20/7-08
Tidligt op for at vende båden, da vinden var slået om. Svenskeren kom på broen for at hjælpe, da han
troede, vi var på vej af sted. Han var noget imponeret over manøvredygtigheden under den kraftige
blæst. Stadig byger, men igen nåede vi i opholdsvejr at få gået med hundene. Ved frokosttid ændrede
vejret sig det bedre, der kom mere og mere blå himmel, så vaskeriet fra i går kunne fortsætte med alle
T-shirts, undertøj og snart lignede Havhunden igen en sigøjnerlejr med tøjet flagrende på
søgelænderne! Hurra for Biotex.
Der blev tid og lejlighed til at slumre i solen inde i cockpittet. Det var for koldt og blæsende i
trampolinen. Vores vask og rengøring smittede på besætningen på Nimbus’en, så snart hang der også
tøj på deres båd. Hen på eftermiddagen gik vi den gode tur på Oringe-halvøen en times tid.
Sidst på eftermiddagen kom svenskeren over til os igen med notesblok, han måtte simpelthen have flere
detaljer om båden. Han hedder Gisli Kristjansson, er arkitekt i kontorindretning og har sit eget firma
AB05 i Limhamn. Hans kone Helena er inden for et firma, der tager sig af konferencer, og de har to
børn, Bjørn på 14 og Erik på 10. Mens han var på besøg, var kone og børn henne på boldbanen og
spillede fodbold. Vi fik et glas vin, men vi fortalte om Havhunden, og da Helena og ungerne kom
tilbage kom alle ombord, ungerne fik lov at bade fra styrbords trappe, mens hun fik lov at låne vores
brusebad! En rigtig hyggelig sammenkomst- og hundene var ellevilde med besøget.
Vi besluttede os alle til at gå ud at spise i Vordingborg, da tiden var løbet fra os i den hyggelige snak.
Klokken var allerede over 9 om aftenen, så hurtigt fik vi skiftet tøj og drog af sted, ungerne balancerede
på ruinerne af Slottet. Vi kom i sidste øjeblik på spisestedet. Kalve escalope med svampe til mig, steak
med gorgonzola til Lars, Gisli og Bjørn, og pizza til Erik og Helena. En flaske vin til deling (ovenpå
det andet, vi allerede havde konsumeret!). Hjemad igen ved 23-tiden efter en rigtig dejlig aften. Hurtig
landgang med hundene, som havde passet godt på Havhunden uden at lave ulykker. Træning for
Choko, som ellers er en pilfinger!
Mandag 21/7-08
Op igen til mere blæst og øsregn, men igen nåede vi af sted på morgentur, inden det for alvor tog til. Vi
vendte ikke båden, da vejrmeldingen gik på skiftende vind, og den ville løje og dreje fra kl. 11.
Læsning, håndarbejde, melding fra Helle og Leif, der er på strabads sejlads sydover. På med regntøjet,
fat i indkøbsnettene, og så ellers i fuldt løb, da bygerne indhentede os på vej op i Super-Brugsen. Ind i
tørvejr for at foretage de daglige indkøb. Faldt over et saksesæt, der røg med i købet. Så ellers tilbage i
regnen, der dog var stilnet noget af, men alt er noget klamt.
Frokost med stegt chorizzo pølser og spejlæg, røget hellefisk, og salat med rå løg, gulerodstern, små
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blommetomater og røde salatpebre.
Melding fra Løberen gik på ankomst til Stege, så det fik sat gang i os, så af sted på raske fjed. Lige da
vi havde fået sagt hastigt farvel til de nye venner og havde sejlet fem minutter, åbnede himmelen igen
for portene, så det var våde to timer til Stege med ankomst kl. 16, ca. 13,17 sømil, så loggen er på
1773.
Vi lagde os udenpå Løberen lige indenfor havneindløbet. Vi troede ikke, Helle og Leif var ombord, da
de ikke reagerede lige med det samme. De var faldet i søvn oven på de lidt hårde og våde sejldage
Kaffe og kanelgifler hos os i varmen, inden vi måtte i land med hunde.
Sms, mens vi startede madlavning, til Louise og Erik Djørup, som bor her i Stege. De kom til drinks for
at ønske tillykke med skibet med en flaske champagne. Et rigtig hyggeligt gensyn. De har fået malet
deres Bavaria mørk blå oppe i Egå Marinecenter, og det har pyntet gevaldigt på den.

Nero & Helle inspicerer madlavningen.
Kalverulle med gulerødder, kartofler, skøn sauce og Helles salat og rødvin, inden aftenen sluttede kl.
22.30 med kaffe. Vejrmelding for de næste dage lyder på opklaring let østlig til nordlig vind.
Tirsdag 22/7-08
Op klokken syv til morgensol, og jeg futtede i meget lunkent morgendusch, da vi ikke har haft strøm på
i nat fra land. Af sted med hundene langs med havnen og forbi Møns Privathospital. Morgenbadende
damer i havet med efterfølgende gymnastik var underholdningen denne morgen. Morgenmad og så
besluttede vi at starte mod Rügen, men Løberen skal have repareret lidt på deres genua. Vi trænger til
luft og få tørret båden igennem., så vi sejler i forvejen, men Helle og Leif tager en halv dag mere til
reparationer og besøg på Møns Bryggeri!
Ud af havnen kl. 8.30 for motor i stille vejr, og vi møder mange både den anden vej. Kl. 10.10 er vi ude
af Bøgestrømmen i vindstille.
