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En frygtelig historie var optakten til årets sejlertogt.  

9. juli 2002 

Det der skulle have været en hyggelig sejltur til Muus-
holm med overnatning for svaj, sammen med Karl 
og Birgitte, endte med grundstødning. Marka mistede 
roret, og vi blev slæbt til Reersø, da vi ikke kunne 
navigere. 

Kl. 22 om aftenen blev det alligevel til hyggelig grill-
mad på havnen. 

Dagen efter tog vi hjem med toget. Mogens blev og 
fik Marka på bedding. Der blev lavet, og hentet et 
nødror i Kerteminde, og Mogens fik sejlet Marka 
hjem til Kerteminde. 

Vi sejlede herefter Marka til Horsens, hvor nyt ror 

m.m. blev monteret.  

 

Ouverture til årets sejlerferie 



Markas Sommertogt 1. august — 22. august 2002 

 

1. august 

Afgang Horsens i flot solskinsvejr. Først skulle vi dog lige have rengjort agter kahytten efter montering af 
det nye ror m.m. Martin havde kørt os og al vores grej til Horsens. Så — hvor skal vi hen? Vi enes om 
flot 1/2 times sejltur i Horsens Fjord og smider ankeret ved Elbæk Skov. Resten af dagen sol, sol og atter 
sol, vi dovner, læser, bader og bader og slapper af. 

2. august 

Tordenvejr, regn og bulder kl. 6.00 om morgenen. Vi sover lidt videre, men kl. 8.00 vil Tarzan i land og 
tisse. Vi tager en regnvejrs morgendukkert, og da det stadig regner, så sejler vi Tarzan i land i 'Eva kostu-
me', så blev vi bare skyllet af i ferskvand ! 

Cykeltur fra Horsens Havn til Diderik og Kirsten i øsende, silende regnvejr. 

3. august  

Torvedag i Horsens, solskin, jazz, ud på Fjorden, bade sole sig, og så besøg af Lone, Jacob og Oscar i af-
ten. 

4. august  

Lidt morgensol, dis og småregn. Lone og Oscar har overnattet i for kahytten, og lige pludselig fik vi be-
søg af Oscar i agter kahytten om morgenen. Det var hyggeligt.  



Så skal Oscar prøve sin nye redningsvest ! Den var rigtig go' syntes han! Fin sejltur i Horsens 
Fjord_.Oscar sov hele tiden, sad hos Skipper og så betydningsfuld ud 

Travetur med barnevogn og Tarzan til Hjarnøs skibssætninger. Her får Oscar friluftsmad! Aftenbadetur, sove 
for svaj. Rigtig hyggeligt. . 

5. august 

Morgensol — morgenhavbad! Oscar klarer sejlerlivet rigtig fint og det gør Oscars Mor også. Det er me-
get dejligt at have dem med på tur. Jacob har været til DM i skydning i går — vandt en bronzemedalje ! 
— Travetur i Snaptun — der var ikke meget at 'snaptune' efter. Jacob kommer og henter sin lille familie 
hjem efter en bronzemedaljemiddag. Overnatning for svaj ved Hjarnø. 

6. august 

Uh — det suser og blæser, men vi må ha' det morgenbad, og bagefter er det så godt. Solskin og blæsevejr. 
Vindmåleren viser fra 6-10 m/s. Vi læser nogle timer, traver en lang tur rundt på Hjarnø. Stadig blæsevejr 
kl. 14.30. Vi ser an, vil ellers til Endelave. Ringer til Martin, der har det godt. Ringer til Farmor, der også 
har det godt. Stadig blæsevejr. Nå, så må det være emmentaler og rødvin og bogen. 

Men kl. 16.30 lagde vinden sig lidt og 1,5 time senere er vi i havn på Endelave. Det ruskede og 'bølgede' 
lidt på turen herover. 

7. august 

Vi vågner til klar sol. Morgenbad fra trappe på kajen. Flot klart vand og sandbund. 22 gr. varmt vand. 
Herligt. Cykeltur til Øvre med lynghede, skov og strand og masser af vilde kaniner. Det var svært for Tar-
zan at blive i kurven bag på cyklen. Der var så mange 'fristere'. 2 gange sprang han ud, men glemte, han 
var tøjret. Så kaninerne slap fri og Tarzan blev snydt. Aftenen slutter af med den skønneste solnedgang. 



