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Ries Dagbog 2021
- igen et år i danske farvande

Det var en lidt svær sæson at komme i gang 
med efter Troldands store tur på værftet. Har 
godt nok haft hele vinteren til at komme os efter
chokket, men det var alligevel en utrolig lettelse
da Troldand blev søsat fredag den 11. juni, og 
nu skulle vi så til at tjekke alt igennem. 

Den chokerende afslutning på sæson 2020. 
Troldand ar 'gledet' af stativet og vi har 3-4 
huller i skroget og en ødelagt vandtank
Masten kom også på i god ro og orden søndag 
den13. juni og vores ”gamle” havnefoged Per 
gav en hånd. Sejlede ind på vores nye plads på 
bro 4 og blev meget venligt modtaget af vores 
nye naboer. Nu forestod en del rengøring, da det
synes som om at der blev ved med at falde støv i
en uendelighed. Noget rengøring var utroligt let 
at gå til da båden havde været totalt tømt. Vi 
forsøger at begrænse hvad vi kommer ned i 
båden igen, da vi jo ikke skal på langtur 'sådan 
lige foreløbigt'. Andre steder var der masser af 
støv, f.eks. i kølkassen ovenpå køl-optrækket, 
men det er vel klart det er ikke et sted 
bådbyggeren havde tænkt på at der kunne være 
støv, for generelt må man sige at der var gjort 
pænt rent. Nu skulle vi så stille og roligt i gang 
med at tjekke det hele

Fredag den 26. juni
Til fiskerihavnen for at sætte ting og sager i 
skuret og hente det sidste grej. 

Lørdag den 27. juni   
Var ude at tjekke alle systemer og sætte sejlene.

Mandag 29. juni til Lørdag 3. juli
Havde lavet en aftale med riggeren Stotz om at 
reparere søgelænder som havde lidt overlast ved
afrigningen. Påhængsmotoren har også haft det 
dårligt,- den har faktisk ikke virket; men løbet af
ugen faldt vi over Stig nede fra sejlklubben og 
han lavede woodoo så nu virker den igen!
Optikkertur til Lindhanm og Malmø , for både 
Sten og jeg trængte til nye glas i vores briller.

Tirsdag den 6. juli
Afgang: Kalkbrænderihavnen kl. 12:30
Ankomst: Nivå kl. 15:00
Vind: SSE 5-7 m/s
Vejr: overskyet, lunt
Udsejlet distance: 14 NM

Var lige oppe i klubhuset og drikke en gang 
tirsdagskaffe med 'de sure gamle mænd' (jeg er 
selv en af dem, det er ikke kønsspecifikt) inden 
vi drog af sted på et sommertogt,
Kom af sted ved halv tolv-tiden. Vinden stod i 
syd 3-8 m/s, så det gik for en bliden bør nordpå  
for genuaen alene.
Ved at Gitte svømmer om morgenen, så jeg 
skrev og spurgte hvornår det så var. Men netop i
morgen skulle hun til tandlægen, nå øv, men det 
viste sig at hun havde et hul i kalenderen i løbet 
af dagen, imorgen så hun ville kigge ned.

Onsdag den 7. juli
Har altid holdt meget af at komme i Nivå, så det
blev igen i år vores første overliggerdag. Spiste 
frokost på Lagunen, et af de tre spisesteder er er 
på havnen  i Nivå, og fik en meget lækkert 
måltid.
Gitte kom, fik en kop kaffe og ja det var 
desværre et kort besøg.... men selv om vi havde 
haft hele dagen var vi ikke blevet færdige, det er
vel sådan når man har kendt hinanden i 67 år! 
Om aftenes skulle Danmark spille landskamp på
Wembly mod England... det bliver ikke større! 
Semifinale i europamesterskaberne. Desværre 
vandt England, men alle er enige om at 
Danmark gjorde en god figur
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Torsdag den 8. juli
Afgang: Nivå kl. 9:30
Ankomst: Helsingør kl. 11:30
Vind: SSE 5-7 m/s
Vejr: overskyet, lunt
Udsejlet distance: 7 NM