Ved Møns Klint ændrede billedet sig helt, da der blev skruet op for vinden, som om der var blevet
knipset i fingrene. 5-7 m/s fra vest, perfekt, så op med sejlene og slukke motorerne, og så loggede vi af
sted med 6-8 kn i nogenlunde vejr med svag opklaring på vej. Det føltes helt rart med forandringen i
vejret med den megen regn. Hundene er godt tilpas med at kunne ligge ude igen, mens vi sejler. Jeg
kan få hæklet et par omgange mere på min evigheds dug i tyndt hvidt hæklegarn og pind nummer
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0.75mm! Den er jeg startet på for 2 år siden, men da det mest er på sejlture, jeg arbejder på den, går det
langsomt.
Bedre og bedre vejr mod Rügen. Frokost blev bare klemmer indtaget undervejs med te og kaffe på
kanderne.Vinden V. Lars hidser sig lidt op over at der er en kølbåd bag os som vi ikke trækker fra, han
sætter dog ikke gennakker eller spiler.
Vi nåede Hiddensees nordspids ved 17 – tiden, så klokken blev næsten halv syv, inden vi nåede ind til
Vitte i en totalt overfyldt feriehavn med lavt vand. Vi sejlede lidt stille rundt for at se, om der var et
sted, hvor kunne ”klemme” vore 6,53 m brede Lagoon ind. Det lykkedes ikke, så vi tog renden ud igen
og ind i trafikhavnen, hvor det så lige så kaotisk ud. Vi forsøgte at få nogle til at flytte en lille
speedbåd, så vi kunne komme til kaj, for som nødvendigt at få vore tisse trængende hunde i land efter
10 timers sejlads. Vi endte med at lægge os op til turistfærgens kaj med lange gummibeklædte stolper,
lige slå en fortøjning rundt om pælene og så ellers op med en hund af gangen, så vi ikke havde det
problem at tænke på de næste timer.
Ud igen af havnen langs med kajen, forbi flere private fiskelaugs broer, og så endte vi henne ved et
rustent hotelskib. Bagved det var der en bolværksplads med bilringe fendere. Her lagde vi til, så jeg
kunne lufte Nero og Choko oppe på diget. Derefter tilbage på Havhunden, og så havde Lars besluttet, at
så måtte vi svaje denne nat.
Der var vrøvl med ankerspillet, og efter nærmere undersøgelser og læsning af instruktionsbogen, viste
det sig, det heldigvis kun var et sikkerhedsrelæ, der slår fra, når motoren til ankerspillet overbelastes.
Her var det mudderet på bunden, der var årsag til det. Det blev slået til igen, men ankeret kunne ikke
holde, så vi gik stille på grund med roret. Jeg var næsten færdig med mørbrad med grøntsager, så vi
spiste først, inden vi atter ville lægge os ind bag hotelskibet. Den plads blev kun brugt til en turistbåd,
der satte turister af og på, når de havde chartret en tur i området.
Mens vi atter prøvede at få os lagt fornuftigt for natten, blev vi prajet fra hotelbådens dør på siden af
båden, ejerens private ”altandør”. Han sad med en smøg og nød solnedgangen og havde fulgt med i
vores trængsler, så han forbarmede sig over os med piften og vinken, så vi kunne fortøje udenpå ham
for natten. Så blev der ro i vores lejr.
Så blev vi anråbt af et dansk par Bettina og Henrik fra Køge. De stod oppe på soldækket af vores vens
skib og kommenterede Havhunden. En hurtig invitation til kaffe og fremvisning, blev straks modtaget.
De har en Centerline 40 en rigtig racer, og det var den vi ikke kunne sejle agterud igår, og de lå i
trafikhavnen tæt ved de store færgelejer for turistbådene og klods op af en ”Wasser-taxi”, der fór frem
og tilbage med gæster. En hyggelig aften med de to, så vi overvejer at lægge os uden på deres båd i
morgen.
Onsdag 23/-08
Tidligt op og ind til molen igen, så vi kumme komme i land til den obligatoriske morgentur. På
hjemvejen kom vi forbi Henrik og Bettina, og fik invitation til kaffe i deres Centerline 40 og nok en
gang hyggesnak, mens Nero og Choko skulle ligge på kajen og være velopdragne! Det gik fint. Så vi
henter Havhunden og lægger os udenpå, indtil vi kan få en plads i lystbådehavnen. Vejret var nu helt
forrygende varmt uden en sky på himmelen, da vi fik os fortøjet ved deres båd. Afslapning med
læsning, indtil Lars efter en tur i den havn, vi for 4 år siden lå i kom tilbage og meddelte, at
havnefogeden ville reservere en katamaranplads på den yderste bro til os, hvis vi kom indenfor en halv
time. Der er catamaranpladser i havnen, men de bliver besat af kølbåde om aftenen, hvis ingen
catamaraner melder sig.
Opbrud i en fart, så vi kunne lægge til dér. Strøm, men ingen vand. Så kunne vi slappe af og meddele
Løberen, at nu lå vi fint, så de skulle bare skynde sig, så kunne de nok også få plads. De kom fra
Klintholm.
Jeg gik tilbage til røgeriet i trafikhavnen og fik varmrøget laks og torsk plus en røget Rotbart, som vi
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skal have til frokost.
Efter frokost en times tid i solen i trampolinen i vores nye selvoppustelige hynder. Overfor os ligger en
hjemmebygget nydelig katamaran og nogle store motorbåde. En dejlig dag med total afslapning i solen.
