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Havhundens sommertur 2014 
1. del: Fredericia, Norge, Skotland & Hebriderne. 

 
 

 
 
 
Sommerturen i år startede stille torsdag 26-06-2014 med afgang fra Fredericia 
Lystbådehavn kl. 9:30 med havnefogeden Bent de Jong som hjælper ved påfyldningen af 
diesel ved hans tank og med mange hjertelige ønsker om en god tur. 
Caroline kom om torsdagen i regnvejr samtidig med at Django blev afhentet af André og 
Gitte, som passer hus og hund i de mange uger, vi skal være væk. Turen går til Skotland 
over Egersund, Norge, hvor vi mødes med Geir og Birgit i deres Lagoon 380, samt måske 
Viggo Vea og frue i samme bådtype, og derfra over Nordsøen til Caledonian Channel, 
videre ud på den anden side mod Hebriderne, og hvis vejret arter sig, nord om Skotland, 
tilbage til Norge og hjem. 
Derfor skal Django ikke være skibshund, UK kræver 3 måneders karantæne… 
 
 
Afsted for motor i svag modvind, alle udenfor i læ af salonen, Caroline tegner til 10:30, 
hvor hun faldt i søvn i et par timer forbi Endelave, indtil vi fik frokost kl 13, laks, 
spegepølse, leverpostej, hyldedrik og boller i ovnen 
Storsejl, genua og motorer, og ankomst til Grenå, hvor vi fik en plads på langs af en 
gæstekaj. Temperaturen er heldigvis steget en smule på turen. 
Stegte frankfurtere med tzasiki, kartofler og gulerødder og den traditionelle salat hos os 
Det trak igen op til regn, og det regnede faktisk hele natten og blæste kraftigt op. 
 
 
Fredag d. 27-06-2014 
Så næste dag var der gammel kraftig sø, der gav en noget kedelig og uforberedt start. 
Hynder på, så vi kunne sidde udenfor, og Caroline kunne sove sig fra lettere ubehag. 
Køligt svag Ø 3-4 og turen gik mod Egense. 
Fint klubhus i Egense, åbent hele døgnet, en “Ta’ selv” isbar, hvorfra vi nød en is i det lune 
klubhus. 
Vi kunne bestille morgenbrød pr sms hos Egense Camping og så hente det næste dags 
morgen kl 8- en fin ordning og service. 
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Lørdag 28-06-2014 
Hentede det bestilte brød på campingpladsen, så det var en lille rask morgentur. 
Vi ligger på Middelhavsmaner med agter til broen, så vi kan hoppe fra borde via 
badeplatformen. 
 

 
 
Grove birkes, majsfryd og mørke grovkornede stykker, lavet som bake-off, så de var lune, 
da de blev puttet i posen. 
Vejret er nogenlunde, så vi nyder fuglenes morgensang på vejen frem og tilbage, 
gulspurve, rørsangere har travlt med at afmærke territorier. 
Vi havde ikke så travlt, nu det værste lange stykke udenom “Næsen” var taget 
 
Søndag 29-06-2014 
Overskyet og afgang 9:45 mod Voerså, et lille fiskerleje mellem Egense og Frederikshavn. 
En lille 15 m smal indsejling med en dybde på ca. 2 m, så vi glider stille derind og får en 
dejlig kajplads og samtidig hjælp fra en luftende hundeejer.  
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Solen kom frem, men ikke stegende varmt, så vi kunne spise frokost ude i cockpittet med 
nok en gang laks og skinke på resterne af morgenbrødet. 
Afslapning derefter og Caroline og jeg på tur op i den lille by, hvor vi fandt en bod med 
salg af nye kartofler og friske jordbær. 
Jordbærrene fortærede vi som eftermiddags snacks, de sidste med flødeskum fra 
spraydåsen. 
Aftensmad gammeldags røgede makrel stegt på panden, de nye kartofler med smør og 
nok engang frisk salat, hvorefter C. og jeg gik til legepladsen, inden sengetid, men Lars 
tog sig af opvask og tømning af den makrelduftende skraldespand. 
Caroline nyder de sene aftener med oplæsning af Grimms eventyr, inden hun sover 
umiddelbart efter, men senere end hendes hverdag, hvor hun heller ikke får de ekstra hvil i 
løbet af dagen. Hun er meget dejlig at have med, og falder fint ind i alle rutiner. 
 
Mandag 30-06-2014 
Skøn morgen, selvom vi fik vores ene store kuglefender brændt af opad vores 
centralvarme udluftning udvendigt på fribordet- der stod store sorte røgskyer op fra 
styrbords side lige inden, vi skulle spise i den stille morgen. 
Vi måtte vente på at købe en ny, når vi kommer til Frederikshavn. Allerede nu kunne vi 
mærke, at vi var ved at finde ud, hvor vigtige eller ikke-vigtige tingene var, så vi undgik at 
stresse os selv. 
Vejret holdt stadigt den første del af turen, ikke ret voldsom sø, så det var ikke nødvendigt 
for C. at lægge sig så meget til at sove, som hun ellers havde for vane. 
Et par smådryp fangede os på selve turen, og først lige før bestemmelses stedet fik vi en 
kraftig byge, der krævede udstyret på ved fortøjningen, derefter hurtigt i læ til kaffe og 
vente på det gik over. 
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Frokost fik vi også, så blev det tørt, og Lars havde talt med og betalt havnefogeden, og 
havde ved samme lejlighed spottet pladsen længere inde ved kajen, så vi holdt flyttedag, 
inden der blev for travlt af andre indkommende både 
 
Kajpladsen var lige bag en LM 28 med et ældre ægtepar, Irene og Bjørn fra Fanø. De så 
lidt nervøse ud, da vi kom, for de var også ved at fortøje. Vi kom dog hurtigt på 
venskabelig talefod 
 

 
 
Efter flyvningen drog Caroline og jeg på opdagelse efter tryklåse til dukkens nye body og 
røde knapper til den nye røde dukkekjole inde i byen- en tur på et par km under hyggelig 
snak, mens Lars passede båd og bog.  
Caroline er ikke pibet med at gå, men nyder, der sker noget. Det tog en halv times tid at 
finde derind og igen en halv time tilbage efter det vigtige indkøb hos Strikkefeen på 
Søndergade. 
 
Det var først næste dag, Caroline skulle afhentes af Peter, som tog den lange rejse fra 
Hellerup til Frederikshavn og herfra en forbindelse til Ålborg lufthavn med Caroline for at 
flyve hjem til CPH. 
 
Vejret var nu nogenlunde lunt, men mest skyet uden yderligere regn 
Aftensmad: 
Hakkebøf/frikadeller laver af hakket okse, tilsat 2 x revet løg, maizenamel, 2 æg, 
hønseboullion, salt og hvidløgspeber, æltet professionelt af Carolines kyndige 4-årige 
hænder og smagt til, inden de skulle steges på panden og serveres med kartoflerne og 
salat. 
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Besøg af Irene og Bjørn, der for 13 år siden havde lejet båd i Caribien, som deres livs 
oplevelse, og som ved at høre om vores fremtidsplaner blev fjerne i blikket og fik næret et 
ønsket om gensyn med området. 
Igen frem med Grimms illustrerede bog til godnat oplæsning for Caroline, som elsker at få 
læst op. 
 
 
Tirsdag 1-07-2013 
Op lidt tidligt for at sætte langtidshævet dej til brunchboller i køleskabet, så vi kan få dem i 
eftermiddag, når Caroline bliver afhentet. 
Dejlig morgensol med læ i cockpittet fejres med morgenmad udenfor og en klatvask sat i 
blød i det blå vaskefad og biotex. Det lufter hyggelig, så det må være nemt at få det tørt. 
Efter morgenmad sætter jeg mig op med strikketøj, mens C bruger tiden på legepladsen, 
som har et dejligt klatrestativ med tykke tove bundet sammen med knuder, så der dannes 
firkantede ruder, man kan klatre i. 
Imens låner Lars cykel hos havnefogeden, så han kunne komme afsted og købe en ny 
stor kuglefender, der var for langt at gå. Det var gratis og bar havnens navn på stellet, så 
man ikke lige skulle glemme, hvor den kom fra. 
Solen holdt, så vi kunne tage hul på klatvasken, få pustet luft i det lille soppebassin- 
Havhundens Swimmingpool- så vandet kunne varmes op og Caroline kunne komme til at 
pjaske. 
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Efter hyggebad er solen stadig kilde til varme, selvom vi ligger lige på kanten af en 
tordenfront med kulsorte tunge skyer, der dannedes over åsen i Nordjylland, og det varer 
ved og flytter sig praktisk talt ikke. 
Vi havde overvejet at hente Peter ved toget, men lurer på den torden, der nu buldrer fra 
skyerne, mens vi nyder solen og vores vasketøj, det tørrer hurtigt på søgelænderet i sol og 
vind. 
Boller i ovnen, så de er klar, da Peter kommer med taxa. Han har siddet og arbejdet 
undervejs, men måtte skifte tog i Aarhus med en times forsinkelse som resultat, så 
halvanden times hygge med en is på havnen efter boller, fremvisning af legeplads, inden 
vi fulgte de to til lufthavnsbussen til Ålborg i stadig fint vejr. 
Tilbage ved Havhunden kl 16, fik vi hurtigt gjort klar til afgang for næste etape med 
udspring i vejrudsigten ville det være bedst at tage Skagerrak som natsejlads. 
 
