
Jeg har forsøgt at oversætte teksten i Stanly's ånd, mere end som hans pen, mine 
forudsætninger for at lave en sådan oversættelse er relativ små, og absolut 

selvlært, så bær over med mig jeg har gjort mit bedste… 

   

Vi modtog ordren på en Potter (Sejljolle ) til 

Sverige , i vinteren 1964-65  fra en Svensk  

Tankskibskaptajn  samtidig havde det været i 

mine tanker, at foretage en længere sommertogt 

med en af vore ”pottere” så den svenske ordrer 

kom belejligt, nu kunne jeg kombinere forretning 

med fornøjelse. 

Kaptajnen accepterede, som den gode sportsmand 

han er, i at få sin jolle leveret ad søvejen, og ikke i 

en kedelig pakkasse  

I de næste  6 måneder gav mig rig lejlighed til 

omhyggelig at overveje de krav en sådan rejse 

stiller, det virker nærmest som selvpinderi  at 

begive sig af sted i så lille jolle, på så lang en 

rejse. 

Den oprindelige plan med afrejse i Juni blev forpurret grundet arbejdspres på værftet men, 

Tidlig i september var alt klar til afrejse, men en stædig Østenvind begyndte at feje in over   ”isle of 

wight” det var nytteløs at krydse igennem Kanalen med vinden lige i mod. Endelig ( selvom det kun 

varede kort ) kom en ændring af vejret, og jeg satte ud fra Yarmouth, Isle of Wight, sen eftermiddag 

den 12. Oktober 1965, ledsaget af nogle venner i en anden båd, vi ankom til Crows efter mørkefald 

den aften. 

I de følgende dage  gik vinden igen tilbage til Øst, ikke før den 14. Oktober var det muligt at 

komme af sted, selv da var det en dårlig start, da en tyk tåge satte sigten ned til ca. 30- 40 meter jeg 

var nu alene, Rejsen var begyndt.! For motor satte jeg den morgen kl. 0830 ud af Crows havn, med 

stor forsigtighed, følte jeg mig frem fra bøje til bøje, forbi Ryde og over til Looe Channel ved 

Selsey Bill med en behagelig medgående tidevand, heromkring lettede tågen og en let brise fra Syd  

hjalp mig over den brede bugt mod Beachy Head mod det nu modgående tidevand  

  Jeg passerede mellem Beachy Head  og  ” Royal Sovereign ” Fyrskib omkring kl. 0400  om 

morgenen den 15 Oktober,  på det tidspunkt havde vinden tiltaget til styrke 4  Beaufort  jeg følte 

mig fristet til at tænke, at dette lovede godt for resten af rejsen, ”sikken optimisme at have med på 

vejen” 

  I disse tidlige morgen timer begynder man at føle  trætheden efter den lange vagt, jeg havde sejlet 

uafbrudt siden kl. 0830 den forudgående dag, så det var vel ikke underlig at mit hoved med jævne 

mellemrum faldt forover, og vækkede mig med et brag fra en kort søvn, senere efter at have nydt en 



morgengryet og solopgangen, forsvandt søvnigheden, og jeg var i stand til at sejle sikkert resten af 

dagen. 

  Ca. en time efter daggryet kl. 0730 indtrådte en  markant ændring i vejret, i ca. 1 time    blæste det 

fra N. N. W. styrke 7  ( ca. 16 m. sek. )  så jeg måtte bjærge storsejlet, og i et stykke tid sejlede jeg 

kun for fok og mesan, vinden aftog imidlertid til styrke 6 fra N. ( ca. 12 m. sek. ) derfor rebede jeg 

storsejlet og bjærgede mesanen. det var hård men frisk Sejling resten af den dag,  jeg holdt mig 

indenskærs for at undgå den sø der var ved at bygge op, længere ude fra kysten. 

  Dungeness blev passeret omkring kl. 1700 og jeg begyndte så småt at håbe på, at være i Dover lige 

efter mørkefald,  desværre døde vinden i et par timer eller mere, så min fart mod Folkestone var 

ringe, da jeg langt om længe nåede Dover havde jeg kæmpet mod en stærk vestlig strøm, 

utilstrækkelig vind, og træthed, det var derfor en velfortjent ankerplads der blev fundet i Dovers 

yderhavnen, præcis ved midnat.  

  Jeg sov godt den nat,  jeg havde faktisk været under vejs uden ophold i syvogtyve en halv time, og 

ikke været til køjs  i over  tredive timer.! 