Hen under aften kom Løberen, som endte på det yderste hjørne for enden af vores bro. Det var den
eneste plads ledige i den igen overfyldte populære havn. Der er grillplads med flere grills og bænke og
borde.
Grillmad på Løberens gelænder grill, mørbrad, pølser og en skøn Helle salat med græskarolie. Vinen
var på huset og en rom kaffe med puddersukker og flødeskum hos os.
Fin dag med landgang som afslutning.
Torsdag 24/7-08
Tidlig op at løbe med hundene ved stranden klokken 6.45. Det var inden vi vidste, vi ikke måtte have
hund med på stranden. Der mødte vi flere morgenbadere, og morgenløbere på turen. Rundt på digerne
på hjemvejen, hundene fik løbet en fin tur. Morgenmad i solen og så planlægning af dagen med
cykeltur op til fyret på det højeste punkt af Hiddensee, Dornbusch.

Dornbusch, Møns Klint i baggrunden.
Cyklerne og rytterne klarede debut’en og turen op til den skønne udsigt, hvor det var så klart, at vi
kunne se ”hjem” til Møns klint. Blæst fra øst fra en skyfri himmel. På hjemturen ned ad den humplede
betonvej, med samlingerne på tværs, en pause med kaffe på et traktørsted og en is fra en kiosk, og så
ellers på indkøb i Edeka i Vitte. Lars tog hjem til hundene og jeg drog i Edeka sammen med Leif og
Helle. De hjalp mig med at slæbe den ene indkøbspose.
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Tysk cat i Vitte med specialløsning af ”Salonproblemet på 10 m’s cat”
Frokost en omgang af den røgede Rotbart med rugbrød i varmen. Mere afslapning, inden en lang sjov
tur langs med vandet i de vadehavslignende omgivelser. En måge jagtede en havørn i lang tid, inden
den havde fået sat kløerne i dens afkom.
Aftensmad en fiskeomelet af resterne af de røgede fisk og forårsløg.
Sms til min svigerinde på hendes fødselsdag klokken 21
Fredag 25/7-08
Tidligt op som sædvanligt til strålende sol, men igen blæst fra Ø – NØ. Vi vil til Barth i dag, så vil
starte tidligt efter morgenmad. Først blev vi underholdt af en Dehler 39, der ikke lige kunne komme af
sted i vinden, der stod lige ind på den bagvedliggende bro mod vest, hvor han lå. Efter møje og besvær
lykkedes det ham at komme fri af endepælene og ud af havnen. Lars forberedte vor exit med at sætte
jollen i og ændre vores agterfortøjning, så den nemt kunne hægtes af, når vi bakkede ud. Helle og Leif
hjalp med for fortøjningerne, så alt gik fint og gnidningsløst, så snart var vi atter på farten. Genuaen
blev rullet ud, og i starten gik motorerne også. Snart kunne vi dog slukke dem og drive af sted med 6-7
kn kun for forsejlet. En yndig tur med læsning af fortsættelsen af Jordens søjler, Ken Foillet ”Uendelige
Verden”, lidt håndarbejde og hundene totalt afslappede.
En gravemaskine undervejs vakte Chokos opmærksomhed, men hun faldt hurtigt hen igen ude på
fordækket i skyggen ved kahytsvinduerne.
Sol hele vejen gennem vekslende smalle sunde og bredere vige, til Barth, hvor vi fik en kongelig
modtagelse af en piftende havnefoged, som anviste os den mest prangende plads midt på havnefronten.
Strøm og vand lige ved og tilbud om bestilling af morgenbrød, der så ville blive bragt i morgen tidlig.
Det sagde vi ja til, da han var yderst veltalende og i et smittende perlehumør. Vi lå dog lidt udsat i
vinden, der stod lige ind på den anviste kaj, så der skulle fendres godt af, så vi kom til at ligge lidt langt
fra. Samtidig var der nogle kraftige stolper, der holdt os ude. Fenderne blev anbragt på tværs ved
pælene, så vi ikke fik rubbet siden og vinduerne. Vinden Ø og 7-8 m/s og det var faktisk behageligt i
varmen. Vi fik kun en let frokost med øl til.
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Løberen blev anvist plads længere inde og vestligere i havnen. Der skulle næste dag være en speciel
kapsejlads for en bestemt type træbåd med røde sejl, så derfor blev de anbragt i en anden del af havnen.
På kajen var der livligt med både butikker og restauranter, heriblandt en fiskerestaurant, hvor Lars med
det samme gik op og bestilte bord til os alle 4.

Honnørkajen i Barth.
Inden da havde vi et mindre uheld, da Nero skulle op på Havhunden. Han ville ind, hvor der var en
wire på søgelænderet og ikke gennem den åbne del, så han faldt i vandet. Heldigvis havde Lars fat i
snoren og fik ham ført hen til styrbords badetrappe, hvor han med hjælp fik fodfæste på det nederste
trin og derfra kunne komme ombord. Noget forskrækket og meget våd fik han rystet sig. En ufrivillig
afkøling 
Vi indtog et dejligt måltid mad på restauranten bestående af 5 forskellige slag fisk. Laks, hellefisk,
smørfisk og en bars og en dampet ørred. Hertil kogte letsaltede kartofler. Resten fik vi med hjem i en
plasticpose til hundene, som passede på båden imens. En Müller Thurgau hvidvin, som vi bestilte
samlet. Dessert is, Stratiella med flødeskum til de tre andre, og til mig selv en kagelignende vanilleis
med en kærne kraftig kakao is inden i, og så var det hele beklædt med ren kakaopulver. Kaffe på båden.