I dag var jeg så med Gitte ude at 
morgensvømme, årets første badetur. Det var ret
skønt og så var vi vågne. Det betød at vi kom 
tidligt af sted, men besluttede os for bare at sejle
til Helsingør, for vi skulle have diesel på. Det 
var en helt ukompliceret tur, som vi klarede for 
genua alene. Dog havde vi et enkelt 
”benspænd”: Kølen ville ikke falde ned efter vi 
havde haft den oppe, da vi sejlede ind over et 
område med lavt land.... den havde lavet samme
nummer da vi sejlede mod Nivå, men denne 
gang v i l l e den ikke ned! Nyt projekt! Da vi 
kom ind til Helsingør, var det første vi prøvede  
at sænke kølen ('op med gulvpladerne'), med 
hydraulik pumpen; det gik! ok- så kunne vi da 
klare os. Så tog vi instrumentet ud (Sten: Rie, en
smal køkkenkniv!) og tjekkede alle forbindelser,
der er mange så det tog lidt tid! Der var hul 
igennem..... så kunne det bare være vippe-
kontakten, der ikke så ud til at kunne skilles ad -
men Sten talte til den – og wuups så var den 
skilt ad og en dims sad løs! (Sten: Rie, en 
pincet! - - - en mindre pincet! - - - en smallere 
pincet!) 

En dejlig sæl  der soler sig på den lille starnd 
nord for Helsingør nordhavn
Det lykkedes på forunderlig vis at få samlet 
vippekontakten igen OG forbinde den og samle 
resten af instrumentet. Alt det inden frokost! ….
og så kom jeg i tanke om at Gitte spurgte, hvad 

vi laver når vi så er i havn! Der er altid et 
projekt ombord på et skib.
Stens mors havemand Ramazan (han er tyrkisk) 
bor i Helsingør, og da vi mødte ham til Stens 
mors 100 års fødselsdag, gav han udtryk for at 
han gerne ville se vores båd. Vi kontaktede ham 
og han kom sidst på eftermiddagen ned og 
besøgte os. Inden han gik insisterede han på at 
sørge for vores middag: To durum-ruller som vi 
fik leveret på båden (incl. en god flaske rødvin...
og han drikker ikke alkohol selv). Han er da en 
dejlig havemand! 

Ramazan (nu med charmerende lille datter), der
senere besøgte os i Hornbæk igen

Det var en vidunderlig, flot og stille aften i 
Helsingør. En sæl havde besluttet sig for at 
tilbringe aftenen på stranden lige ved 
Nordmolen, meget pittoresk.

Fredag den  9. juli
Afgang: Helsingør kl.10:00
Ankomst: Hornbæk kl. 11:30
Vind:  NV2-4 m/s 
Vejr: Lunt, overskyet
Udsejlet distance: 8 NM

Hornbæk skal vi jo til for at besøge Stens på på 
100 år  og hendes lille hund. Vi blev inviteret til 
te klokken 16 sammen med hendes veninde 
Tove der bor lidt nede af vejen. Det var vældig 
hyggeligt. Gunni havde dog ikke kunne sove i 
sin seng i nat, da der i går havde været et 
ordentligt regnskyl over Hornbæk og vandet var
kommet gennem sky-light'et over hendes seng, 
så madres, dyne og tæppe var gennemblødt. 
Vejret havde dog været lunt så det var næsten 
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tørt. Inden vi gik til te fik vi igen besøg af 
Ramasan og denne gang havde han sin datter 
Zeinep med- meget sød lille pige.

Lørdag den 10. juli
Havde på forhånd besluttet os for en 
overliggerdag og aftalt med Gunni at spise 
middag sammen på Hornbækhus i aften. Dagen 
gik med lidt kontorarbejde, strikkegarn-indkøb 
og almindelig ferie. Middagen på Hornbækhus 
var som sædvanlig utrolig lækker og vi havde 
en vældig hyggelig aften, hvor vi tog hjem til 
Gunni bagefter og fik jordbær med fløde, kaffe 
og konjak.