16:15 lettede vi fortøjninger og sagde farvel til Bjørnebanden, Irene og Bjørn, som skulle til 
Skagen som første destination, fik udvekslet mobilnumre, så vi kunne følge hinandens 
færden en smule. 
Storsejlet oppe, og først ved 18-tiden får vi en snert regn, vinden V SV, varmt tøj på i tide, 
inden vi bliver kolde, og da er klokken halvni. Vi fortsætter i en dejlig sommernat vestover 
mod Kristianssand og Egersund. Det lune i vejret holder det meste af natten, som heller 
ikke på noget tidspunkt bliver rigtig mørk efter solnedgangen kl 22:30 og den svage rødme 
mod vest, der lige stille drejer mere og mere mod øst for at gøre plads til en ny dag med 
solopgang kl 03:41. 
 
Vi skiftes til at holde udkik og blunde inde i kahytten med halvanden times skift, som 
passer i vores rytme. Vi er begge gode til at falde i søvn prompte og tilsvarende vågne, så 
den hurdle klarede vi også i fin stil. 
 
 
Onsdag 2-07-2014 
 
Natten var lige så stillet gået over til nok en dag, lidt kølig til start, men med solen fremme, 
så jeg kunne servere morgenmad udenfor til os med Lars ved pulten, og vi var nået 
udenfor Kristianssand, som vi passerede videre mod vest til Lindesnes, Norges sydligste 
spids, med vinden tiltaget stik vest øget fra 4-10 m/s, så det var ren vind i næsen. 
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Jeg kunne sidde i læ og blunde med strikketøj til efter spidsen, men så havde vi fået nok af 
bumperiet og knap 22 timer uafbrudt sejlads, så vi lagde for anker i Østre Seli 12:30 med 
en tiltrængt frokost, øl og hvile- Lars gik ned i kahytten og fik 2 timer på øjet, mens jeg 
blundede lidt ude i det idylliske feriehus-område, med flittige ejere, der malede 
vinduessprosser og deres små hvide og røde huse 
 
Da Lars kom op igen, havde ankeret sluppet bunden, og det kunne tydeligt ses på vores 
plotter, så vi rykkede op fra ankerpladsen, efter først at have måttet frigøre ankeret for 
tang, liner og tovstykker og videre hen til anden mere sikker bugt 
Geir Ove ringede os op, og med den vejrmelding, han kom med og dermed fare for 
indeblæsning i området, besluttede at lægge ud igen og nå til Egersund en distance på 40 
sømil, og dermed læ, så vi ikke blev alt for forsinkede, 
 
Vi kunne sejle indenskærs i lang tid efter hans anvisning, inden vi atter måtte tage kampen 
op med bølgerne, som godt nok mindskedes på kursen mod Egersund. 
Helgivis havde Lars fået hvilet en del mere end jeg, så han tog den hårdeste tørn, hvor jeg 
bare måtte oftere ned i kahytten og powernappe 
De sidst to timer før destinationen, holdt vi begge øje i regn og dermed noget dårligere sigt 
på vejen mod målet. 
 
Geir havde en plads i deres private marina ind under en 22-25-m høj bro, og endelig 
kunne vi lægge til kl 02:30, noget våde og kolde, sætte landstrøm på og indtage en stiv 
whisky til at få varmen i en fart sammen med vores centralvarme. Det gjorde hurtigt og 
effektivt underværker, så vi sov på splitsekunder og vågnede ikke før 9:30 med regnen 
væk og stor opklaring på vej. 
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Torsdag 3.7.2014 
 
Som nævnt fik vi først øjne 9:30, så det var brunch og ikke morgenmad, vi kastede os over 
efter dushen. 
Opklaringen gjorde, der var sol, vind og noget mere lunt end om natten, så vi nød vores 
velfortjente slapperdag med tørring af sejlertøj og støvler, en rask tur om eftermiddagen 
ned i Egersund by, café latte til 80 Nkr. siddende ved små borde udenfor caféen og kikke, 
inden vi atter begav os på vej hjem. På vejen hjem en opringning fra Geir, der var på vej 
hjem fra arbejde, så vi aftalte en opsamling, som endte med en kølig drink på deres 
terrasse med skønneste udsigt over fjorden med masser af huse, bådhuse. Vejret i det 
gode solhjørne, så det blev til improviseret middag med kinarejer, sursød krydret dressing, 
salat, inden vi atter vandrede hjem det korte stykke over broen og ned i marinaen, 
Birgit og jeg aftalte, at jeg kunne samles op med indkøb for øje, så jeg ikke skulle slæbe 
det hele hjem fra byen. 
 
Opsamling og invitation til middag, hvor jeg så ville supplere med lagkage til dessert. 
 
Fredag 4.7.2014 
 
Op til almindelig tid, men alligevel 10 timers søvn, morgenmad, og så opdagede vi at det, 
vi troede blot var en utæthed ved den ny bløde vandtanks kobling faktisk var en revne i 
limningen, og den var bare blevet større, da vi nu skulle fylde den helt op, så det stod ud 
af tanken med dyrebart vand. 
 
Heldigvis, vi opdagede det nu og ikke på vej over Nordsøen. 
Lars gik i gang med at få den ødelagte plasttank koblet af, så jeg drog alene af med Birgit 
og hendes datter Rebecca på indkøb i Rema 1000, som er stor her i Norge. Prismæssigt 
er det dyrere end i DK. 
 
Jeg fik købt norsk fersk laks, kyllingelår, færdigmel til norsk grovbrød, ingredienser til 
lagkage i form af kagebunde, friske jordbær og blåbær, porrer, slikærter mv, og blev igen 
sat af ved båden, hvor Lars havde løst opgaven med afkoblingen, 
Resten af dagen foregik med stille sysler, opdateringer af div beretninger (SRPI) og 
Sommerturen, og fremstilling af lagkagen, som tog det meste af en time. Jeg købte for et 
års tid siden en løghakker på Tupperwareparty, og den havde supplerende udstyr, så den 
med et større påmonteret kammer kunne indrettes til at piske flødeskum. 
 
Fødselsdagslagkage: 
3 lagkagebunde, den første med brombærsyltetøj smurt på nederste bund, og her ovenpå 
flødeskum med vaniljesukker og jordbær/blåbær stykker vendt i, næste bund også en 
gang syltetøj på og samme blanding frugt i ny portion vaniljeflødeskum, sidste bund på - 
trykket ned, så skummet med bærrene fordeles jævnt i begge lag.  
Til sidst en 3. portion flødeskum ovenpå 3. bund og derefter pyntes med skårne 
jordbærbåde og hele blåbær og kagen ender i en højde af små 10 cm med den skønneste 
duft af bær og vanilje. 
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Vi blev hentet i Geirs lille røde plast jolle med svaleklatter fra de svaler, der bor under loftet 
i bådehuset og fragtet med kagen tilbage til deres dejlige hus, hvor omtalte bådehus var 
indrettet med lav port, så vi skulle dukke hovederne ved indsejlingen i “garagen”, fortøje og 
vandre op til huset. 
 
Vi hyggede os med et glas, mens Birgit lavede et dejligt fad med svinemørbrad lagt på 
skiver af courgette og hældt over med creme fraiche sauce kogt af i panden efter 
mørbradsstykkerne lige var blevet vendt. 
Dejlig salat med fersken, mocarella og krydret dressing og nye små kogte kartofler. 
Dertil Deiss, Berlenbourg rødvin og en skøn italiensk rødvin. 
Kaffe og den formidable lagkage til dessert, og derefter kunne vi næsten ikke rokke med 
ørerne. Fodbold-VM i baggrunden, Columbia og Argentina. 
 
Det var en slags fødselsdagsmiddag for mig, da vi ikke vidste, om vi alligevel skulle starte i 
morgen, hvis vejrudsigten skulle ændre sig drastisk. 
Gik hjem efter udpakning af gaver fra Lars- et dejligt sæt luksus undertøj i bordauxrødt og 
en ny sol bikini i sort og hvid. 
I seng efter nok en dejlig dag kl midnat 
 
Lørdag 5.7.2014 (min 68-års fødselsdag) 
Op ved 8-tiden med sol ned gennem lugen, men den forsvandt langsomt igen som 
formiddagen skred frem. 
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Rørte dej til morgenboller, så de kunne stå klar til bagning engang om eftermiddage. Skrev 
videre på turberetningen, og tog sidst på formiddagen ind for at fylde op med diesel, så vi 
ikke skal til det i sidste øjeblik i morgen tidlig, hvor det ser ud til vi kan komme afsted. 
 
Så blev vi hentet i bil til en kulturel tur i området omkring Egersund med dens mange 
fjorde, søer og snørklede veje med små museer, bl.a. et med beskrivelsen af et tysk 
krigsskib, der blev overmandet af et engelsk og over 250 engelske fanger befriet. 
Et område under Helleren med bebyggelse fra stenalderen helt op til 1920, med bevarede 
små lavloftede huse, hvor der boede 5 familier under granitudhænget i bunden af fjorden, 
og som levede af fiskeri og lidt kvæg og høns. 
 
Videre rundt til en anden fjord, hvor det blev holdt koncerter i amfibiet, og med 
velbevarede gamle huse. Man kunne ligge udenfor med båd og høre koncerten derfra, når 
der var noget i gang. Gammelt handelshus med div ting og sager. 
Inderst i fjordene så vi allerede de første laks springe op med retning helt ind på den lave 
del, men når det virkelig går løs om kort tid er det bare i tusindvis af fisk, der springer op 
for at gyde. 
 
Flere steder kom vi ud til Nordsøen, hvor vi kunne se, der stadig var for meget vind til at gå 
ud med sikkerhed. 
 
Efter et par dejlige timer med de to dejlige mennesker, gik vi på hasteindkøb i Spar og 
købte ind til stegt laks med flødestuvet hel, frisk spinat og kartofler, så vi endnu engang 
nød Geir Ove og Birgits store gæstfrihed, inden vi igen tog løbeskoene på og gik ned til 
Havhunden. 
 