Lørdag 26/7-08
Kl. 7.30 stod havnekaptajnen med en pose med 4 brötchen i en pose som lovet. Han har holdt øje med,
hvornår vi var vågne, og vips var han ved båden for at aflevere det bestilte brød.
Han er bare en god person til det job. Han er en fin PR-mand på posten. Der skal som nævnt være
kombineret havnefest og kapsejlads, så kajen myldrer med travle folk, der sætter telte og boder op.
Grill- og ølvogne med bænke skyder op overalt.
Imens får jeg nok en gang klatvask af vejen. Kl. 11 startede kapsejladsen, så Helle, Leif og Lars stod
ved den kaj, hvor bådene skulle starte fra. Der var nok omkring 20 stykker i alt, som udefra så praktisk
Side 14 af 23

talt ens ude med deres 3 røde sejl…….!
Efter rådslagning alle fire blev vi enige om, der nok ville være for megen uro og tumult til en rolig nat
her ved kajen, så vi ville fortsætte op mod Prerow, som er den lille havn helt oppe ved Østersøen men
inde bag den tange, der har lukket den oprindelige flods udmunding fra gammel tid. For at komme
dertil skal man passere en drejebro og en pontonbro, der kun lukker op og i to gange i døgnet, nemlig
9.30 og 18.30. Den ene bro er én vejbane i én retning, og den anden er modsatte vejbane i den anden
retning. Vi regnede med at lægge os i en lille havn …… ikke langt fra broen.
Da vi kom så langt, viste det sig selvfølgelig, at her i højsæsonen var det komplet umuligt at knibe sig
ind på en plads, endsige lægge sig udenpå, I stedet sejlede vi hen i nærheden af broen og lagde os for
anker med Løberen uden på. Havhunden sejlede vi let på grund i den stadig blæst, så vi var sikre på
ankeret også kunne holde os begge.
Så var det bare 2½ times afslapning, jeg med min bog, Lars lidt rundt at ordne småting og få en lur.
Broen gik planmæssigt op og pontonen gled til side, så bådene fra Prerow først kom igennem, inden
vores side af bassinet kunne tømmes ind i området. Selve turen havde en fantastisk lighed med
eksempelvis Ejderen med siv langs kanterne, hvor langhornet kvæg og får gik og græssede i det frodige
område.
To langbenede traner gik også og spankulerede på deres lange ben, spidse storkelignende næb og med
lange gråsorte vingefjer!
Ankomst til Prerow, hvor vi hjerteligt modtaget af havnefogeden og et helt kobbel andre hjælpere, der
alle hjalp os med at fortøje lidt akavet udenpå blot to pæle, så igen fendere i vandret stilling, da blæsten
ikke havde lagt sig en tøddel. Sol og byfest også her med kaproning med mindst 16 roere med pagajer

og en styrmand, forsynet med tromme og stor stemmepragt, der var med til at holde takten af åretag
ved rytmiske trommeslag på og tilsvarende råb.
Rigtig mange nysgerrige blikke på Havhunden, da vi endelig lå stille. Løberen fik samme hjælp, da de
skulle fortøje på enden af den anden bro. Tur med hundene. Vi flager ”over top” for at deltage i festen
– og havnefogeden roser os for det.
Grillen på vores båd kom i brug til pølser og mexicaner koteletter. Tzasiki og salat i store mængder og
nok engang hygge. Helle fik dansefødder på grund af popmusikken (60’er 70’er musik), i teltet på
kajen, så Leif inviterede hende på en halv times svingom.
Aftenen sluttede med et festfyrværkeri, som Choko ikke satte så gevaldig stor pris på. Hun rystede lidt,
men fik stor ros. Hun husker stadig sin første nytårsaften, hvor hun var alene ude, da hun i et øjebliks
uopmærksomhed fra os, så sit snit til at smutte væk og først kom tilbage om morgenen. Håber hun lige
så stille lære at takle sin frygt!
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Søndag 27/7-08
Op som sædvanlig og på tur med de firbenede, hvor der her decideret er hundestrand. Den nåede vi
først ud på om eftermiddagen anden dag, vi gik med dem. Der er kursted for lungepatienter.
Mange lejer cykler, så de kommer rundt og får set en masse.
Byen stod i festens tegn med optog af blomster pyntede heste og vogne, da Lars og jeg gik på
sightseeing. Undervejs fik vi købt røgvarer til vores frokost i en af de mange kombinerede fiske-og
imbis steder. Du kan vælge at indtage din bestilling på stedet eller købe det, du ønsker og tage det med.
En is kan man altid sætte til livs, så det gjorde vi på hjemvejen.
Hen på eftermiddagen nåede vi ud til hundestranden, hvor en del af den brede strand er åben for
hundeejere. Et leben af mennesker og dyr beskæftiget med at bygge i sandet, bade eller hygge sig med
deres hunde. En rigtig slapperdag!
Om eftermiddagen skulle der være tøndeslagning på festpladsen med hestene og et par æsler fra
formiddagens optog. Helle og Leif deltog som tilskuere i de tre timer, det varede, mens vi fik set
stranden.
Vi fik besøg af brovagten, som fortalte, han havde fotograferet os fra drejebroen, da vi gik igennem
med Havhunden, så han blev inviteret ombord, mens hans kone blev siddende på pælen på broen. Hun
var ikke mobil nok til at komme ombord pga. en mindre skade i sin ene fod. Han har vagten i morgen
formiddag, når vi skal igennem. Han skifter med en anden, så de deles om Stralsund drejebroen og
denne på vej mod Prerow. Han har et mobil-home i sommerperioden, så han kan bestride begge steder.