Søndag den 11 juli
Afgang: Hornbæk kl. 9:40
Ankomst: Gilleleje kl. 11:40
Vind: NV 2-4 m/s
Vejr: Overskyet
Udsejlet distance: 6 NM

Oplevelsen med kølen der ikke ville falde ned 
satte gang i nyt projekt: save et hul i et af 
brædderne over hydraulikpumpen, så den er 
lettere at komme til såfremt at uheldet skulle 
være ude igen. Det blev så gjort da vi ankom til 
Gilleleje. Ved samme lejlighed fik Sten 
repareret kop / glas-holderen i cockpittet, som 
endnu en gang var ved at falde fra hinanden. 
Spiste frokost og gik ud for at handle. Inge, der 
er en af de søde venner der hjælper Stens mor, 
havde vi inviteret på middag. Hun kom ved fire-
tiden og vi nød en drink i cockpittet og senere 
gik Sten i køkkenet for at forberede de stykke 
sortfods-svin vi havde fundet i Irma. Som 
sædvanligt meget lækkert og en hyggelig aften 
med Inge. Vi svinger rigtigt godt sammen.

Mandag den 12. juli
Der var dømt overliggerdag her i Gilleleje. Det 
blev til lidt badning ved øst-molen og jeg fik 
købt garn til en trøje jeg har haft på programmet
længe. Frokost nød vi på en af de utallige 
fiskerestauranter der er her på havnen, - alt i alt 
en stille dag.

Tirsdag en 13. juli
Afgang: Gilleleje kl. 9:00
Ankomst: Rørvig kl. 13:45
Vind: V 2-4 m/s
Vejr: Skyfrit, sol
Udsejlet distance: 18 NM

Optimistiske som vi var satte vi sejl ved afgang 
fra Gilleleje. Det gik også fint ….på plat læns, 
spilet genua og solen i ryggen... knapt to timer, 
så måtte vi starte maskinen. I Rørvig fandt vi en 
langskibsplads i færgehavnen, hvor var masser 
af pladser til lystbåde. 

Gilleleje er stadig en aktiv fiskeriby med værst

Vi var jo tidligt fremme, så der var dømt frokost
i land. Der var lidt pres på pladserne i skyggen, 
men jeg fandt et bord, hvor der hurtigt blev 
plads til to mere; en nydelig mand stod i klar og 
da han satte sig gik der ikke mange minutter før 
snakken var godt i gang, da fruen kom med hans
mad fortsatte snakken...og pludselig så jeg på 
fruen... det var slet ikke fruen …. det var – Ann?
sagde jeg..... Ann Sønder sagde jeg så! En 
kollega fra da jeg startede i DSB i 80'erne, - 
fantastisk OG så gik snakken, vældig hyggeligt. 
Vi fortsatte på Troldand. 

Onsdag den 14. juli
Der var planlagt besøg af Stens grankusine 
Karen og hendes mand Jesper. De har 
sommerhus i nærheden. Vi mødtes på Troldand 
og spiste frokost i land. Jeg fik en dejlig røget 
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sild og flere forskellige andre slags  sild, meget 
lækkert. Det er aldrig kedeligt at være sammen 
med dem. Stadig har vi dejligt sommervejr, vi 
har haft meget glæde af vores Middelhavs-
gadgets: solsejl og ventilatorer!

….. og i Rørvig mødte vi denne klassiske 
Nordiske Krydser …. og en besætning, der 
klarede sig uden maskine

Torsdag den 15. juli
Afgang: Rørvig kl.10:30
Ankomst: Hundested kl. 11:15
Vind: N Ø skiftende 2-3 m/s
Vejr: sol
Udsejlet distance: 4 NM

Det var jo ikke særlig langt vi skulle sejle, og vi 
skulle bare time det med, at der var nogle der 
var sejlet ud af havnen, så der var kommet nogle
ledige pladser. Det passede fint og vi fandt som 
sidste år en plads i bunden mellem pæle, meget 
fint. Havde aftalt med min kusine Bente og 
hendes mand Hans, at de lige skulle komme ned
og se båden inden vi gik op og spiste på Knud. 
Vi fik en dejlig frokost og bagefter var vi i deres
sommerhus for kaffe og kage – kaffe, da det var 
virkelig varmt, men vand og kage er rigtig fint i 
varmen. Sommerhuset er ikke længere væk fra 
havnen, end at vi kunne gå tilbage. 