Næppe var vi kommet i læ i kahytten, før det atter væltede ned med regn. 
Bollerne på pladen og i ovnen, så vi har til i morgen på turen, som starter kl 06:00 fra 
deres adresse. Med på Careka er Geir Ove og Birgit, Rebecca og hendes kæreste Marton, 
og vi er bare os. 
Og så til køjs kl 22, da vi jo skal starte kl 06:00 
 
 
Søndag 6.7.2014 
 
Tidligt op som planlagt med afgang 6:15, hen forbi Geirs og Birgits hus, hvor vi ikke 
engang nåede hen, da Careka allerede var på vej efter os. Vores log starter på 341,7 NM 
Det var med regnskyer, letskyet med vind kl 10 på 2,5 m/s SV 
Vandventilen har været åben for regnvandet i nat i den megen regn, der har væltet ned. 
Storsejlet er oppe sammen med genuaen med hjælp fra SB motor, så vi ikke skal krydse. 
Kl 12:00 er vejret klaret meget op til nærmest skyfrit, og vi har samme sejlføring og har nu 
logget godt 40 NM, og kl 14 med SØ vind 5 m/s går det helt godt med ekstra 10 mil. 
Det er første gang, Lars og jeg alene skal sejle igennem et par døgn uden at komme i 
land, så indtil nu er alt gået rigtig fint. 
 
Jeg fik en lur fra 16-17, efter at have spottet en spækhugger, som havde tiltrukket en flok 
fugle over sig i håb om, der ville falde godbidder af under dens jagt. Jeg nåede at purre 
Lars, som hvilede sig på sofaen i kahytten, så han også fik et glimt af den, inden den 
hurtigt forsvandt i bølgerne. 
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Skyerne trak sig igen sammen fra SV efter en ellers dejlig højtryksdag med sol, vi fik en 
hjemmebagt grovbolle med ost, imens vi bare fortsatte sejladsen, og vinden drejede til 
ØSØ og kom på 6 m/s 
 
I løbet af de næste timer drejer vinden mere og mere mod nord og frisker 
Aftensmaden blev en marineret gang kyllingelår kl 19:15 med kartofler/gulerødder og salat 
og resten af Carmelo Rodero rødvin. 
Kl 20:00 var det igen regn og loggen viste nu 430,9 NM 
 
Jeg fik hvil igen bare 1/2 h fra kl 21:30-22:00, vind var tiltaget, så motoren stoppet 
samtidig, og vindstyrken oppe på 9-10 m/s og vi sejler 8 - 10 knob med vinden ca tværs. 
Kl 23 er vinden drejet om til NV og frisket, så vi tager et reb i storen, og ville også rulle 
noget af genuaen ind, men mens den blafrede, gik hele tapen rundt om lidselinen i 
småstykker og Lars må rulle genuaen helt ind, for ikke at risikere, at den helt går i stykker, 
så det ville blive for motor og storsejl resten af vejen. 
Samtidig med alt det kom den første borerig i sigte til BB med dens særprægede lyshav 
 
Ved midnatstid nok et omslag til det mere voldsomme vejr med kastevinde fra syd mellem 
11-13 m/s, så der kanslede vi vagtplanen med skift hveranden time som hidtil, og var 
begge på dæk i rusk og regn og høje spidse bølger, som gav anledning til nok en 
søsygepille, som vi faktisk profylaktisk havde taget fra en start på turen for ikke at risikere 
af få begyndt med søsyge. 
 
Vi fik en noget mørkere natsejlads end sidst over Skagerrak p.g.a. de mange regnskyer, 
Kl 5 blev det tid til te, kaffe og rugbrød med syltetøj for ikke at gå helt sukkerkolde, 
samtidig fik jeg sat dej i gang til de næste brunchboller, der er meget nemme at få smurt 
med forskelligt i en fart og så kaste ned i halsen. 
 
Kl 6:00 viser loggen 501,7 NM altså 106 NM indtil videre, med en kurs på 250-260 og 
nærmest vindstille, så jeg kunne hænge i mit hjørne og småblunde, mens vi passerede 
masser af boreplatforme og supplyskibe. Vi nyder vores nye udstyr med AIS, så vi kan se 
de andre skibe på plotteren i god tid. 
 
Vi har Careka bagved os i nogenlunde stabil afstand, og har aftalt kanal 73 på vore VHF, 
hvis vi skal have fat i hverandre. (Det gik der nu lidt ged i, da vi havde kanal 16 åben og 
ikke havde 73 på “dual watch”, og Geir flere gange havde forsøgt at få fat i os) 
 
9:35 blev Havhunden nærmest invaderet af en stor flok delfiner, hvidskævinger, ret lyse i 
farven, og fantastisk tillidsfulde og legesyge. De opholdt sig omkring båden i 20-25 
minutter til stor fornøjelse for både os og delfinerne, som talte måske 15-20 individer. De 
svømmede ved siden af, under, foran og på tværs af Havhunden i en stor legetummel, 
inden de satte kursen til N og forsvandt. Vi nåede et par snapshot, men ikke af storslået 
kvalitet. 
 
Sol men koldt, så vi havde udstyret os med 3 lag tøj, fleece, løbeundertøj med dække af 
hænder, uldne sokker i sejlerstøvler og rigtig sejlertøj hel yderst. 
Kl ca. 11 passerer vi Greenwich Meridianen 0*, vinden tog igen til, så storen skulle igen 
rebes, mens genuaen blevetotalt fredet, så den ikke blev revet itu i selve sejlet. 
Det bumper i 8-10 m/s, hop-hop-dyk med store brådsøer, der af og til klasker indover både 
vinduer og helt op over ruffet, så meget, at der kommer vand ind gennem lænse hullerne 
på siden, så vi faktisk må håndpumpe det ud ude fra cockpittet.  
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SSV 8m/s så der er lige fra siden og så kraftigt, at vi næsten føler, vi letter det luv skrog, 
og føler en lettere krængning. 
kl 16 er der kun 30 NM tilbage, inden vi når bølgelæ i Moray fjorden, men tid til nybagte 
boller, som smager himmelsk efter strabadserne.  
 

 
 Første syn af Skotland. 
 
Kl 21 havde vi sat mørbrad til livs, netop da vi kom i læ i fjorden videre mod Inverness, og 
vi kunne mærke, vi var godt brugte efter denne nat og følgende dag, så vagterne blev lidt 
skævt fordelt, som det nu passede bedst, 
Lars fik tiltrængt 2 timers søvn efter mine to, mens jeg lavede gymnastik for ikke at falde 
hen og forstyrre ham, og så jeg kunne holde mig varm, så nu var det blevet næste 
morgen: 
 
Tirsdag 8.7.2014 Kl 5:41:  
 
Så er der kun 10 stille NM tilbage inden slusen ved Inverness, der fører ind til Caledonian 
Channel med de mange sluser, søer, små havne og kanaler. 
Nok engang mødte vi delfiner, men nu var det i den lange Moray fjord, hvor en ret stor flok 
har tilholdssted, og de kom ud for at tage imod os. Det var “bottlenosed” delfiner, der 
omgav Havhunden i et godt stykke tid. Vi har ikke fået vores bog om hvaler med, men 
finder senere ud af at de hedder øresvin på dansk. En af dem vendte sig skiftevis om på 
ryggen og bugen, så når den var hvid, var bugen vendt op, men de sprang ikke som de 
første vi så- vi troede faktiske til en start, det var tilsvarende dyr, som vores hjemlige 
marsvin. Da det blev smallere i fjorden forsvandt de. 
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Vi sejlede med slapt storsejl og 2 motorer i overskyet vejr og nåede slusen en time før, de 
åbnede den nemlig kl 7 eng tid og 8 dansk, så ved omstilling af urerne havde vi fået en 
time forærende. 
Loggen stod på 679,3 NM, altså indtil nu en tur i et stræk på ca. 340 NM, så vi var faktisk 
stolte af denne første strabadsprøve. 
 
Igennem slusen fra kl 8- 10:30, hvor vi endelig kunne få et par timers velfortjent søvn i 
vores køjer godt fortøjet i den første slusehavn Seaport Marina - Clachnaharry.  
Vi blev tjekket ind ved slusemesteren efter deres staff-meeting, mens vi lå i slusen, fik 
udleveret kort over hele kanalen, små kataloger med forslag til sightseeing og nøgle, der 
kunne bruges overalt i hele kanalen til toiletterne med bad, vaskemaskinrum o. lign.  
Pris L 207,9, d.v.s. små 2000 d.kr for hele oplevelsen, inkl. havnepenge. 
 

 
1. sluse 
 
Vi sov til kl 17, inden vi tullede ned til “GO” for at bytte en tom 3 l’s gasflaske til en fyldt. Vi 
manglede også studsen til vandslangen ved broen, det var til en tykkere slange end den, 
vi havde med fra DK, så det blev målet for en ekstra motionstur. Muirtown Marina lå langs 
med kanalen sammen med de mange haver med masser af blomster og stadig 
blomstrende hyld, judaspenge med lilla blomster i fuldt flor og alting grønt.  
Og vi blev mødt med stor velvilje og service i butikken, selvom de ikke havde på lager, 
“lånte” Lars ejerens private, prøvebestilte en til næste dag, hvor vi ville komme forbi på 
vores videre kanalfart efter sluseanlæggets 4 sluser opad næste dag. 
En lidt kølig aften, da vi til fods begav os ind i Inverness by for at finde et sted at spise. Det 
myldrede med mennesker, og vi endte på Belle Italia, hvor vi fik hver en bøf- Lars en 
sierloin og jeg grillet steak med masser af salat og hvidløgssmør, og en flaske god vin. 



 

14 

Der var fodboldkamp Tyskland Brasilien, så familien Bø sad på Macdonnalds og så 
kampen, der jo endte med 7-1 til tyskerne og en katastrofe for brasilianerne. 
 