Om aftenen igen leben på land, men ikke helt så meget som dagen før. Vi sov som sten trods musikken
fra teltet.

Området mellem Barth og Prerow.

Mandag 28/7-08
Rigtig tidligt op, da vi skal nå broens åbning 9.30. Vi nåede ud til hundestranden så tidligt, at Nero og
Choko kunne få lov til at bade i Østersøbølger uden at blive forstyrret af andre hunde på nok en solrig
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og skyfri morgen. Efter turen hjem på båden til morgenmad og af sted kl. 8 mod broen. En vidunderlig
morgen sejlads gennem det grønne landskab ad den bugtede gamle flodløb. Stille vand og stille motor.
Vi kom i god tid, så vi lagde os ind i sivene, mens vi ventede på broernes åbning.

Fra denne side kunne vi rigtig se pontonbroen, da den gled til side. Let forsinkede af en ambulance med
udrykning gled vi igennem og vinkede til brovagten, som havde været på visit hos os i går.
Så gik turen mod Bart, hvor Løberens besætning skulle hente en ny bestilt wire til deres mast. Igen blev
vi modtaget af en glad havnekaptajn. Han havde ikke villet afregne sidst, vi var her, da han hørte, vi
kom igen efter Prerow. Vi kom af med 6 Euro pr nat.
Cirkus var kommet til byen, så der var livligt og travlhedoveralt med at sætte telte og boder op til de
næste dage, samtidig med at deres havnefest skulle løbe af stabelen.
Varmt så vi fladede ud, jeg nåede at slæbe indkøb fra Edeka, men glemte i farten kød, da der ikke var
alverdens udvalg i disken.
Vi nåede dog senere at vælte os ind før lukketid og fik købt det med, da vi igen i morgen vil tidligt op,
så vi kan få havneplads i Stralsund i morgen middag.
Vi fik besøg af en flok skønne tøser fra nogle ferieboliger længere henne på kajen. De var faldet for
hundene, så det var det eneste saliggørende at være ombord for at kramme dem. De var alle i 12-14 års
alderen ned fnis og grin i et væk!
En fin dag og aften med vinden, der havde aftaget en smule.
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Tirsdag 29/7-08
Afregning med den hjælpsomme havnefoged/kaptajn, som lige sørgede for ekstra vand (uden betaling)
til at skylle båden i, efter vi havde fyldt tanken med de 330 l vand, der kan være der. Tur med hundene
langs havnemolen og videre hen ad vejen langs vandet. Vi nyder alle den time, der starter dagen med
hunde turen, inden vi vender tilbage til morgenmad. Nybagt speltbrød i gasovnen på vejen til Stralsund,
hvor vi kunne invitere på frokost med brødet og røget fisk af forskellig slags, da vi havde lagt til. Det
blæser stadig med kraftig østenvind, men ellers ville varmen være uudholdelig for alle. Vi følges i
denne vindstyrke fint med løberen. Fik en plads ret langt ude ved en flydebro, hvor vi kunne se
operaskibet med pladserne til publikum.
Lars opdagede Havkat 31 Tyro, der var kommet ind kl. 18, så de kom over efter vores aftensmad,
bayonne skinke med stuvede grøntsager, til et glas og lidt bådsnak. Helle og Leif kom også til kaffe, så
det var en hyggelig dag. Jeg har fået læst bogen færdig ude i trampolinen på madrassen sammen med
Choko, som elsker at være i luften på fordækket af Havhunden,
Operaen var Figaros Bryllup, der dannede baggrundsmusik til vores sammenkomst. Vi fik tændt
dækslyset.
Fik sendt sms af flere omgange til Natasha på hendes fødselsdag (27) i det franske.
Planlægning af den videre tur går nordpå igen til Wiek fra Stralsund. Loggen 1903 og trip 20,92
Onsdag 30/7-08
Der bygget meget nyt her i Stralsund. Noget mere heldigt end andet. Nede på havnen var der blevet
opført noget, der kunne mistænkes for at være et nyt kulturhus. Tre hvide skæve, silo-lignende
mastodonter, som dækkede fuldstændigt udsigten fra vandet til de gamle kirker og kun spir og tårne
stak op rundt omkring i baggrunden,
Det er en tur på ca. 16 sømil til Wiek! Senest fredag skal vi atter krydse over Østersøen, da der meldes
om dårligere vejr og vestenvind, og vi ikke har lyst til at strabadse os i ferien. Solen skinner stadig fra
en skyfri himmel, så lige nu er der ikke så meget vasketøj på søgelænderet. Afgang kl. 9 efter en tur
rundt om en sø i en park i Stralsund. Temperaturen er allerede 18 – 20 gr, så vi har korte ærmer og
shorts på kl. 7 om morgenen.
Vi fik igen en fin tur fra Stralsund op til Wiek i stabil vind fra øst 8-10, så vi havde et reb i storen og
genuaen. Vi lagde til ved 13.15 – tiden, i ikke så stegende varmt vejr og lidt mere diset. Samtidig og til
vores irritation var der en lille motorbåd, der forså sig på en for stor plads, hvor vi kunne have ligget
bedre. Vi fik en anden kajplads, så vi kunne bare vente på Løberen og meddele, at der var plads bagved
os. Der var rimelig fredeligt, modsat molen mod land, hvor der altid er en livlig trafik af mennesker.