  Til min ærgrelse opdagede jeg, da jeg senere den morgen vågnede, at vinden igen var drejet om i 

Øst, her blev den de næste 6 dage, endelig den 22. Oktober dristede jeg mig ud i havne mundingen 

et par gange, kun for at konstatere det umulige i at holde South Goodwins op. men jeg kunne ikke 

styre min utålmodighed længere så klokken 0930 fandt jeg at vinden var drejet så meget mod syd, at 

muligheden for at slippe ud i Nordsøen var til stede.Hvilken glæde det var, at  passere  South 

Goodwins med god højde, og finde behagelig 

halvvind i nogle få timer, er svær at beskrive. 
Igen overvurderede jeg i min optimisme 

situationen, som det så ud syntes det, at Østlig 

vind var blevet en permanent vejr situation for 

det Nordlige Europa og England i modsætning 

til den almindelige " Trade Wind " skulle det 

alligevel ikke være tilfældet bestemte jeg mig 

til at gå så langt nord på som muligt, så hurtigt 

som muligt. 

På dette tidspunkt skal jeg, for dem der sætter 

pris på en fuld detaljeret redegørelse for min 

rejse, erkende at min Log bog, og kort med 

dags optegnelser, gik tabt under særdeles 

hårrejsende omstændigheder, derfor er resten 

af min beretning taget fra hukommelsen. 

 

Fra det tidspunkt jeg sejlede ud af Dover indtil 

den 27 Oktober, sejlede jeg båden tyve til 

toogtyve timer i døgnet  ( man kan vel ikke 

lade en så lille båd passe sig selv) 

I tidsrummet fra den 22 til den 25 Oktober var det særdeles hård sejlads for en så let båd i temmelig 

store bølger, stadig med vinden foran for tværs, aldrig den håbede friske rummende vind, den 26 

Oktober kom forandringen, vinden døde hen og jeg nød den luksus det er at få 5 timers opbyggende 

søvn.Sammen med vejrforandringen fik jeg et uheldssvangert varsel, det permanente højtryks 



område over Nord Europa var ved at colalapse, selv om der ikke var udsendt stormvarsel for Fisker 

– Tyske bugt området, hvor jeg befandt mig,  var det klart at stormen var lige om hjørnetDa vinden 

kom igen, ( agten fra, langt om længe ) udnyttede jeg vinden til at skabe så meget ”sø  -rum” som 

muligt for ikke at ramme den Jyske kyst i utide. Uheldigvis blev der ikke tid til at skabe nok” sø -

rum”, eller nok noget som helst, sådan som situationen udviklede sig.  I løbet af den 26. drejede 

vinden langsom mod vest og tiltog i styrke, tidlig om morgenen den 27. Oktober var vinden tiltaget 

til 7 – 8 på  Beaufort skalaen,svarende til Hård kuling, søen var også blevet så vild at det ikke var 

sikkert at for en båd af Potters størrelse at sejle. Jeg måtte sætte driv-ankret og håbe, at min tro på 

dette anker, ikke måtte komme til skamme, ( se tegningen overfor )  Lave skyer hastede over 

himmelen, søen byggedes op i store bevægelige høje af vand, med hvide skumklædte toppe. Tidlig 

efter den første stormvarsel, gav det mig gåsehud, at høre at der i naboområdet var meldt om storm 

af styrke 9 Beaufort, at påstå at jeg tog tingene med uforstyrlig ro, ville være årets overdrivelse, 

derimod følte jeg mig meget påvirket af situationen medens jeg stirrede på mine rystende hænder.  

Den uundgåelige styrke 9 (Stormende kuling) nåede mit område få timer senere, vinden hylede i 

riggen, og havet antog hvad søen angik et ”Alantic” udseende. 

  Det nye drivanker, sammen med mesanen, syntes at arbejde yderst tilfredsstillende, så efter nogle 

timers overvågning, især hvad angik de brækkende søer, følte jeg at alt fungerede efter hensigten, så 

jeg satte mig ind i kahytten, og sov som en sten som om at det eneste der bekymrede mig var El 

regningen der ikke var betalt, nå hva’ skidt,!  mit hårdt tilkæmpede ”Sø rum”  var begyndt at 

skrumpe, jeg håbede forventningsfuld på at et under skulle ske, før den næste storm ramte mig. 

  I de næste par dage vågede jeg nøje over min afdrift, som jeg næsten halverede på den anden dag 

ved at stikke en lang Warp line hvor mit reserve rorblad fastgjort til, dette reducerede min afdrift til 

lidt over 1 Knob. 