Fredag den 16. juli
I denne corona-vinter scannede Sten gamle dias 
og han faldt over mange sjove og hyggelige bil-
leder. Blandt andet nogle med Tine Vinther. Tine
er datter på den kennel Daisy Hill hvor vi købte 

vores første hund: Halvor. Det var en kennel, 
hvor man blev fanget i hunde-udstillingslivet og
på den måde lærte vi Tine at kende. Vi svingede 
godt og fulgte med i hendes liv mens hun blev 
student og begyndte at læse. Hun og hendes bror
Niels var med ude at sejle med os flere gange i 
Tusindfryd. Så fik hun børn: fire af slagsen, så 
naturligt nok gled forbindelsen ud, ikke af dårlig
vilje fra nogens side (tror jeg).
Da Sten faldt over de billeder kontaktede han 
Tine og hun blev meget glad, sagde at hun 
vidste godt at vi var hendes forældres venner, 
men hun betragtede også os som sine egne 
venner. Det har været lidt svært at få en aftale i 
stand - for med seks børn (hendes mand Lars 
har to) og dertil hørende børnebørn og to jobs - 
var der nogle benspænd. Inden ferien var det 
lykkedes at få en aftale på plads i deres sommer-
hus ved Hundested og det er i dag! Tine og Lars 
kom ned til båden ved fem-tiden og vi fik en 
drink inden vi med vores Brompton cykler og 
”styrtkroner” blev kørt til deres sommerhus: 
Meget dejligt sted, hvor jeg godt kan forstå at de
hygger sig. Der var mange års begivenheder, der
skulle følges op på - og vi blev slet ikke 
færdige. Lars har vi ikke mødt rigtigt før, men 
han kan lige så godt vænne sig til os, for vi vil 
holde kontakt med Tine. Vi fik bobler i haven og
tapas til middag. Det var SÅ hyggeligt. Lige 
inden det  blev rigtig mørt sadlede vi cyklerne 
og kørte de fem-seks kilometer ned til havnen. 
Vi glæder os allerede til at se dem igen.

Lørdag den 17. juli
Afgang: Hundested kl. 8:30
Ankomst: Odden Havn kl. 12:00
Vind: NV-N 3-5 m/s
Vejr: Sol
Udsejlet distance: 18 NM

Kom dejligt tidligt af sted. Vinden var svag og 
desværre imod. Men vi kunne holde op for 
storsejl og jern-genuaen. Var fremme i god tid 
til frokost som vi indtog på et af de lokale 
spisesteder, og slappede i øvrigt af. Fik i øvrigt 
lyst til en is efter frokost og gik ind på et af 
spisestederne og der fik jeg isen forærende fordi
det var dejligt vejr og tjeneren var i godt humør. 
Det var en af de gode is!
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Søndag den 18. juli

Odden havn

Sidder her i Odden og har ingen aftaler i vores 
sociale kalender! Snakkede på vejen hertil om 
alle de mennesker vi har mødt på vejen, mere 
eller mindre planlagt:
- Min legekammarat Gitte i Sletten
- Stens mors havemand - Ramasan - i Helsingør
- Ramasan og hans datter i Hornbæk
- I Hornbæk besøgte vi selvfølgelig Stens mor 
og så også hendes veninde Tove til te
- Inger som er en af Stens mors bridgeveninnder
og som hjælper hende en hel del, gav vi middag 
på Troldand i Gilleleje
- I Rørvig kom vi tilfældigvis til at sidde ved 
samme bord som min tidligere kollega Ann 
Sønder og hendes mand Henrik 
- Stens grandkusine Karen og hendes mand 
Jesper kom fra deres sommerhus og besøgte os i
Rørvig
- I Hundested spiste vi frokost med min kusine 
Bente og Hans og besøgte dem i deres 
sommerhus
- Ligeledes i Hundested besøgte vi også en 
”gammel” veninde  fra vores hundetid: Tine og 
hendes mand Lars, som har sommerhus i 
nærheden
- og så mangler vi stadig Granddoktoren i 
Korsør
…. og jeg tænker igen på Gitte, der spurgte 
hvad vi laver når i havn!

Mandag den 19. juli
Afgang: Odden Havn kl: 8:30
Ankomst: Sejrø kl. 13:00
Vind: NV 3-5 m/s
Vejr: sol
Udsejlet distance: 22 NM

Egentlig kom vi lidt for tidligt af sted i forhold 
til hvad vejrmeldingerne havde lovet. Så jeg må 
indrømme at vi sejlede for motor op til 
Snekkeløbet, og da vi havde sat kursen mod 
Sejerø, så sad alle sejlene der. En bekvem tur. 
Der var fin plads til os da vi kom men der blev 
fyldt godt op til aften, men der var en dejlig 
stemning.