Mange lagde nu deres tur omkring vores yderkaj, stoppede op og kikkede meget interesseret. Løberen
kom hurtigt efter og lagde sig bagved. Loggen 1924 og trip på 21,26
På turen op gennem den lille by var der fuld gang i at få restaureret mange af de kasserne-lignende
gamle bygninger. Nye vinduer til at erstatte de gamle simple enkeltglas vinduer i frønnede trærammer
og tiltrængte nye døre. Haverne er også meget forsømte, men enkelte steder var der større og velholdte
urtehaver, der var plantet til og passet med fjernelse af ukrudt. Det så dog langt mere fortrøstningsfuldt
ud denne gang i forhold til for 4 år siden, hvor vi besøgte Rügen.
Menneskene er heller ikke så knugede, men langt mere imødekommende end vi sidst oplevede.
Indkøb af et stort stykke smørfisk, som vi ville grille sammen, og 4 skrubber. Fiskevognen, vi købte
fisken i, havde også funktion af havnecafé. Vognen dannede den ene side af caféen, et stort køleskab
med øl, vand o. lign den anden. Så var der placeret træbænke med faste borde i den læ, det gav. Vi
spurgte efter pighvar, men det havde han ikke.
Smørfisken fik skindet trukket af og de store ben fjernet, derefter parteret i store firkantede stykker,
som er nemt, da fisken er meget fast. Stykkerne i en stor bradepande i en marinade af salt, peber,
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fiskekrydderi og saften af en citron, hvor det stod og trak i en times tid, mens der blev lavet salat og
kartofler med oberginer og æbler i stanniol på Helles og Leifs grill. Fiskefond kogt på to af
fiskestykkerne, skindet og benene, et salatløg, fiskekrydderi, hvid peber og et glas Noilly Prat tør
vermouth. Seks af stykkerne på grillen og resten på vores pande, så vi ikke skulle afbryde måltidet med
at fare frem og tilbage på bådene. Den siede fiskefond kølet ned, inden den blev tilsat 4 æggeblommer
sammen med resten af marinaden fra fiskene. En pragtfuld hollandaisesauce blev resultatet efter
forsigtig opvarmning. En sand nydelse var vi alle enige om. Kaffe og frugt, melon og vindruer, med
”schlagsahne” håndpisket af Helle med hjulpiskeren.
Torsdag 31/7-08
En lang morgentur inden vores obligatoriske morgenmad. Vejrudsigten melder om forandring i vejret
fra fredag hen på dagen med vind drejende til vest fulgt af torden flere steder, så alle er enige om, vi
tager turen over til DK, Stubbekøbing, i den gunstige vind fra Ø, ikke ret kraftig 3-5. Derfor er det
vigtigt, vi har været på lang tur med hundene, da de skal kunne holde sig i omkring de 10 timer, turen
kan komme til at tage.
Afgang Wiek kl. 9 for motor, senere storen og gennakker. Løberen fandt mere vind end vi, så vi havde
de 2x30 hk til at hjælpe os. I sejlrenden for de store skibe var der én, vi måtte gå bagom, og for at
komme forbi en anden satte vi farten op. Ellers en dejlig tur, varm, så Choko og jeg i fortrampolinen
med luft og en bog. Der kom mere vind, da vi nærmede os Stubbekøbing. Vi mindedes alle de gange vi
har været her, og fælles er at det altid suser med vind op igennem sundet, med sydøstenvind virker det
som en tragt. Vi måtte ind i trafikhavnen, da der var stoppet med både og for mange pæle i Marinaen
med lige tæt nok afstand til, vi kan komme ind. Vi fik en kajplads inde ved toiletbygningen og tæt på
iskiosken. Kl. var 18, så det blev 9 timers sejlads. Løberen kom 15 minutter senere med hån om, vi
havde snydt ved at sætte motor, da vi manglede vind . Lidt rødvin i vores cockpit.
Isvaffel på fordækket, hvor vi beundrede de hollandske ”plattbodem”, der var på en planlagt fælles
rundfart i vores farvande. Havnefogeden fortalte, at de havde reserveret plads for 4 måneder siden. Fra
Stubbekøbing skulle de til Rødvig, Dragør. Der lå en 30 siders plan for deres tur.
Aftensmad burgere og de indkøbte skrubber med salat og grønt. Mere rødvin og kaffe igen, inden vi fik
luftet hunde og gik i køjen tidligt ovenpå en lang sejlads.
Loggen står på 1972
Fredag 1/8-08
Dejligt morgen vejr med tur og udsigt til Farøbroen længere mod N langs med sundet. Som afslutning
fik hundene et morgen bad i det lave lune vand. Ingen hast, så vi nyder det sammen med flere
morgenbadere, der kommer på deres cykel og springer i vandet.
Op i Fakta på indkøb af mad, mælk yoghurt og andre småting. Helle og Leif vil til Vordingborg, da der
er flere ting, de skal have købt i den store ship-shop for at udbedre et par småting. Jeg fik nok af
Vordingborg, så vi vil til Karrebæksminde, hvor vi ikke har været før. Der er bygget ny ekstra havn,
der ser god ud, og samtidig vil vi være et stykke længere mod vest inden modvinden kommer. Så finder
vi ud af at mødes igen om et par dage.
Afgang kl. 10.30 i stadig stegende sol, som føles mere varmt i medvind, så vi lænser stille af sted for
gennakker. Der kommer flere bølger, så vi beslutter at sætte snor i Choko, så hun ikke går omkring på
båden og risikerer at blive hund over bord. Det passer hende ikke ret godt, men det bliver sådan. Da vi
drejer rundt om Knudshoved kommer den tiltagende vind lige ind fra øst og det giver vand på
trampolinen og bump, så forholdsregelen er ok.