  Gennem disse første tre stormfulde dage, følte jeg mig sikker på at vinden ville aftage tidlig nok til 

at få frit farvand igen, men om aftenen den 29. Oktober  lige efter mørkefald så jeg lyset fra 

Blaavanshug fyr, og kort efter lyset fra Lyngvig Fyr, efter at have pejlet begge fyr fik jeg to 

krydsende stedlinier der gav mig en position et sted mellem 18 og 20 mil fra den Danske kyst, ud 

fra oplysningerne i North Sea Pilot om kysten mellem de to fyrtårn ville min eneste chance for at 

overleve, være at vejret bedres drastisk i nattens løb, 

  Senere da jeg hørte vejrmeldingen lovede den endnu 24 timers fuld storm 8-9 boufort, 

Det så ud som om jeg havde ca. 15 timer tilbage af mit liv, der var simpelthen ikke mere jeg kunne 

gøre for at undgå læ kyst, og konsekvensen af en kommende stranding, jeg brugte det meste af mine 

vågne øjeblikke den nat, til at tænke på om der ville blive brug for den store Livsforsikring jeg 

tegnede til fordel for mine børn som , jeg gjorde det lige før min afrejse, anbefalet af min gode ven 

og sagfører  Anthoney Gale 

Jeg sov i nogle få timer, men hjertet var ikke rigtig med i det, jeg havde alt for mange tanker i mit 

hoved. I forsøget på at glemme  situationens alvor  og se så lyst på tingene som muligt, fandt jeg det 

en fordel, at jeg ville møde kysten i dagslys, jeg tillod endog mig selv, at føle en smule håb, om 

drive direkte ind i indsejlingen til Hvide Sande havn, faktisk lo jeg højt da muligheden slog mig, jeg 

fortsatte mine drømmerier med hvordan jeg ville more mig over de lokale fiskere, idet jeg ville lade 

som det alt sammen var en del i min plan. Længe før daggry kunne jeg faktisk se indsejlingslysne til 

Hvide Sande Havn, her begyndte jeg at spekulere på om jeg nogen sinde kom til at lave sjov med de 



lokale fiskere. lidt senere kunne jeg se at jeg ville ramme kysten ca. en halv mil længere nordpå end 

havnen, det var meget heldigt, idet jeg senere så hvor kompliceret indsejlingen og havde jeg ramt 

ind i indsejlingen havde jeg bestemt mistet både mit liv og min båd. 

som jeg kom nærmere til stranden blev mit indtryk fra læsning af ” Nordsø Pilot ” (håndbog med 

beskrivelse af de forskellige kyststrækninger) på det værste bekræftet, kysten er meget flad med 

sand klitter, vandet er temmelig  dyb indtil en halv mil fra kysten, her begynder revlerne hvoraf der 

er to eller tre løbende parallelt med stranden disse revler skaber en voldsom brænding, ”piloten” 

advarer mod denne brænding, jeg er 

meget enig med ” Piloten”. 

Da jeg var halvanden mil fra stranden 

spekulerede jeg på om jeg skulle eller 

ikke skulle  affyre et nødsignal. Mine 

følelser omkring dette, er meget 

markante, når jeg har problemer på 

havet, mener jeg at problemet er 

udelukkende mine, og ingen andre 

skal involveres, og at ingen skal 

risikere deres liv på grund af mig. På 

den anden side, tænkte jeg, hvis man 

senere havde fundet mine uaffyrede 

nødsignaler, hvad ville 

redningsfolkene have følt, trods deres 

lokalkendskab, deres kraftige redningsbåd fik de ikke chancen til at rede idioten der ikke havde 

affyret sine nødblus i tide.  Uanset mit udseende ønsker jeg ikke at blive kaldt en idiot, så jeg 

affyrede mine Nødraketter, jeg fandt senere, at de aldrig var blev set. 

Jeg begyndte nu at forberede mig på det, jeg troede ville blive min sidste og forgæves kamp mod 

havet. Omhyggelig anbragte jeg mit film kamera i en plasticpose, bandt for posen for at gøre den 

vandtæt, i andre poser lagde jeg de film jeg havde optaget under rejsen, mit pas og papirer, den lille 

Nova Pal pejle radio, som havde hjulpet mig meget med navigationen uden at gøre nøkker, disse 

små poser lagde jeg i en stor kraftig pose sammen med mit tøj, efter at have bundet omhyggelig for 

posen følte jeg mig temmelig sikker på, at hvis båden ved mødet med kysten, blev smadret til 

pindebrænde, hvilket var meget sandsynligt, ville posen blive fundet meget hurtigere end hvis det 

var  mange små poser yderlig vil tøjet virke som stødpude. 