Vi gik tidligt til ro, så vi kunne indhente lidt af de sidste 48 timers manglende ordentlig 
søvn. Det startede med regn til natten, som bare fortsatte, og som vi sov fast fra. 
 
Onsdag 9.7.2014 
 
Dejligt med en hel nats uafbrudt hvile, og vi kom op kl 8 til opklaring i vejret, hvor skyerne 
gav mere og mere plads til solen med stille vand i marinaen, som var ganske fyldt med 
fartøjer, der skulle samme vej.  
Der er en industri af udlejningsbåde, der typisk er mellemstore motorbåde, der udlejes en 
uge eller 14 dag ad gangen til familier, par mv. 
 
Vi lå på en endemole bagved Careka og med frit udsyn til vendebroen før de egentlige 
sluser. Man kalder op på VHF til slusevæsenet, som så angiver tidspunkt for indslusning. 
Det skal passe sammen i begge retninger, så ved vores opkald fik vi at vide, at det kunne 
blive kl 10, så der var god tid til at få tanket engelsk afgiftsfri diesel, og her var det vigtigt at 
føre i logbogen, at vi havde købt og betalt efter engelske forhold. 
132,62 l, L 176,45 eller 133 pence/l 
 
Så var der Carekas tur til påfyldning, og lige derefter skulle vi sluses ind, Birgit og Rebecca 
steg på i den første sluse, da de lige var på indkøb først. 
Der var bemanding på molen, som hjælper med at lægge de tilkastede fortøjninger 
omkring klamperne, så vi ikke skulle rode med det. 
 
Da vi var kommet ind i det første slusebassin, skulle vi selv være med til at trække båden 
igennem de næste, så en gerne to mand (foran og bagved) skulle på land, og vandre over 
de åbnede slusestier og fortøje i det næste bassin. 
Man skulle være ekstra opmærksom på hvirvelstrømmen, når vandstanden blev udlignet 
mellem to bassiner, og fortøjningslængden, så ikke båden blev hvirvlet med og give 
voldsomt træk i fortøjningerne 
 
Jeg indkasserede en klemmelus på venstre hånd tommelfinger negl af samme årsag, og 
lærte hvor vigtigt, det var at afstemme længden. Slusemestrene var dog god meget 
omhyggelige til at undgå disse udfordringer. 
Turen gennem første sluseanlæg tog en lille times tid, ud ved Drochgarroch gennem Loch 
Drochfour inden vi sejlede flotillen videre ud i Loch Ness, som er den største sø på turen 
og berømt fra historien om et søslange-lignende uhyre. 
 
Vi kunne sætte storsejl og gennaker i fin medvind 4-7 m/s og nu sol fra en skyfri himmel. 
Bag os kunne vi se Carekas rød-hvide specielle spiler med to extensions under et 
gitterværk af snore, så der er luftgennemgang i sejlet. 
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Efter et par dejlige lænse timer lagde vi os ind i en lille privat havn, Druchnadrochit, 
allerinderst inde ved kajen, hvor der lige akkurat var plads til de to Lagoon 380 efter 
hinanden. 
 
Her fik vi en formidabel grillaften med kalkun, koteletter, sommerkål i sprød stuvning, nye 
kartofler, på kajen med Geirs medbragte orkester (Ipod i en forstærker) med alverdens 
forskellige musik fra Hanne Boel, Blues på tre guitarstrenge, Dubliners, Elton John osv. 
Masser af vin, grin, sang og mole dans, optræden af Geir og undertegnede, samt en hel 
flok unge mennesker, der kom ned på molen og skulle i vandet under høje begejstrede 
hyl, snak med andre fra bådene, med og uden hunde, afsluttende på Havhunden med irish 
coffee og noget af en herre brandert, inden vi sluttede ved midnat. 
log på 694 NM 
 
 
Torsdag 10.7.2014 
 
Vi var rimelig tidligt oppe set i forhold til tidspunktet, vi var tørnet ind på. Lars havde ondt i 
håret, mens jeg gjorde de populære brunchboller klar i ovnen, med lovning til Carekas 
besætning om en aktie i samme. 
Det var kun Birgit, der var frisk fra morgenstunden med sol og lune, men vi kom alligevel 
afsted kl 10 efter fortæring af nybagt brød, blødkogle æg, te og kaffe, yoghurt med müsli, 
indtaget i læ i cockpittet, mens resten af den lille havn vågnede op i de mange 
udlejningsbåde- et af firmaerne hedder “le boat”, og det står på deres både. 
 



 

16 

Vi kunne have storsejlet oppe igen og krydsede på læns med genakkeren sat fast på luv 
prædikestol. Da vi sejler 160 gr til vinden bommer vi regelmæssigt, men Careka sejler plat 
med sin Parasailor. Skøn sejllads idet smukke, smukke vejr og lige så dejlige omgivelser 
med de grønne træer på bjergene, afbrudt af store herskabelige villaer, småslotte, 
campingpladser ned til kanalen, samt gamle borgrester, minder af fordums magtsymboler, 
der knejste med resterne ned mod vandet på næssene. 
 
Efter bare omkring 14 NM lagde vi atter til kaj 12:30 ved Fort Augustas lange flydebroer i 
det stadig fine vejr og gik en rask tur op i den lille kanalby med turistbåde til dagsture ud i 
Loch Ness, flere små restauranter, et lille kombineret supermarked- konditori- take away 
fast food, og her fik vi en sandwichbolle med kogt røget laks ude i solen på deres terrasse, 
inden vi forsynede os med mere mælk til te og kaffe. 
 
Om aftenen inviterede Geir og Birgit på Boty pub og restaurant, jeg og Geir fik haggis, 
skotsk nationalret med lam, hakket indmad og dertil kartofler og “neeps”, som er en slags 
majroer, Lars, Birgit Rebecca og Marthon hver en steak, guinness, og cider til de unge. 
 
En fin aftentur til et ombygget abbedi, hvor man nu kunne leje sig ind som turister, 
beliggende nede ved vandet med restaurant og en lille privat bro til små både, videre rundt 
kom vi ud på stien, der lå ud til kanalen på den modsatte side af vores ankerplads, så vi 
kunne nyde synet af bådene. 
 
Der var vaskemaskine i tilslutning på dette sted, så jeg planlagde at stå tidligere op og få 
håndklæder, sejlerundertøj mv mørke ting vasket. 
Tidligt til ro denne aften:-)) 
 
 
Fredag 11.7.2014 
 
Som planlagt op kl 6:30, udstyret med 3x 1 pundsmønter til vasken af langt og kort 
undertøj, Lars underbukser, sorte sokker, skiundertøj, mv op til den mennesketomme 
vaskeafdeling på molen, igen morgensol, sætte vasken over i maskinen med gammeldags 
kombineret vaske- og centrifugerings maskine, tilbage til Havhunden og vente og få 
vekslet en 2 pundsmønt til 2 ét-pundsmønter til tumbleren. Det fik jeg gjort hos en dansk 
vågen dame på en udlejnings båd, vi havde mødt før, nu beliggende længere inde af 
samme mole. 
 
Tumbleren kørte en halv time på de indkastede 3 pund, så tøjet kunne vi hente og brede 
det dampende ud på vores trampolin, mens vi fik kaffe på fordækket til en sprød croissant, 
som Geir havde hentet i bageriet på sin morgentur og smidt af hos os på vejen. Hyggelig 
fælles oplevelse at sejle sammen med Careka- vi nyder det. 
 
Klar til afgang med nok en gang opadgående sluseanlæg fra Fort Augusta til Laggan 
Locks og igen var klokken blevet 10. 
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Det blev en ren omgang slusning og motorsejlads i fint men blæsende solskin. Under 
denne tur mødte vi en skøn moster fra Livepool, moster til tvillingedrenge i teenagealderen 
og mor til en dreng på nogenlunde samme alder. Hun og hendes familie havde lejet en 
båd her i 8 dage, tilbudt fætrene at komme med, for det var ikke noget deres egen familie 
havde lyst til. Det var hygge og grin og arbejde med tov og sluser, og stor var glæden, da 
de fik lov at komme ombord på Havhunden for at se, hvordan den så ud indeni, så 
snakken gik et kvarters tid, inden vi skulle sluses videre. Hun var en trivelig, storbarmet, 
ikke ret høj og dejlig humørbombe, så vi havde med det samme en super kemi. 
Vi fulgtes gennem alle sluserne til Laggan Locht, hvor de lagde sig ind ved 
udlejningsmolerne og vi ved pontonen til højre for Laggans Locht, lige når man kommer ud 
af den sidste sluse dér. 
 
Det var blevet sidst på eftermiddagen kl 17, Rebecca og Marthon gennemgik den store 
vaskedag i ferskvandet her på Carekas badeplatform med storvask af hår mv, shampoo 
og så ellers i bølgen, der målte 19,2 gr C, mens vi andre tog vores drinksglas over til 
fælles hygge og grin på Careka, inden vi for alvor tog os sammen til at improvisere fælles 
aftensmad. 
 
Havhundens admiral diskede op med en ratatouille af grøntsager bestående af 2 store 
almindlige løg, 2 rødløg, en stor porre, rød peberfrugt og 10 stk. cherrytomater og 2 pakker 
bacon i skiver. Jeg startede med at riste først bacon, skåret i mindre stykker, skilt af, til det 
blev sprødt på panden, derefter op i en skål og så stege løgene, derefter porrerne og til 
sidst de røde snackpeberfrugtet og de halve tomater, så ikke det hele blev for 
gennemkogt. Jævnet og krydret med en peberblanding, bouillonpulver, salt, inden den 
ristede bacon kom ovenpå. 5 pølser til fællesskabet og grillen og en flaske vin 
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Careka diskede op med asparges med broccoli, kogte kartofler, salat kyllingestykker og 
koteletter til grillen, samt mere vin og cider. 
 