Ankomst til havnen 13.30 til frokost bestående af omelet lavet af resterne af bayonne skinke, bacon og
de stuvede grøntsager, æggehvider og æg pisket sammen. Rostocker øl og dansk vand. Vi ligger bag en
Princes 45 motorbåd med en familie med to drenge Andreas og Daniel. Faderen hedder Christian og
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båden hører hjemme i Dragør. Broen er en servicebro, som havnemesteren hjalp os med at lægge til
ved. Drengene og faren kommer på besøg for at kikke, mens moren venter. Hun kommer måske senere,
når hendes generthed fortager sig 
En lang eftermiddagstur bagved de nybyggede ferie/ejer/lejer boliger og ud til en dejlig strand med
bademuligheder. Man kan gå på et lille dige, så vi gik så langt ud at hundene kunne slippes løs og blive
kølet af i vandet i det nu lummervarme vejr. Det trækker sammen med sorte skyer, der nærmer sig. Det
ser ud til vejrudsigten har haft ret.
Aftensmad bliver stegt kylling med salat, dampede gulerødder og broccoli. Champagne og et glas
rødvin. Vi nåede at spise udenfor, hvor vi har udsigt til en nyåbnet restaurant ”Terrassen”, inden det
begyndte at dryppe. Det blev nu ikke alvorligt før ved 21.30 – tiden, så stod det ned i stænger. Lars var
gået til køjs, så han hørte det faktisk ikke, og han havde ikke får lukket vores luge på dækket, så der
kom lidt vand i køjen. Jeg skrev beretning, da jeg var kommet rigtig langt bagud, så nu skulle det bare
opdateres. Til køjs kl. 22.30 til lyden af tromme regn.
Loggen 1993, så vi har sejlet 21 sømil på denne tur
Lørdag 2/8-08
Sov lidt uroligt, men faldt i søvn igen, så jeg kom først op kl. 7, mens Lars var på hurtig morgentur
med Choko, som for en gangs skyld plagede om at komme af sted. Vi havde snydt for den sidste
tissetur i aftes på grund af regnvejret. Morgenmad med skyer og blæst, der tager til og er drejet til vest
for første gang i 14 dage, og flere både skifter plads til denne lidt roligere havn. De har ligget og vippet
og rullet i nat i en af de tre andre havne, så nu trænger de til ro! Tunge skyer i horisonten, men de må
godt blive, hvor de er! Heldigvis ændrede billedet sig atter til det bedre, og solen kom igen på
himmelen. Vi venter på Løberen fra Vordingborg, de havde foreslået Vejrø, men den blæsende
vejrmelding fik dem til at beslutte ”vores” havn. Vinden er 8-10 V-SV, så de kommer i modvind noget
af turen. I løbet af formiddagen lagde en Princess 61 fra Sønderborg sig for enden af service broen. Det
var et større projekt, da enden ikke lige var det bredeste, og de ligesom vi, var afhængige af at skulle
have en hund i land. En dejlig ung schæfertæve, som var vænnet til at være uden snor og alligevel blive
i sin kurv på land. Ejeren Bent fik givet den store båd en omgang vask og skylning, efter han havde
herset med sin familie under fortøjningen. Lidt godmodig mobning fra os var helt ok. Konen hed Anne
Mette og der var to sammenbragte børn med på 12 , Simon, og 3, Isabella. Vores frokost indtog vi på
fordækket i den læ, der var mest udpræget i den tiltagende vind. Ellers læsning, men havnen Søfronten,
blev fyldt mere og mere op. En forstående havnefoged sørgede for at flytte og omdirigere både, så
pladserne blev bedst muligt udnyttet. Det vil blive noget af en udredning at komme herfra i morgen,
med et par kølbåde, vi næsten spærrer for, og Princess 45, vi spærrer totalt for. Vi regner med Løberen
skal lægge sig udenpå os, så endnu flere bliver spærret inde 
Kl. 17 kom der sms fra Helle, om at de havde tabt det bagbords rorblad, da det nederste rorbeslag var
brækket. Leif havde valgt at kappe snoren, og derefter forsøgte de at finde rorbladet igen. Det lykkedes
dog ikke i blæsten, så de kom ind kl. 18.30 i noget dystert lune. Det kræver en smed og en tømrer at få
et provisorisk ror, så det vil de gå i gang med i morgen. Så var der almindelig fremvisning af vores båd
til Bent og Anne Mette fra Princess 61, og så var vi ovre at se paladset. Der er alt i tre etager, med
opholdsafdeling, soveværelser, vaskemaskine i ”kælderen”, pantry en halv etage ned med fryser,
køleskab og opvaskemaskine. Flybridge allerøverst udstyret med udendørs køkken og solmadrasser.
Fed luksus overalt med smukke blanklakerede træskabe overalt i alle rum. Brusebade 3 stykker i
forbindelse med kahytterne. TV flere steder, surround anlæg og alt indenfor elektronik til at sejle efter.
Aftensmaden blev en cuvette på de gratis grills på kajen, som havnen har stillet til rådighed.
Chilikartofler, salat og lidt grønt til tzasiki salaten og tiltrængt rødvin til at dulme lidt på de oprørte
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sind.