Derefter pumpede jeg de fire specielle  fendere ( såkaldte Sea-Esta Roll-a-Boats), for at opnå 

maximalt opdrift gennem brændingen, en gaf dem, gemte jeg til mig selv en, som en slags rednings 

bælte, dog kun delvis oppustet, de øvrige bandt jeg fast på ruffet i kahytten, for at forhindre båden 

fra at rulle over, jeg forseglede lufttropperne med tape. 

Ca. et kvarter senere  var jeg meget tæt på den første revle hvor havet brækkede i frådende skum, 

jeg var aldeles lamslået. Jeg rejste mig for at kaste et sidste blik omkring mig, og da fik jeg ca. en 

halv mil mod nord noget der lignede et erhvervs fartøj, jeg troede det var en redningsbåd, selv om 

det var umuligt at de allerede kunne have reflekteret på mine nødsignaler, under alle 

omstændigheder kom den fra den gale retning, der er over 20  mil til den næste havn nord for Hvide 

Sande, det lille skib kæmpede sig ned mod mig, jeg kvejlede en lang line ( af typen den kunne flyde 



) op for at kunne kaste den over så de kunne slæbe mig fri af brændingen. Da de kom nærmere 

signalerede jeg til dem at jeg havde en line klar, i et kort øjeblik  var jeg bange for at hun ville få 

linen i skruen, hvorved hun ville være i lige så en umulig situation som mig, heldigvis blev mine 

signaler forstået, og tre gange forsøgte skipperen, med risikoen for at miste både liv og skib at fange 

min line, vi var nu midt i brækkerne på den første revle, hvor søerne med stor voldsomhed fyldte 

mit fartøj med vand, kun drivankret forhindrede mig i at kæntre, og blive slået til vrag i disse første 

øjeblikke, den tredje gang Skipperen forsøgte at fange min line fik han fat i den, men da den næste 

bølge tvang mig tilbage var trækket i linen så kraftigt at min pullert blev hevet ud af dækket. 

Skipperen på Fiskerbåden ville helt bestemt have mistet både sit fartøj, såvel som sit eget, og sin 

besætnings liv, hvis han endnu en gang havde prøvet at redde mig, så han var simpelthen nød til at 

efterlade mig til min skæbne. Jeg fik senere at vide at han kaldte hjælp over radioen, dette 

nødopkald reddede ubetinget mit liv. 

I mellemtiden kom jeg nærmere og nærmere til kysten, afstanden mellem søerne blev mindre og 

mindre, det hele lignede en stor gryde i kog, jeg havde fastgjort min livline til båden trods dette blev 

jeg slået nær bevidstløs, af hver sø der traf båden. 

Aldrig nogensinde før har jeg kæmpet så hårdt for mit liv, efter hver brækkende sø fandt jeg mig 

selv indfiltret i den løbende rig, enten med en arm eller et ben, jeg var nød til skære mig fri 

adskillige gange, på det tidspunkt var båden og jeg nået ind på en afstand af 50 – 60 meter fra 

stranden,  drivankret bumpede hen over bunden, da jeg hang delvis uden for båden, kunne jeg med 

mellemrum mærke sandet mod mine fødder, nu erkendte jeg, at jeg måtte bryde den gyldne regel 

om ikke at forlade fartøj,  jeg var overbevist om at båden ikke ville nå kysten hurtig nok til at redde 

mig, derfor måtte jeg  frigøre livlinen og fortsatte mod land alene. 

Jeg kunne nu se mange mennesker løbe langs med stranden, Endelig skar jeg livlinen, blev nu 

skyllet ind mod dem, og igen suget tilbage i havet, af den kraftige understrøm, det hele foregik som 

i en drøm hvor jeg ligesom svævede over stranden, og så mine redningsmænd i vand til livet, jeg 

forventede at den næste bølge ville vælte mig omkuld, jeg fokuserede kun på mine redningsmænd 

kun nogle få meter borte, Jeg kunne ikke nå dem, og de kunne ikke nå mig, alt min energi var brugt 

op. De nåede mig lige i det øjeblik jeg mistede bevidstheden. 