Tirsdag den 20. juli
Planlagt overliggerdag: vejrlig! Havde i flere 
dage set på vejrudsigten, at der skulle bygges 
rede et eller andet sted i dag, og det blev så her 
på Sejrø. Pakkede cyklerne ud og kørte op for at
se museet med den gamle købmandsforretning. 
Det var en hyggelig oplevelse. Cykleturen gik 
så videre til Restaurant Sejerø ude ved 
campingpladsen, hvor vi fik en rigtig dejlig 
frokost.
Vi lå ved siden af nogle rigtig søde mennesker 
(Betty & John) fra KAS i en Elvstrøm 32.Vi 
snakkede fint over bådene men på et tidspunkt 
endte de i vores cockpit, - over et glas hvidvin. 
På et tidspunkt tilbød Betty at gå over og lave 
mad til os alle. Vi takke ja, og dækkede op til os 
alle i vores cockpit... vældig dejlig lun, lys 
sommeraften.

Kirken på Sejrø
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Onsdag den 21. juli 
Afgang: Sejerø kl. 9:30
Ankomst: Reersø kl. 16:30
Vind: NW 2-5 m/s
Vejr: overskyet
Udsejlet distance: 35 nm

Min franskklasse-kammarat fra Bryssel Henrik 
har på de sociale medier set at vi er i de 
farvande, hvor, i nærheden han og hans kone 
Pia, har sommerhus. Han havde gennemskuet at 
vi ville til Reersø. Der blev aftalt fælles middag 
på Jyderup kro (den lokale havde ikke plads til 
os), men det betød at vi kom på en ekskursion i 
nærområdet. Det er en utrolig dejlig del af 
Danmark som jeg må erkende at jeg ikke kender
overhovedet. Nu dog lidt bedre. Som sædvanlig 
havde vi det hyggeligt med dem. Dog var der en
del der skulle følges op på da de er ved at 
forlægge residensen fra Brussel til et sted i 
København. Jyderup kro er indrettet i den gamle
stationsbygning, spøjst sted.

Torsdag den 22. juli
Overliggerdag: Reersø. Kom ikke rigtigt 
omkring, men kom dog over til spisestedet på 
havnen og fik helt friske spætter. Reersø er et 
dejligt sted, lidt udefor alfarvej, og der blev ikke
rigtigt fyldt op. Havnens skibe betjener de 
havørredbrug der ligger ved Musholm så der er 
liv i havnen.

Fredag den 23. juli
Afgang: Reersø kl. 10:00
Ankomst: Korsør kl. 12:30
Vind: ingen vind fra forskellige retninger
Vejr: overskyet, fladt vand
Udsejlet distance: 13 nm

Egentlig en fredelig tur indtil Storebæltsbroen 
hvor vi omhyggeligs (syntes vi) gik gennem det 
østligste fag med tistrækkelig 
gennesejlingshøjde og fortsatte sydover i god 
afstand fra 2 meterkurven. Og så: et gevaldigt: 
klonk, klonk, klonk fra kølen, idet den ramte  en

eller to sten. Helt ærligt, vi blev lidt 
forskrækkede, men kom da over det. Senere 
studier af søkortet viste da også en 'grund' på 
bare 2 meter; men med vores køl er man måske 
knapt så forsigtig som burde være. Øv.

Storebæltsbroen fra en lidt anderledes 
synsvinkel

GDP (GranDoktorPeter) som bor i Vemmelev, 
havde vendt et skilt, så vi fik en plads lige ved 
siden af hans og Kirstens båd Imagine. Blev 
rigtig pænt modtaget af GrandDoktoren, der 
stod klar til at gribe fortøjningerne. 
Var blevet inviteret til middag, på nabobåden så 
vi brugte dagen til at bade i havnen for at se om 
kølen havde taget skade af grundstødningen. 
Det var ikke umiddelbart til at se noget, så vi 
åndede lettet op. Det blev til flere badeture, da 
sommeren stadig er over os.