Gasgrillen på Careka i gang, og nok et par hyggelige timer i godt selskab, som afslutning 
på nok en dejlig sommerdag på vandet. 
 
loggen 718,3 
 
 
Lørdag 12.7.2014 
 
Det bagte brød går sin sejrsgang, så igen starter dagen med bagning kl 7. Jeg har sendt 
besked til Leif Skov om at medbringe nok 3 poser, så der er nok, når han påmønstrer på 
tirsdag i Oban. 
Bjergtoppene stak enten op gennem et skylag i den øverste tredjedel eller var helt 
dækkede, mens vi fik morgenmad og gjorde klar til sidste del af kanalen og sluserne, der 
nu kun ville gå nedad, da vi indtil nu havde været opad til de højeste. 
Careka fik igen en portion “nybag”. 
 

 
 
Kl 10 kom der snuskregn, så turen ned gennem Loch Lochy blev noget vædet også i 
slusen ved Gairlochy, hvor vi mødte Thomas, ejer af Hanne Ovesens gamle Dynamic 43, 
Ben Gun, i slusen og han bad os hilse. 
Det var kun en enkelt sluse, vi skulle igennem, en var åben, og en anden passage var en 
svingbro. 
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Frokosten i det omslagne vejr blev en varm omgang biks med svinemørbrad, kartofler, 
stuvet kål, løg og 2 spejlæg, inden vi noget våde lagde til i Banavie med Neptuns 
Staircase med 8 kamre og 9 sluser. 
 
Turen før Banavie var nærmest som at sejle på Ejderen, men langt mere varieret med 
bregner og anden vegetation og bjerge, og vi passerede gennem det smalle stykke med 
sving forbi Gairlochy, Moy, Loy, og Muirshearlich, med udlejninghytter mange steder. 
Vi ventede et par timer i regnen, og Birgit fik vasket en stak tøj i vaskehuset, iført regntøj 
og sydvest på turen frem og tilbage til huset. 
 
Vi startede den sidste nedstigning i Neptuns Staircase lidt før kl. 16, som de første, da vi 
skulle helt ud i “søen” udenfor sluserne stadig i regn og fint humør også fra slusemestrene, 
der ikke lod sig påvirke af en smule regn, men stadig var gode for en rask bemærkning, 
inden de tog afsked med os, og vi fik afleveret vores universalnøgle i den sidste Sealock i 
Corpach 
Kl 17, da var vi ude af sidste sluse, sejlede vi over i læ ved Rubha Dearg stik syd for 
Corpach og kastede anker med bådene for natten. Her var det vigtigt at få godt fat med 
ankeret, tidevandsforskellen er over 4 m, og strømmen vende i løbet af natten og er 
kraftig. 
 
Vi fik dejlig stegt laks med salat og en rosévin fra Compagniet og Helge. Vi var nærmest 
kommet ud med højvandet, så nu ville det gå den anden vej i løbet af natten, og så skulle 
vi atter afsted med tidevandet næste morgen 7:30 for at undgå kraftig modstrøm. 
  
En dejlig tur gennem Caledonian Channel, åbner for vandventilen i regnvejret, inden vi 
lægger os til at sove. og sender sms til Careka om afgangstidspunkt i morgen 
log 732,3 
 
 
Søndag 13.7.2014 
 
Lars stod allerede op ved 6-tiden for at holde øje med tidevandet for bedst mulige 
afgangstidspunkt mod Oban, mens jeg snusede til kl 7, hvor regnen også så godt som var 
stoppet, men skyerne hang over fjorden, loch’en, så der var fin tid til morgenmad, inden 
ankeret skulle op, og vi skulle afsted. 
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En meget op og nedtur med vind fra mange forskellige retninger 4-6 m/s i ikke ret lang tid 
ad gangen, så vi nøjedes med motorerne på turen. Ankeret havde taget for sig af tang-
retten med store mængder af bred sukkertang, der havde lagt sig omkring det, som 
tornebuskene omkring Torneroseslottet, og det var næsten ligeså besværligt at komme af 
med. Bådshagen måtte i gang, inden vi fik has på det og kun havde mudderet på spidsen 
tilbage at få skyllet af de første 25 m’s sejlads, hængende i overfladen, inden det kunne 
komme på plads uden at svine for meget. 
 
Vi nød igen alle de mange smukke og varierede bjerge, alle grønne helt op til toppene, 
med skiftende farve, når solen faldt ind gennem skyerne i pletter, små og store gårde med 
dyr, kabelfærgen over fjorden, som pænt ventede på os, så vi kunne passere på tværs af 
den. 
 
12:30 nåede vi Oban, som lige var blevet tømt for både, der skulle deltage iden årlige 
social/wiskey sejllads, Malt Cruise, så det lykkedes at få plads for os i en bås, med Careka 
udenpå, men den måtte flytte sig på anvisning inderst på samme flydebro. 
 
En dejlig modtagelse af en smilende, hjælpsom, tålmodig, humoristisk havnefogedinde, og 
vi bookede 3 dage, hvor hun samtidig lovede af få fat i Owen Sails, så vores stakkels 
genua kan komme i kyndige hænder, inden vi sejler videre. 
 
Så blev det tid til en guiness i den lille havnebeværtning, hvor også Carekas besætning 
havde slået sig ned til frokost, jomfruhummere, fiskefilleter mm. De skulle ind til Oban med 
shuttlefærgen, som er med i havnepengene, om aftenen for at se fodbold.  
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Koteletter igen med stegte kartofler og ristet bacon, hygge, læse og strikke sokker, ind 
sengetid kl 23 
log 763,7 
 
 
Mandag 14.7.2014 
 
Vågnede til en overskyet dag med let skotsk snuskregn, som dog tiltog til rigtig regn 
omkring frokosttid, så vi igen åbnede for ventilen, så der kunne løbe vand i tanken, da det 
viser sig vores slange var for kort, som vi lå nu, og det kræver, vi skulle udruste os med 
sejlertøj og vende skuden, men vi valgte at vente med projektet til det regnede mindre.  
Jeg opdaterede det meste af beretningen, fik sendt op på bloggen uden billeder, da 
netforbindelsen er alt for dårlig og langsom. men vi fik besked om, Owen Sails ville hente 
sejlet med 10-shuttle båden, og det gjorde de 10:30 og lovede at gøre alt for at få det syet 
ind imellem deres andre opgaver i anledning af Malt-sejladsen, hvis der ville opstå noget 
uforudset med deltagernes både eller sejl.  
 
Så var det bare at sætte sig og vente, åbne for vandventilen, så regnen i det mindste 
kunne løbe ind i Havhunden og ikke kun vaske den af. 
Der var almindelig udskiftning ved flydebroerne, mange svenskere, bl.a. et par piger, der 
havde taget hele turen alene over Nordsøen og var kommet næsten nogenlunde ved 
samme tid som vi. 
 
Fik bagt tre nye rugbrød til Leif skulle komme dagen efter og planlagt stort indkøb, som vi 
kunne foretage samtidig med, vi skulle hente ham på stationen 
Skiftede gas midt i det hele, da gassen løb tør. 
Samtidig med regnen blæser det 4-11 m/s SØ 
Der var masser af får og skotsk, langhåret højlandskvæg med de karakteristiske lange 
buede og spidse horn. Håret hang helt ned i panden 
 
 
Tirsdag 15.7.2014 
 
Op til nogenlunde vejr med opklaring, så vi besluttede at gå en tur rundt på øen Karrera, 
hvor Oban Marina ligger N på øen, og man kan kikke over til selve byen Oban og med i 
havnepengene var som nævnt gratis shuttlebåd, der sejler hver time og hver halve i 
morgen og sene eftermiddagstimer, når der en mest brug for det. 
Det blev en dejlig, omend lidt anderledes tur end først forventet 
Turen mod syd gik gennem de regnvåde grusveje med store vandpytter efter den megen 
regn i går eftermiddag og nat. 
 
Gennem en gård med en langhornet flok af både køer med deres kalve, tyre og tyrekalve, 
der gik og græssede fredsommeligt, gik vi i rask trav i sol og let blæst videre mod syd, 
med vejen drejende op gennem bregneskove, store bjergenge med store flokke af får, 
nogle klippede, mens andre stadig gik rundt i deres tykke pelse, mærket med forskellige 
klatter maling til logistikken over, hvad der skulle ske med dem senere. 
 
Flere flokke af kvæg holdt også til i bakkerne, og vi nåede fint om på østsiden ned til et lille 
færgeleje med en kabelfærge, der havde fragtet en flok skoleelever over på øen til 
botaniske studier og travetur. 
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Dem vekslede vi et par hurtige bemærkninger med og begav os derefter ud på 
tilbageturen. Her lykkedes det os at dreje for tidligt til højre, så vi endte med at valse op og 
ned af bjergengene, fyldt med tuer og tilsvarende vandhuller, så ret hurtigt var vores 
fødder pladdervåde i skoene med uldsokkerne i det noget vanskelige terræn. 
 
Vi forsøgte at følge diverse hegn i håb om at genfinde en gangbar vej, men kun for at finde 
åløb, som rislede gennem landskabet, som dog heldigvis mest var bevokset af bregner, 
lyng og græs. Vi entrede endog et pigtrådshegn på turen, mistede for mit vedkommende 
balancen og røg på enden indtil flere gange ned i vandhullerne, inden vi endelig fandt vej 
ned gennem bregnerne i mandshøjde bagved en af de gårde, vi havde passeret på 
udturen. Der var brændenældefrit, så humøret holdt sig højt, brombærrankerne var bløde 
og nye, så de ridsede og kradsede ikke synderligt. 
 