8. august 

Dejligt morgen-hav-bad, stadig på Endelave. Let vind, 
lidt sol. Vi må af sted. Sejlene sættes og Marka går for 
sejl alene — op til 3,5 knob. Vi læser lektier — vi 
læser til Kanalbeviset. 

9 .  a u g u s t  

Besøg af Pia i Norsminde. Ankom-
mer i Nappedam hen under aften. 

1 0 .  a u g u s t  

Mogens og Tarzan på 'Øvres' spids og her kigger Mogens ind på 'Øvres' tange fra spidsen  

Cykelture til Rønde, Thorsager Rundkirke, Kalø Slotsruin. Ligge for svaj. 



Frokosten serveres yderst elegant med vin i smukke glas fra Crater Lake. Vi er på travetur nedenfor Kalø 
Slotsruin 

11. august 

Afgang Kalø Slotsruin, ankomst Marselisborg. Hyggeligt og rart samvær med Ann og Anders. Sol og godt 
vejr. 

12. august 

Afgang Marselisborg — ankomst Tunø. 

Diset, regnfyldt morgen. Opklaring, sol, var-
me og småskyer ved ankomst til Tunø. Herligt 
solskinsvejr til frokosten. Varmt, næsten tryk-
kende, dampende varmt til vores travetur Tunø 
rundt langs kysten. Flot tur ca. 8 km. Lidt små-
dryppen til slut, der endte med øsende som-
merregn hele aftenen. Pyt med det. 

 

Blæsende, solrig cykeltur på Tunø. Her frokostpause på Stenkalven i læ ved hybenbusken og med udsigt til 

vindmøller ude i havet mellem Samsø og Jylland.  



Vi er oppe i Tunøs Fyrtårn, som også er Kirketårnet. Flot udsigt. Siden-

hen dejlig grillaften på havnen.  

Onsdag d. 14. august. 

Feriedag 14 — 32 års forlovelsesdag. Sol og blæst. Vi sejler mod Trel-
de Næs. Herlig sol, store bølger. Jeg kiler mig ned mellem førersædet 
og bordet. Her sidder jeg godt i læ og slikker sol. 

Vi ligger for svaj ved Trelde Næs på Fredericia siden. Aftensol og hav-
blik. Flotte lerskrænter med fossiler og mange brandmænd i vandet. 
Jagten på fossiler gik ind — men udbyttet var ringe. Tarzans eksem/
udslet er slemt. Har bidt store totter pels af. 

Torsdag d. 15. august 

Telefonisk kontakt til Rynkeby Dyreklinik — 'det skal ses på'. Nå, tid 
i eftermiddag kl. 14.45. Vi sejler mod Middelfart og må hjem med tog 
og rutebil. Stille, stille vejr, stadig lidt overskyet, men skulle blive sol 
og 28 gr. C. — Det blev rigtig varmt og vi tog hjem til dyrlægerne. 
Diagnose lidt uklar: 'måske insektstik — bi — måske varme, måske 
noget andet ! Injektion med hydrocortison, tabletter i 5 dg = kløestil-
lende og kløe/desinfektionsstillende spray. Retur til Middelfart til Kul-
turnat på havnen. Skønt brusebad og hårvask og rent tøj, mens Mogens 
lavede grillmad, som vi nød på kajen i solskinnet. 

16. august 

Strøgtur i Middelfart, indkøb i Kvickly og så ellers pragtfuld sejlads i 
Lillebælt i 30 gr. C — på et tidspunkt 35 gr. C i cockpittet. Det var hav-
blik og meget, meget varmt. Vi tog nogle badeture ude midt i Lillebælt, 
fiskede lidt, så masser, masser af vandmænd og en hel del marsvin. Jeg 
sad på fordækket og nød hele sceneriet i det mest vidunderlige sommer 
augustvejr. Overnatning for svaj ved Baagø. Stadig varmt og skøn sol-
nedgang. 