Lørdag den 24. juli
Udflugt til Brugsen for indkøb, da vi skulle lave
mad til besætningen på Imagine i aften. Vi 
slappede af og Peter og Kirsten kørte os på en 
lille udflugt til Storebæltebroens fæste på 
Sjælland, ud til Halsskov Rev og Isbådsmuseet, 
der desværre var lukket. Endnu en hyggelig 
aften med granddoktoren og frue til middag på 
Troldand

Søndag den 25. juli
En slappe-af-dag, hvor vi passede os selv og 
snakkede på tværs af søgelænderne. Hyggeligt!
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Mandag den 26. juli
Afgang: Korsør kl. 9:30
Ankomst: Bisserup kl. 13:45
Vind: SV 2-6 m/s
Vejr: Overskyet, let regn - blev ved truslen!
Udsejlet distance: 21 nm

Den smule vind der var - var i mod os, så det 
blev til maskinsejlads. På vej sydpå så vi 
marsvin, det bliver man glad i låget af! Da vi 
skulle rundt om pynten ved Bisserup blev vi 
udfordret af en hel del bundgarnepæle, men 
kom rundt.

Bisserup, hvorvi mødte Maxine fra SKK

Anduvningen var i og for sig problemløs selv 
om der er masser strøm i havnen. Kom ind og 
ligge i inderhavnen. Her er meget dejligt og vi 
undrer os over at vi aldrig har været her før. Da 
vi kom op efter vores ”morfar” så vi at Sten og 
Denise hjemme fra klubben var her i ”Maxime”-
hyggeligt!
Det er stadig sommer og jeg benyttede 
lejligheden til at hoppe i vandet og tørre 
vandlinien over. 

Tirsdag den 27. juli
Der var lovet dårligt vejr, så vi tog os endnu en 
overliggerdag, Solen var stadig fremme, så der 
kunne bades og vi gik op på den lokale kro og 
spiste en burger.

Onsdag den 28. juli
Afgang: Bisserup kl. 9:30
Ankomst: Vordingborg kl. 14:30
Vind: V-SV 5-7 m/s
Vejr: frisk vind og sol, for genua alene hele 
turen
Udsejlet distance: 27 nm

Da vi sejlede ind mod Vordingborg mødte vi 
Allan og Louise hjemme fra i klubben i deres 
Nauticat. De havde selvfølgelig deres dejlige 
gravhund Hubert med..... Han er bare SÅ dejlig. 
Vi havde set på vejrmeldingerne, at vi skulle 
Havde advaret Jørgen & Spætte om at vi ville
tilbringe et par dage her, så vi var klar til at 
bygge rede. 
Og jo det blæste halv kuling fra vest, så vi 
havde to urolige nætter, hvor bølgerne bankede 
lige op under hækken, - ikke noget der plejer at 
genere os, men vi havde fået placeret os 
uheldigt i forhold til vinden.. øv!

Udsigt fra Gåsetårnet i Vordingborg

være i Vordingborg, og vi aftale af mødes til 
middag om torsdagen. Spiste på 'Oscar' (en 
gourmet-restaurant lige ved havnen) og havde 
en meget hyggelig aften.

Sidder her i Odden og har ingen aftaler i vores 
sociale kalender! Snakkede på vejen hertil om 
alle de mennesker vi har mødt på vejen, mere 
eller mindre planlagt:Der er virkelig meget at se 
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på i Vordingborg og vi nåede det hele: et besøg i
'botanisk have' og et besøg på borgmuseum'et. 
Jeg havde også et ”must” indkøb, da jeg har 
været oppe at slås med mit strikketøj og havde 
et stærkt behov for strikkepinde. Desuden 
handlede vi i  Kvickley og Normal. Mødte i 
øvrigt helt tilfældigt Jørgen og Elsebeth på 
borgpladsen, da vi havde handlet. 
Fredag blev en lidt sen,- men utrolig hyggelig 
aften, da vi blev inviteret til Irish Coffee hos 
Allan og Louise. 