Da vi endelig nåede tilbage til den første gård, var det ved at være snært med tiden for 
afhentning af Leif, men vi kom i snak med en midt-englænder, der stod ved leddet og 
havde overvejet, om det vat et forsøg værd at gå gennem gården med de mange dyr, 
påfugle, gæs, ænder, det langhornede kvæg med kalven, de kaglende høns, og det 
overbeviste ham, det ikke var farligt, da han så os kom traskende på vejen hjem. 
 
Vi prajede datteren på 10-12 år i haven med 3 hyrdehunde for at høre, om vi kunne købe 
æg; englænderen ville også have, dersom det var muligt, men der var kun 3 under 
hønsene, så dem blev jeg den lykkelige ejer af, og da jeg havde fået lovning på, jeg kunne 
låne af ham, betalte han, og jeg gik glad med de nyerhvervede æg i hånden hjem til 
Havhunden. 
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Så afsted til shuttlebåden 13:10 belæsset med de tomme indkøbsposer, huskeseddel for 
at hente Leif ved stationen. 
Nåede det i fin tid- en kop kaffe- inden gensynet med Leif, der kom rettidigt med toget, kun 
med en totalt stuvet flykuffert, bl.a. indeholdende 3 kg Amo Brunchbolle mel, som blev 
undersøgt i security, og så eller afgang mod supermarkedet Tesco til storindkøb. Leif 
betalte hele indkøbet. 
 
Efter den omgang slæbte vi både os selv, kufferten og de mange poser hen til 
shuttlebåden for at vente på den ankomst. 
Vi nød en caffe latte på den café, der lå, så man kunne holde øje med den lille båd, der 
kun måtte laste 12 personer, så man skulle lige holde sig til for at være sikker på at 
komme over. 
 
Tilbage på båden, fik vi en opringning fra Owen Sails, om vores sejl var færdigt, og de 
kunne bringe det med 10-båden næste morgen, og udgiften var tæt på 90 pund, som blev 
afregnet med Visa pr telefon. Det må kaldes tillid begge veje. 
Sokkevask af strømper blev hængt til tørre på søgelænderet i den blæsten med sol. 
 
Lamme koteletter med varm kartoffelsalat og J. Chanet rødvin fra papkassen 
Fik gas hos havnefruen Caren Baxter. 
 
 
Onsdag 15.7.2014 
 
Op kl 7:30 efter regn hele natten, med åben regnvandsventil, slapperdag, Leif og jeg til 
gården efter muligvis flere æg, men ingen hjemme i det åbne hus, prøvede med hallo inde 
i køkkenet med gammel opvask, men uden positivt resultat, bare våde efter nok en byge i 
blæsten. 
 
Sen tur til byen med Leif kl 16 efter garn, ost og øl. 
Fik osten som snack, da vi kom tilbage, inden vi fik stegte kyllingelår med ratatouille, laver 
af løg, porrer, hvidløg, gul og orange peberfrugt, og små babysquash og med nye 
asparges dampet på toppen. 
 
Der var kommet nok en Lagoon 380, engelsk ejer, Orca, tilsyneladende alene ombord 
med sine to store hunde, der blev luftet efter transport i gummibåden ind til land. Mange 
både lå for mooring i bassinet, og fik også gratis shuttle til Oban- de blev sågar afhentet 
ved bådene om ønskeligt. 
Ellers gik dagen med totalt afslapning, læse bøger, snakke og få opdateret de sidste nye 
ting. 
 
 
Torsdag 16.7-2014 
 
Dagen startede med stille vejr ovenpå gårsdagen regn og rusk, var det ok. 
Fik betalt for vores ekstra dag hos Caren, fik lov at beholde el-kortet til søndag/mandag, 
hvor vi skulle tilbage til Oban for at samle Helge og Katrine op. De ville på samme måde 
som Leif komme med tilsvarende tog fra Edinburg-Glasgow-Oban. 
Turen med Havhunden og Careka havde vi planlagt til at gå rundt om øen Mull og lægge 
os for svaj ved en bugt, Bunessan eller også kaldet Loch Na Lathaich på gælisk. 
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Careka måtte vente på en handikappet skipper, der skulle flytte sin båd, der lå og 
spærrede, men vi kom afsted kl 10 i overskyet, regn men stille vejr 
Det højeste punkt på Mull er 865 m over havets overflade, så det er bare høje bjergøer, 
men som før nævnt domineret af grøn beplantning, græs, bregner, lyng og ikke ret megen 
stor skov. 
Der blev også tid til en lur i trampolinen. 
 
Vi passerede Juna et meget lavt område, vi skulle igennem, inden vi kunne kaste anker 
inde i bugten, hvor solen var kommet mere frem, og det gav anledning til en sjov aften 
med Birgit og Geir, der kom til irish coffee i deres gummibåd, og vi kunne nyde en dejlig 
lun solnedgang. 
Hakkebøf/frikadeller med salat og rest af ratatouillen og som dessert kom Birgit med en 
choko-mandel tærte med flødeskum. 
Vi oplevede ingen myg, 
 
log 807,9 efter en tur på godt 44 NM 
 
 
Fredag 18.7.2014 
 
I dag meget tidligt op for at sætte grovboller til efterhævning. Dejen blev blandet sammen i 
aftes og sat i køleskabet for koldhævning. 
Jeg kunne nå tilbage i køjen en times tid, inde de skulle bages, så vi startede tidligt på 
dagens tur mod Drumbui. 
Vi var nødt til ikke at sejle alt for langt væk, da vi skulle være i Oban igen søndag, men 
nyder at have Leif med, som selv har båd 
 
Afgang kl 9 med reb i storsejl og genuaen halvt ude, men da vinden forsvandt mere og 
mere rullede vi atter ud og kunne krydse i lange kryds i soldiset vejr mod Drumbui ved 
Moveren og Oronsay, hvor vi kunne lægge os for anker kl 14:30. 
Det rimeligt gode vejr gav Lars lejlighed til at afprøve motoren til Hvalpen, og det viste sig 
ikke at være helt i orden, så den skulle opdateres. Den ville ikke rigtig holde sig i gang 
uden chokeren; det kan være, vi simpelthen ikke har brugt den nok, fordi Lars mest har 
roet båden med hundene ind til land, når de er med. 
 
Koteletter og rest af hakkebøf stegt på panden, inden tidligt i seng efter den vilde aften i 
går samt masser af dejlig sejlluft. 
 
Log 843,9 igen en pæn tur på godt 40 NM 
 
 
Lørdag 19.7.2014 
 
Vågnede igen tidligt kl 6, men snusede til kl 7 til “bøttebad”, som er kogt kedelvand, 
spædet op med det kolde vand i en fælles balje, der anbragt på hylden i badekabinen, 
virker som vandreservoir og med en øse til at hælde sig over med, fungerer som brus. Der 
var både til hårvask mm og nok tilovers til én mand mere. 
God øvelse til at spare på vandet, men stadig være ren:-) 
 
Det var en stille, stille morgen og varmt nok til, vi kunne spise ude, lytte til fugle og andre 
hyggelige lyde 
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Kl 10 startede vi ud for motor med mindre end 3 m/s modvind, i skyet vejr, og midt på 
eftermiddagen startede det med snuskregn og tåge, og vi lagde os med stævnen op på 
sandstranden på Tralee Bay, Ardmucknish, til sen frokost kl 15:30, og der gik ikke lang tid 
før, vi lå fuldstændig tørt på vores finner, mens Careka lå med vand under kølen lidt 
længere ude  
 

 
 
Vi huskede at få vand i spande til at skylle ud efter os på toiletterne, inden vi lagde os til 
tørre. 
Lars gik derefter inspektionsrunde omkring Havhunden, og opdagede den ene Zn-ring på 
motorbenet SB var faldet af, så han fik sat en ny på og skrubbet bunden iført shorts og 
regnfrakke 
 
Den smørstegte laks med hollandaisesauce blev lavet i den skæve Havhunden med 
rosévin og en Whisky til at dulme Lars’ højre side af hovedet, der dunkede. Sammen med 
1 Ibumetin og 2 Panodil gav det nogenlunde ro, men blev det ved, måtte vi overveje 
tandlægen i Oban. 
Læsning “Analfabeten, der kunne regne”, så Leif kan få den bagefter, E-book til Lars, 
inden vi blot kunne vente til midnatstid med at få vand under kølen igen og lægge os ud på 
dybere vand, så vi kan komme afsted i morgen mod Oban. 
 
Loggen viste 871,7 en tur på 27,8 NM 
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Søndag 20.7.2014 
 
6:15 satte jeg de obligatoriske boller på pladen, gik ned og fik en halv time mere på øjet, 
sov let med masser af drømme, så da jeg endelig dukkede op ved 8-tiden sad Lars og Leif 
med hver sin bog og kopper med kaffe, så i ovnen med bollerne til dejlig morgenmad i 
begyndende opklaring, med mere opdatering af min beretning, så det ikke ville gå som 
sidste år, hvor jeg ikke blev helt færdig :-(. 
Kunne sidde i solen et par timer og tage en doven lur i cockpittet. 
 