Søndag 3/8-08
Vi har besluttet at nå over til Fyn i dag, inden vejrmeldingen går os alt for meget imod. Det er tørt, da
vi får filtret alle både fra hinanden klokken elleve. Princess 45 fra Dragør skal ud en dag før beregnet,
da han også har hørt vejrudsigten. Afsked med Helle og Leif efter små 14 dages dejlige sejladser
sammen. Så var det ellers ud på bølgen den blå til bump og vip. Vi havde været forudseende og for én
gangs skyldt stuvet flasker, både vin- og olie flasker, ned i rummet under siddepladsen midt i kahytten.
Et viskestykke i tallerkenskabet, så det hele ikke rasler rundt. Hen på eftermiddagen vil vinden tiltage
og komme kraftigt fra V 9-10. Fin og stegende sol de første par timer op til Agersø og forbi Stigsnæs,
men så kom det lovede omslag med en ordentlig regnbyge, der gav 18 m/s. Jeg mindedes lidt Den
Engelske Kanal, men dette var kun en halv times tid og ikke 8 timer, som dengang  Det var til at
holde ud.
Frokosten fik vi i læ af Agersø, inden bygen på vej mod Nyborg. Skinke og ost på brød med te. Jeg
blev inde i kahytten sammen med hundene, da uvejret brød løs, og Lars fik fat i fjernstyreren. Af en
eller anden årsag gik autopiloten ud af ”auto”, så det måtte han ud og indstille med det resultat, han fik
en ordentlig vasker af en bølge, der kom op over rælingen! Efter godt overstået uvejr, klarede det atter
op, så vi kom til Nyborg kl. 16. log 2027. Forinden fik vi talt med Philip, om han ville med det sidste
stykke vej nedenom Fyn, så det blev aftalt at Sanne og Kim ville sætte ham af her i Nyborg til
aftensmad.
Forinden nåede Nero nok en vandgang i havnen, da han fik for meget fart på i svinget rundt om
kahytten ved nedgangen. Så i stedet for at nå rundt, gled han ned af badetrappen og plumpede i vandet.
Han klamrede sig til bolværket, Lars sprang i vandet med tøjet på, og nåede dog at få briller og ur af
inden redningsaktionen. Nok en våd hund op igen, og han fik en lille rift på den højre bagpote, men
ellers ved godt mod. Hele seancen blev fulgt op af tøjvasken af saltvands tøjet. Philip kom kl. 18, vi fik
en drink samtidig med vi viste kort rejsen til Rügen, inden de atter drog af sted på hjemturen.
Aftensmad grydestegt mørbrad med løg og bacon, hertil stegte kartofler med løg og gulerødder, dampet
broccoli, som Philip havde gjort i stand. Fint vejr, så vi kunne spise ude i cockpittet. Alle spiste med
stor appetit. Efter opvask gik vi en tur på havnemolen hen til ishuset, hvor vi alle tre fik en stor isvaffel
Hundene var med på turen. Der er bygget mange skønne etagehuse, nogle med private ankerpladser,
Fredericia kunne lære meget om udnyttelsen af havneområdet ved det gamle Kemira. De skal bare rejse
rundt og få idéer i andre danske havne. I seng klokken 23.
Mandag 4/8-08
Vi sov længere, end vi plejer, da det regnede, og hundene ikke plagede om at komme ud – de havde jo
været sent ude i går. Vi bliver her i dag, da vejrmeldingen siger stigende vind 10-18, så det har vi ikke
den store lyst til.
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Tirsdag d. 5/8-08

Morgensol i Nyborg
Mod Marstal:i hård NV-lig vind, 1 reb i storen, men vi sejler i læ af Fyn, så det går fint – vi overhaler
alle; de fleste kølbåde har kun sat forsejl, nogle har motoren gående også - i 10-12 m/s medvind!. Ved
Rudkøbing ruller vi genuaen ind, og i bølgelæ af Strynø, tager vi storsejlet ned, og motorer resten af
vejen mod Marstal. Vinden er nu stik imod og måleren siger konstant 15 – 17 m/s true windspeed, men
vi går nemt 7,5 knob med begge motorer for halv kraft. Kølbådene omkring os ligger og hugger i søen
med 4 – 5 knob, i pustene går de helt i stå, men Lagoonen går bare lige igennem bølgerne.
Marstal log 2057. Der kommer senere en tysk Maram, der hedder ”Stora My”! Og der ligger en lille
hollandsk ”Klis”-trimaran
Onsdag d. 6/8-08
Mod Haderslev: plat læns i svag vind 0-2 m/s, det meste af tiden går den ene motor med. Overnatter
ved Vonsbæk bro; log 2099. Anker & Karin er ikke hjemme.
Torsdag d. 7/8-08
Tur ind og se efter havørne, men de var der ikke, det var til gengæld 2 mindre Marsvin – halvvejs inde i
Haderslev Fjord – håber de kan finde ud igen.
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Philip styrer ind i Haderslev Fjord.
Sætter sejl lige uden for fjorden og driver nordpå i svag SØ-lig vind – indtil den dør helt mellem
Egholm og Brandsø, motorer til Svinø, log 2115, aften med regn og torden. Våd tur med hundene og en
gang kabaler (de 16 hemmeligheder) med Philip
Fredag d. 8/8-08
Sidste dag motorer vi den korte distance til Middelfart Marina. Som sædvanlig har det været det bedste
vejr i sidste uge af juli og første i august. Det satser vi også på i fremtiden. Men turen bekræftiger os i
vores valg af Morfar-båd; det gør ikke så meget at vejret er dårligt, når båden er den rigtige.
Lise Gerdes og Lars Oudrup.
www.bisser.dk www.loyd.dk
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