Søndag den 1. august
Afgang: Vordingborg kl. 9:30
Ankomst: Faxe Ladeplads kl.15:30
Vind: V-SV 5-10 m/s
Vejr: frisk vind og sol, for genua alene hele 
turen
Udsejlet distance: 24

En stille og fredelig tur ud af Bøgestrømmen for
genuaen alene. D (men Sten husker mig på at vi 
bare sidste år var i både Jungshoved Kirkehavn, 
Stege og Nyord.) er var rigelig vind til at vi 
kunne holde gang i skivet på den måde. Det er 
altså et dejligt farvand
Kan ikke huske hvornår (om overhovedet?) vi 
var her sidst! Her er hyggeligt og ikke overendt.
Havnefogeden sagde at det er første gang i hans 
tid her at bådene har ligget i to lag
Fik mig sæsonens anden is. Det var søndag og 
der var liv på havnen og i iskiosken

Mandag den 2. august
Overliggerdag. Nu er det mandag og der sker 
ikke ret meget her i Faxe Ladeplads. Har haft et 
par byger i løbet af dagen og vi har været oppe i
Brugsen og jeg fik sæsonens tredje is. Ja, det var
det!

Mandag den 3. august
Afgang: Faxe Ladeplads kl. 10:00
Ankomst: Bøgeskov kl. 14:00
Vind: V-SV 3-7 m/s
Vejr: overskyet
Udsejlet distance: 19 nm

Sød havnefoged, der beså Troldand og 
komplimenterede 'standen' (efter 20.000 sm, 16 
år hvoraf 10 i Middelhavet).

Tirsdag den 4. august
Afgang: Bøgeskov kl. 9:00
Ankomst: Kastrup kl. 14:00
Vind: SV-NV 2-5 m/s
Vejr: overskyet, senere sol
Udsejlet distance: 23 nm

Vores sociale kalender har været tom i hele TO 
dage, så undervejs ringede vi til vores venner 
Marion og Henrik (Blåtunge), der holder til i 
Kastrup, for at høre om vi skulle finde et sted at 
spise sammen. Det skulle vi så og vi spiste på 
restauranten på havnen, dejlig mad og hyggeligt
selskab... som sædvanligt ikke kedeligt. 
Var taget til Kastrup for vi skulle til Heller for at
hente et betræk til vores forluge, det har skulle 
skiftes i mange år, og det blev så nu!

Onsdag den 5. august
Afgang: Kastrup kl. 9:30
Ankomst: SKK kl. 11:00
Vind: NV 2-3 m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 7 nm

Som sædvanligt når turen er ved at være slut, så 
trækker hjemhavnen, så her til morgen satte vi 
kursen direkte mod SKK. Fuldstændig 
ukompliceret. Var hjemme til frokost og 
hyggede os på havnen.  Nu er der så en række 
familie-projekter der skal ses til. Granddoktor 
Peters bror Jørgen fejrer sin 70 års fødselsdag på
lørdag, stens bror Mads og hans kone Abbey 
kommer fra Texas og Mads' datter og mand Jon 
kommer fra Los Angeles. Det bliver huggeligt.
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Skarv der poserer for os på stranden ved 
Bøgeskov



Forlænget weekend til Saltholm
22. august til 24. august

Nu måtte vi til Saltholm og plukke strandmalurt.
Der var i meget let luft, så det blev for motor i 
NV 2-3 m/s. Det var skønt vejr og derude er 
tempoet altid sat betydeligt ned  i gear. Sten så 
en dejlig retrieverhund og kom i snak med den 
og dens ejere, Ole og Anne. De bor på den 
eneste gård på øen der stadig er beboet: 
Gammelværk, Anne er født der og passer de får 
Naturstyrelsen har sat ud på øen. Ole tilbød os 
en tur rundt på den sydlige del af øen på sin 
minitraktor, og det tog vi imod med stor glæde. 
Det var en fantastiskoplevelse i det dejlige vejr 
og vi så fasaner, harer og de tre havørne der har 
slået sig ned på øen.

Mandag den 30. august
Afgang: Sejlklubben København 
Ankomst: Lomma 
Vind: N 8-9 m/s, NE 3-5 m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 18 nm

Vi havde egentlig ikkeog sejlede til Lomma for 
en fin halvvind. Der har vi i sagens natur ikke 
været længe, så det var helt hyggeligt at være 
tilbage... jeg kunne faktisk slet ikke huske, 
hvordan byen så ud, så nu har jeg fået det 
repeteret.
Sten fik fat i sin tidligere kollega  Ann Katrin, 
der nu arbejder på Lunds Universitet og hun 
kom ned til båden på vej hjem fra arbejde. Vi 
delte en flaske vin og besluttede os til at spise 

på en af de lokale restauranter: Slagteren. Det 
var et godt valg. Var bestemt ikke klimavenligt, 
men det var godt.