En fin dag med ikke ret langt til Oban på bare 5 sømil, ankomst kl 12, kun for at opdage, 
der ikke var vand på broen af sparehensyn. D.v.s. vi skal hente vand i vores 20 l’s dunke 
oppe ved havnekontoret. 
Fin peber-lamme-casarolle på havnerestauranten alle tre, inden vi fik godnatkaffe som 
irish på Careka og beslutning om akut besøg hos tandlægen- håber de kan tage ham ind, 
ellers vil jeg tilbyde at klare det på en ledig klinikstol :-) Fik adresse og telefonnummer hos 
Caren Baxter, havnefruen, prøvede at ringe, men fik ikke fat i nogen, så vi må bare tidligt 
med morgen-shuttle-båden og gå derhen. Det er for dyrt i piller og sprut!! 
 
log 876,6, kun små 5 sømil 
 
 
Mandag 21.7.2014 
 
Bad i land kl 7 og for 1 pund med varighed på hele 7 min, nu vi ikke havde så meget i 
tanken. Lars i gang med at hente vand i dunkene imens, så vi kunne få nok til 5 personer, 
nu Helge Sidor og Katrine påmønstrer i dag 13:43 med toget fra Glasgow til Oban. 
Dernæst var det vigtigt, vi kunne komme med den tidlige båd og nå ind til tandlægen så 
hurtigt som muligt. 
 
Vi nåede kl 9-båden, og var så på klinikken i Shore Street, Oban, men måtte komme igen 
med en akut tid kl 13. Mit tilbud om at klare det selv, kunne desværre ikke lade sig gøre, 
selvom, jeg havde mit autorisationsbevis med:-)! I første omgang virkede frontoffice ikke 
særligt venlige, med næsen i PC’erne - ingen øjenkontakt. Især den ældste i gårde virkede 
direkte afvisende, og var ydermere ikke specielt smilende. 
 
Så gik vi på stort madindkøb i Tesco, mens Leif passede båd, vaskede op og ville forsøge 
at få æg på gården, vi havde besøgt i går igen og truffet indehaveren. Det lignede 
nærmest et kollektiv. 
Hurtigt tilbage til båden, diesel hos Caren, som vi fik kredit hos og få lov til at lade 
Havhunden ligge ved dieselbroen, da vi atter skulle tilbage for at nå tandlægetiden kl 13 
og afhente Helge og Katrine 13:43 på Oban st. 
 
Afsted igen med de venlige shuttle folk i lavvandet ved anlægstrappen i Oban i lunt vejr og 
ingen regn, så vi kunne nå en is til på vejen hen til tandlægen, og så tilbød Leif at tage til 
stationen, mens vi ventede på foretræde for tandlægen.  
 
Vi ventede med lidt forsinkelse, inden vi kom ind til en meget sød og venlig yngre pige-
tandlæge. Det viste sig, hun var polsk uddannet, men havde været i UK i tæt ved 10 år, de 
8 i Skotland, men bare 4 mdr. her i Oban. Før dette ansættelsesforhold havde hun været i 
Aberdeen. 
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Hun syntes, det var sjovt at møde mig som kollega, uanset pension eller arbejdende, så vi 
blev enige om at tage røntgenbilleder af området, og efter at have studeret billederne 
begge, blev vi enige om, at smerterne ikke stammede fra tænderne, men fra Lars 
betændte bihuler, så udskrivning af en recept på antibiotika og aflastning af det hårde bid 
som flg. deraf, så ændredes smertetærsklen sig efterfølgende.  
Tilbage til receptionen og betale de sølle 40 engelske pund (knap 400 kr), og nu var 
damerne anderledes på lakridserne, ikke for pengene, men de havde fundet ud af, jeg 
VAR tandlæge, så nu fik vi fortalt, at klinikken for ret kort siden var blevet solgt af ældre 
tandlæger og overtaget af det nye friske team, goder og ulemper ved skiftet. 
 
Det havde været en omstilling. Vi takkede hjerteligt for den hurtige behandling, trods 
tandlægens frokostpause var brugt til formålet, med knus og kram forlod vi Shore Street 
og vendte næserne ned til stationen ikke langt derfra, hvor Helge og Katrine’s tog skulle 
komme 13:43 
Vi nåede alt det planlagte på programmet præcist på klokkeslettet, men toget var dog et 
kvarter forsinket, men solen skinnede, så vi nød livet på gaden, indtil de ankom 
 
Vi havde besluttet at opdele gruppen på 5, så Lars og Katrine tog kufferterne tilbage med 
den lille båd, mens Leif og jeg og Helge ville sørge for vinindkøbet i Tesco supermarked- 
lageret var noget minimeret på nuværende tidspunkt. 
Helge stod for både valg og betaling:-) 
Jeg nåede ind i whisky butikken på tilbagevejen efter en flaske til irish coffee. Recepten 
afleveret i deres Pharmacy, og når man har en recept med, koster medicinen ingenting. 
 
Så til shuttlebåden og Havhunden alle mand! 
Op til Caren for betalingen af vores diesel, 60/40l ialt 83,42 pund , og påfyldning af det 
vand, Lars havde kunnet bære i dunkene (40 l), inden vi løste fortøjningerne kl 16 og 
sejlede de små 15 sømil mod Loch Aline med ankomst kl 18:20, tøjret ved en bøje med 
Careka bagved- ved en anden. 
Dejlig stegt mørbrad, stegte kartofler med løg og ristet bacon og en stor skål salat. 
Rødvinen til maden efter champagne som aperitif i vidunderligt vejr, som Helge og Katrine 
vanen tro havde medbragt. 
 
Efter maden, kom Birgit og Geir over i gummibåden og hjalp med at konsumere vores irish 
coffee under megen grin og morskab, inden vi havde fejret gensynet tilstrækkeligt og gik til 
køjs kl 23. 
Geir og Birgit havde sendt Rebekka og Marthon videre ned gennem Skotland, 
Nordengland og til London. 
 
Jeg havde fået bestilt bord på The old Forge, til alle 7 (se på www.theoldforge.co.uk) til 
næste aften- det er UK’s mest ufremkommelige pub, som nås bedst fra søsiden, da der 
ingen veje er helt ind til den. Nærmeste er 8 miles, så det kræver en god kondi at skulle på 
denne pub. 
 
log 890,5 
 
  

http://www.theoldforge.co.uk/
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Tirsdag 22.7.2014 
 
Bollehævning kl 6:30, så en times mere søvn, inden de skulle bages. Varm solrig morgen 
efter de lidt kedelige dage i sidste uge, så vi kunne spise ude, inden afgang kl 9, en time 
før vores to bådes normale start, så vi svippede lige forbi en noget forvirret Geir, der fik fut 
i fejemøget, og kom på broen i en mægtig fart, og faktisk startede samtidig med os, men 
lidt vild i håret og tøjet. Det plejede at være ham, der trippede før afgang 
 

 
Lise og Caren 
 
Vi kunne sætte gennaker kl 10, stille og rolig sejllads, hvor alle kunne læse, strikke, og 
hyggesnakke, med frokost med smurte skinke- og ardenner-paté madder på frisk rugbrød, 
hyldedrik til og div kaffe og tekander fyldte. 
Undervejs lidt skiftende temperaturer med tilsvarende skift af passende tøj. 
Vi fortøjede begge Lagooner kl 17:30 ved en af pubbens bøjer, der var ret mange, men de 
andre var optagene. Når man har bestilt middag, koster det intet, eller koster det 12 pund. 
 
Vi havde bestilt bord til 18:30, pubbens 1. sitting, så der var tid til en sparedush til alle, 
inden vi skulle fragtes ind i Hvalpen med Lars ved årerne. Det krævede to roture, selvom 
Geir tog sin del af slæbet i sin gummijolle med motor- alle i fint tøj og skiftesko i 
rygsækken til besøget. Ind til en kombineret slæbe- og fortøjningsrampe, hvor vi fik fortøjet 
de små både. 
Ejeren af The Old Forge er belgier, der har kastet sin energi i stedet med rigtig god mad, 
hvor det meste af selskabet valgte peppersteaks, mens Birgit på sin fødselsdag valgte 
kammuslinger, og rød og hvidvin i passende mængder.  
Helge fik luftet sit franske med den dejlige tjener, så der var ikke et øje tørt. 
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Måltidet tog små to timers tid, og da vi kom tilbage til rampen, var vandet bare væk under 
fartøjerne, så drengene måtte løfte de to joller længere ud, og da det så ud til at være 
forsvarligt steg Leif ombord, uden at tage højde for de trange, små forhold, og inden han 
fik sat sig stødte Hvalpen ind i kaj og de andre både, så stakkels Leif mistede balancen og 
faldt over bord ned i det lave vand, tilsyneladende uden at komme noget. Hele scenariet 
tog kun et øjeblik, men på det øjeblik var han bare gennemblødt på nye skjorte og de 
reneste bukser.- Han tog det hele i stiv arm, og da vi lo hjerteligt, og han kom med første 
transport tilbage til Havhunden, så han kunne få skiftet fra yderst til inderst- vi andre 
nøjedes med en våd buksebag og kant på kjolen. 
Tørre i tøjet fik vi fødselsdagskaffe på Careka med chokolade kage og flødeskum, som 
afslutning på en vidunderlig dejlig blandet dag. 
I seng kl 23 
 
Log 939,5 en tur på 49 sømil 
 
 
Onsdag 23.7.2014 
 
Stille morgen med sol igen ved samme bøje som Careka og morgenmad udenfor til alle 
mand, inden vi atter sejler videre for at få mere vand på tankene til 5 mand ombord. Dette 
fik vi lejlighed til ved den lille havn Lochals, hvor vi kunne tøjre ved en flydebro, vel 
modtaget en af dejlig englænder, der egentlig selv var ved samme tjans i sin egen kølbåd, 
men han var så forhippet på dels at hjælpe os med fortøjningerne, dels at få luftet sit 
udmærkede skandinaviske sprog efter ophold i vore lande i fordum længer perioder- Kbhn 
og Norge. Hans eget crew sad tålmodigt og ventede med hvert sit fortøjnings tov i 
hænderne, indtil de kunne tage imod de sidste ordrer i den anledning. Alle var heldigvis 
meget humoristisk anlagte, så det gav ikke anledning til sure miner. 
 