17. august 

Morgensol, morgenbad og morgenrengøring af vin-
duer m.m. med nattens dug. Diset morgenstund 
men nu kl. 10 synes solen igen at tage fat. Vi sam-
ler Eigil, Gitte og Philip op i Assens og returnerer 
til Baagø til dejlige badeture og aftenhygge. Philip 
var en meget stolt sømand og betaget af sørøver-
skibet med sørøverflag. Mogens fortalte Philip hi-
storier om 'æbletyvene' på Baagø. 

 

 



Smuk solnedgang over Baagø. Tarzan returnerer fra en tissetur i land—blev rigtig dygtig til selv at gå på 
kanten. 

Søndag d. 18. august 

Sov for svaj i nat alle 5. Sov og sov, er vist for meget 
sagt. Det rullede og rullede og blæste. Flot morild i nat, 
men absolut ingen søvn. Morgenkaffen fik vi først, da 
vi var tilbage i Assens igen. 

Nu er vi på vej til Helnæsbugten. Solen skinner, luften 
er lun og vi 'banker lidt pæle' i blæsevejret. Det blæser 
ca. 8 m/s. Har SMS'et med Martin. Firenze festen 
hjemme hos os i aftes er gået godt. Nu slapper han af 
på Kosten igen. Ligger for svaj ved Vigø i Helnæsbug-
ten. Smukke skrænter, stille vand, sol. Herlig solned-
gang. Aftenbad med afskylning i ferskvand med hånd-
bruser. Ganske pragtfuldt. 

19. august 

Morgensol og varme. Vi må ud på vandet igen. Først 
skal vi lige finde Helnæs Camping, ligge for svaj og ind 
og købe en is og checke pladsen. — Nej, det 'vugger’ 
for meget, og vi er for langt ude til at vi kan smide an-
keret og sejle ind. Men vi har set 'Lykke og Helnæs' 
højt beliggende på en bakketop. Tog et billede til Eigil. 
Sol og vind og 'pælebankeri' ned til Drejø. Dejlig cy-
keltur på kryds og tværs af øen. Nu frisker det op og 
blæser 8 m/s. Vi ligger godt i havnen og har solen ind i 
cockpittet. Det er stadig godt at holde ferie. Læser til 
Euro-Reg Eksamen om aftenen. 2 tvivlsspørgsmål. 

 



20. august 

Afgang Drejø — ankomst Marstal. 

Stor lystbådehavn i forlængelse af skibsværft. Sol og vind. Cykeltur i lille Marstal By, 
smalle gader, små huse. Gummibåds badetur tværs over lille indsø til små klitter og 
frisk havvand på den anden side. 

21. august 

Afgang Marstal — ankomst Strynø — ankomst Rudkøbing 

Igen morgensol, blå himmel og varmt vejr. Lidt vind. Vi banker på og spørger hos 
Brugsen efter 'Virkelyst', som Faster Anna har besøgt som barn. Den kender man 
ikke, men sognerådsformandens gård ligger der og der, og den cykler vi så forbi. 
Finder ingen slægtsspor og nøjes med at nyde at cykle Strynø tynd. Det er en køn lille, 
stadig levende ø. Vi ser Majstangen, Kirken, Den gamle Smedie = Kroen.  

Til Faster Anna køber vi en Strynø souvenir = en lille indkøbspose. Herefter en for-
friskende badetur ved Lindelse Nor, og nu i strålende solskin på vej til Rudkøbing. 
— Cykeltur ud til Faster Anna. 

 

 

Flot grillaften på Skudehavnen, sam-
men med Faster Anna, Leif og Beate. 
Vi sad i 1. parket til den flotteste sol-
nedgang, ved den nye stenskulptur for-
an restauranten. Det var en fin afslut-
nings — sommerferie aften. 

 

Torsdag d. 22. august — Sommerferiens dag 22 

Afgang Rudkøbing — ankomst Kerteminde 

Op til morgensol, morgenkaffe og morgenopvask fra i aftes. Sidste ferie morgen-
stund, igen i fint vejr. Hvor har det været dejligt. Næsten ikke til at slippe ferien. I 
dag hjemad mod Kerteminde. 

Flot solrig sejltur hjemad. Vi strækker turen med badetur ved Bøsøre og badetur ved 
Klinten inden vi kl. 18.15 slutter Markas sommer-ø-togt og lægger til i Kerteminde. 



livsnyderne@tdi.NU 

http://www.Livsnyderne.NU 