Onsdag den 1. september
Afgang: Lomma kl. 11:00
Ankomst: Flakfortet kl. 14:00
Vind: NNV 4-5 m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 13 nm
I dag så det ud til at vejrudsigten havde ændret 
sig til det mere kedelige, men vi havde egentlig 
ikke lyst til at sejle hjem, så vi tog til Flakfortet. 
Der er meget dejligt og fredeligt på en 
almindelig vejrdag udenfor sæsonen, så vi 
havde en dejlig aften. 

Torsdag 2. september
Afgang: Flakfortet kl. 10:00
Ankomst: Skanør kl. 11:00
Vind: NNV m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 18 nm

Torsdag så vejrudsigten fin fin ud igen: de 
nordlige vinde ville gå i syd senere på ugen, så 
det var nu ville skulle til Skanør for at plukke 
pors til snapsen. Da vi var kommet til Skanør, 
var der nogen der bankede på. Der stod to 
damer på kajen, og den ene kendte tydeligvis 
os ? ? Måtte indrømme at vi var blanke, men det
åbenbarede sig at den ene var den ene halvdel af
et af de svenske par der ejer en Southerly 110. 
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Rundt Saltholm med Ole fra Gammelværk. En 
super oplevelse

Til dejlig middag med Åsa og Roger (Southerly 
110 fra Göteborg) hos deres venner Agneta og 
Christer der bor i Skanør



Dem gav vi faktisk en prøvetur i Troldand fra 
Skanør inden de endelig besluttede sig. Stor 
gensynsglæde og vi beordrede dem hjem for at 
hente ægtefællerne til en drink på Troldand 
senere på eftermiddagen. De kom alle til drinks,
og selv om Troldand er ved at være grundig 
tørlagt, så fandt vi noget hvidvin frem. Det er 
fire meget søde mennesker pg vi havde en 
hyggelig eftermiddag.Senere på aftenen indløb 
der så en invitation til middag i morgen aften 
hos Åsa og Rogers venner Agneta og Christer, 
der bor her i Skanør.

Fredag den 3. september
Nu skulle der plukkes pors. Fandt cyklerne frem
og kørte mod nord,.... senere fandt vi 
jerbanestien mod Hølviken, men inden vi kom 
så langt punkterede min cykel! ØV! Der var jo 
kun en løsning: Sten fortsatte porseftersøningen 
og jeg trak den havarerede cykel hjem. Vi var 
næsten tilbage samtidig og vi spiste frokost 
inden cyklen kom på operationsbordet. Fik os 
en morfar inden vi vaskede os til udringet og 
cyklede til middag hos Agneta og Christer. Fik 
dejlige jomfruhummere til forret og derefter 
grillet torsk smurt med sennep og pakket ind i 
bacon. Til dessert Agnetas chokoladekage med 
flødeskum. Hertil rigelige mængder vin og en 
lækker venezuelansk rom til kaffen. Var godt 
mætte da vi kørte tilbage til båden.

Lørdag den 4. september
Afgang: Skanør kl. 10:00
Ankomst: Klagshamn kl. 12:00
Vind: NE 4-6 7 m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 7 nm

Vi har altid holdt meget af Klagshamn og det 
var et fint stop på vejen hjem, dejlig efter-
middag og aften.

Søndag den 5. september
Afgang: Klagshamn kl. 9:30
Ankomst: Sejlklubben København kl. 11:00
Vind: SE 7  m/s senere SE-E 4-5 m/s
Vejr: Sol, klart
Udsejlet distance: 18 nm
En tur hjem med fin vind  og benspænd. Troede 
vi kunne klare os med genuaen, men så hurtigt i 
øjnene at vi skulle have storsejlet op. Det 
prøvede vi så at gøre uden at starte maskinen.... 
det gik ikke oh inden vi fik set os for var 
genuaen tre-fire gange rundt om forstaget... øv-
øv. Vi startede maskinen, pillede fokkeskøderne 
ud og viklede genuaen ud og da vi havde pustet 
ud satte vi alle sejl igen og sejlede hjem i god ro
og orden. 
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