Oppe i den lille by, hos den lokale slagter, fandt vi lammesteaks af lårbenet, som vi 
besluttede at tage med til den lille fryser, og aftensmaden skulle være hakkebøf frikadeller, 
med garniture af sommerspidskål med pinjekærner og ristet bacon og sød dessertvin til 
aperitif og kogte kartofler. 
Jeg havde bagt nyt rugbrød, som skulle prøvesmages som en slags forret med brie, da vi 
lagde til ved mooring i Plockton, hvor der var rigtig mange bøjer- oplysningen havde vi fået 
af den ivrige skandinavisk-talende englænder. 
Der blev krævet leje 15 pund af bøjen af en mand i gummibåd med motor.  
 
Alle havde fået meget sol, så det kan ses på farven på huden i form af rødme:-), og vi blev 
mødt af mange sæler og marsvin ved indsejlingen og efter Caylebroen, forbindelsen fra 
Skye til fastlandet. 
Kl var 16, da vi nåede Plockton med de mange bøjer i bugten. 
Vi skyller af i havvand, nu vi er så mange ombord. 
 
Loggen 968,6 tur på 29,1 sømil 
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Torsdag 24.7.2014 
 
Denne dag starter vi bare tidligt kl 6:30, og vi duver af sted, inden alle får øjne, så der er 
bare høflig selvbetjening til morgenmaden, der blev sat frem inde i kahytten, og med 
nybagt brød til 
Vinden er med 5 m/s bagind med til at vi bare kan lænse afsted, gennaker, men kl 10 er 
der ikke mere vind, så den trofaste motor komme igen i arbejde, sammen med storsejlet- 
igen er der i ny og næ mange marsvin, der dukker op og er meget synlige på den blanke 
rolige overflade i den totale hedebølge med 29 ‘i kahytten, da vi når Portree allerede kl 13 
efter blot 23,5 sømil 
Frokost med rugbrød og pålæg, agurk og tomater. 
 
Tid til af skifte gassen og komme af med 4 affaldsposer, der har haft ophold i Hvalpen. 
Grillede lammekoteletter på agterdækket BB med grillen placeret på et træskærebrædt for 
ikke at få ild i Havhunden - dertil ratatouille og kartofler og salat  
Grillen med slukket med vand, da måltidet var ovre, for at undgå ulykker, og vi overvejer 
endnu mere en gelænder-grill som vi havde før i rigtig mange år, og hvor vi bare kunne 
vippe restgløder ud, når vi lå for svaj og var færdige med at grille. 
Alle ombord nyder det fantastiske vejr. 
 
Log Portree 991,1 en tur på 23.5 sømil 
 
 
Fredag 25.7.2014 
 
Denne dag skulle vi langt ca. 50 sømil i stille vejr, så vi besluttede igen bare at Lars og jeg 
satte i gang sammen med Careka og Geir, så vi listede fortøjningen ud af fortøjningsbøjen 
allerede lidt i 7, så vi kunne komme afsted fra den stille mooringsplads.  
Vi tog bare en halv morgenbolle og en kop kaffe, og stillede service op i kahytten igen til 
ta’ selv bord, gjorde rent i cockpittet efter dug og hyggelige rødvinspletter, der skulle jages 
væk med CillitBang med klor. 
 
Alle havde “fået lov” til at sove længe denne morgen, fordi det ville blive en lang tur uden 
vind og kun økonomisk motorfart mod Hebriderne og Stornoway. 
Lars styrer, læser e-bog, men jeg strikker og har lånt Ken Follets “Verdens Vinter” af 
Helge, så den skulle måske nå at blive læst færdig? 
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Uden for Portree-fjorden 
 
Alle på dæk ved 9-tiden med udsigten til totalt stille Atlanterhav, blankt hav med fugle med 
deres ællinger i svømmeskole, og ved 11-tiden- sandelig om ikke også duver hvaler forbi, 
først langt væk, men synligt, og så til sidst én tæt på båden på siden- 3 i alt- det var 
storslået at se, så vi var alle helt høje af eufori over oplevelsen. 
 
Da vi kom ind i nærheden af Lewis, den største af øerne på Hebriderne, var det mest 
sæler, der dukkede op med jævne mellemrum, og vi blev fulgt helt til kaj af et særlig 
nysgerrigt og skægget individ, der var helt tam. 
Hedebølgen var den første i 10 år, så nu kan indbyggerne glæde sig til igen om 10-15 år. 
15:38 ankomst til Stornoway 
 
Vi gik i land i heden og på pub i gågaden på Nicks, guinness og lager blandet med Fanta-
lignende fluidum på bordet, inden vi gik hjem og fik rigget stegt laks med hollandaise-
sauce til med masser af kartofler og salat, som Leif fik snittet! 
Vi besluttede med det gode vejr at overligge hér med båden, og ikke sejle Ullapool, som 
også havde været på tapetet, så i morgen ville de dejlige mennesker forlade fartøjet, og vi 
kunne være med Geir og Birgit i deres lejebil på sightseeing de næste dage. 
Havneplads på 23 eng pund 
 
Loggen på 1040,9 en tur på 49,8 sømil ialt 
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Lørdag 26.7.2014 
 
Vi var som sædvanlig tidligt oppe til fælles morgenmad, og så gik Katrine igang med 
aflevering af både kahyt og badeværelse, skrubbet og skuret fra a-z- skønt med den slags 
gæster:-) 
Både Leif, Helge og Katrine ville tage samme tur til Ullapool med færgen, derfra til 
Inverness med overnatning, og videre til bestilt overnatning i Edingburg, inden afg CPH- 
DK. 
 
Vi fik rundet turen af med kaffe, inden vi steg ind i bilen på eventyr på Hebriderne, 
venstrekørsel med Geir ved rattet og Birgit som GPS. 
Vi ville tage den korte tur denne dag med en nogenlunde vejrudsigt, men det varslede 
hurtige vejrskift kom som med et knips med fingrene, da vi steg ind i den lille Ford og 
begav os på tur og vinkede til de dejlige venner, der ville lukke og slukke Havhunden, når 
de gik til toget 14:15. Overskyet med køligere temperaturer og af og til regn. 
 
Vi tog til øerne N. Harris og S. Harris med de skønneste grønne områder, små 
kunstateliers, indrettet med caféer, den meget gamle Sct. Clement kirke, som fungerer 
som museum og er gratis åbent for offentligheden. 
 
Godt hjemme igen ved bådene, gik vi ud for at spise, men det var først det 3.sted, vi fik 
plads- vi glemte alle 3 englænderes vane med at gå ud at spise, så vi endte på hotellet til 
en dejlig stenstegt kylling med carry sauce. 
Kom hjem på båden til desværre gennemblødte gæstehåndklæder på søgelænderet, som 
fik lov at hænge i håb om tørvejr 
Næste dag stod det på N. Lewis 
 
Ingen sømil i dag, Lars konstaterede, vi nu var udenfor vor forsikringsdækning, der gik til 
6gr W :-)) 
 
 
Søndag 27.7.2014 
 
Op til at udforske nye områder nordover til en af de ti fineste strande i verden inde i de 
dybe bugter. Lyskentyre og Scarista Beach. Det var et mærkeligt fænomen at se klipperne 
danne rammen om de langstrakte sandstrande, som desværre også var et vådt syn, da 
regnen var startet igen, men vi gik nede på dem trods de kedelige odds, inden vi kørte 
videre langs de dybe fjorde, omgivet af de grønne bjerge. 
 
Et område med restaurerede, rigtig gamle huse bygget af flade sten og med tykt lag lang 
græs, holdt på plads med lange flettede tove over rygningen og med tunge sten bundet i 
enderne. Husene lå lige ned til vandet. Der var oprindelig ikke mange vinduer, men da de 
sidste faste beboere boede her til i 1962, var der forbedret med el og toilet. Det så ud til, 
det var udlejet som sommerbolig med moderne løbesko placeret i mellemgangen, ny entré 
tilbygget. Der var ligeledes rester af forsvarsværker fra den tid. 
 
Der var også installeret projektører, der kunne tændes om aftenen, ligesom der var en 
offentlig toiletbygning i et af husene, som ellers var lukkede, da vi var der- måske fordi det 
var søndag, og man her i området holdt helligdagene. Snuskregn en del af tiden og blæst. 
Vi dumpede ind på et mindre hotel, som havde fuldt op at gøre med at servicere et helt 
rejseselskab, og fik sandwishes med skinke og ost og paté, inden vi drog videre. 
Om aftenen stod det på lammechops med stegte kartofler, rød og hvidvin. 
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Ingen log- overliggerdag med sightseeing 
 
2. del: 
 
Mandag 28.7.2014 – til Orkney 
Rigtig tidligt op for at gøre klar til ca. 110 NM nonstop sejllads til Orkeyøerne, Stromness. 
Jeg fik lagt dej til både grovbollerne og kærnerugbrødet. Grovbollerne blev sat til 
koldhævning i køleskabet, men rugbrødene bare skulle hæve et par timer udenfor i deres 
forme. 
Afsejlingen kl 9:10 i finregn og ikke særlig voldsom vind og med kurs 70. 
Kl 12:30 dukkede en flok legesyge delfiner op omkring Havhunden og fulgte os et stykke 
tid, og en times tid senere kom der lidt opklaring; vi var blevet ret nøjsomme m.h.t. vejret, 
som er noget køligere en i DK- og især i år, hvor det bare har været den ene hedebølge 
efter den anden, kun afbrudt af nogle få dages dårligt vejr. Vandet her på Skotlands NV-
kyst er kun 14 gr C, og så snart det blæser, har luften samme temperatur. 
Igen ved 15-tiden dukkede en anden slags storfinnede delfiner op hos os og svømmede 
med os et stykke tid. 
 
 