Da jeg igen kom til mig selv, var jeg på sygehuset i Ringkøbing ca. 20 km. fra Hvide Sande, hvor 

man havde behandlet mig for udmattelse og næsten katastrofal nedkøling. 

  Jeg skylder mit liv  til  disse  redningsmænd, der risikerede deres eget liv, for at redde en total 

fremmed, men de havde ikke været der, hvis ikke skipperen fra fiskekutteren ”Tyrola” ( som senere 

blev min ven ) havde haft åndsnærværelse nok til at sende S.O.S. over radioen, efter at hans 

heroiske forsøg på at frelse mig, var mislykkedes. medens jeg lå bevidstløs på sygehuset havde 

andre anonyme personer slæbt min ”Potter” klar af havstokken, senere kunne jeg konstatere at den 

var overlevet næsten uden skaden, dog var en del udstyr og min proviant skyllet ud i havet, og 

aldrig fundet. men hvad betød det, Jeg er i live  

Jeg blev indlagt på Sygehuset en søndag og udskrevet om mandagen, ved godt helbred, dog havde 

jeg ikke en muskel i kroppen der ikke gjorde ondt, men et godt indtryk af Sygehusets læger og 

sygeplejere kunne ikke tages fra mig. Et par dage senere blev jeg opmærksom på flere skader idet 



mange områder på min krop blev både blå, gul og grøn. forsaget af mine ublide sammenstød med 

båden. 

   

Efter at have forladt Sygehuset fik jeg virkelig travlt, med Politiet og fremmed Politi i hælene blev 

jeg fragtet ud til min elskede ”Potter”, der lå mutters alene på den uendelig lange strandbred, halv 

fyldt af sand, vand, og mine resterende ejendele, alle fæstnet til liner, som jeg havde kæmpede så 

hårdt med, i timerne før min redning. 

Særlig glad blev jeg da jeg fandt alle sejlene i god stand, eneste nævneværdige skade på skroget  var 

et hul i dækket hvor min pullert havde siddet. 

Den aften blev der i Ringkøbing ret afholdt Søforhør, for at klarlægge de nærmere omstændigheder 

vedrørende min stranding, og grunden til at Pas og penge var forsvundet, retslokalet var et af de 

smukkeste jeg har set, det siger dog ikke så meget, da jeg kun har været i et andet retslokale før i 

mit liv. 

Tilsyneladende blev mine undskyldninger for så hovedkulds at komme til Danmark uden Pas og 

Penge, accepteret af myndighederne, Jeg blev sat på ”fri fod ” med meldingen om at jeg var 

inviteret, af den fiskeskipper der var årsag til min redning, jeg matte bo hos ham, i hans hjem i 

Hvide Sande, så længe jeg behov derfor. Peder Sørensen i sandhed en ven, som i de følgende dage 

viste sig på mange måder utrolig generøs , han havde besøgt mig på Sygehuset, og fra hans ydre at 

dømme var han en meget Stovt mand, lille og firkantet, med et håndtryk som en skruestik, det 

virkede på mig som  om hans fysik var tilpasset hans erhverv. 

Hans hus var Hyggelig, ren og smuk møbleret, der boede kun to personer i huset Peder Sørensen  og 

hans gamle fader, så vi levede som en trio af Ungkarle. Mange aftner blev vi inviteret ud, af snart 

den ene ven, og snart den anden, de aftner vi blev hjemme, gik vi ned på ”Tyrola” og drak  en 

masse Tuborg Lager, for ligesom bedre at få spegelægen  til at glide ned. Peder Talte Dansk med en 

stemme der var som kraftig buldrende torden, jeg pladrede løs på Engelsk, ingen forstod meget af 

hvad den anden sagde, det var også ligegyldigt, for hver femte min.  Skålende vi ,eller klappende 

hinanden på   skuldrene, og tog hinanden i hænderne, eller faldt kammeratlig omfavnelse vi 

fortsatte ofte til langt ud på morgenen, Jeg havde uforglemmelig  tid sammen med Peter Sørensen. 

Også andre af beboerne på klitten,   var umådelig venlige over for mig, så jeg har nu mange gode 

venner i Danmark. 

Langt om længe var båden klar til at sejle igen, man bør aldrig overhøre kloge sejlere gode råd , så 

jeg havde besluttet at undgå at sejle de sidste 40 mil i langs kysten til Thyborøn. Peder havde 

skaffet transport  til Struer ved Limfjorden, så jeg kunne sejle den sidste del af min rejse i 

forholdsvis beskyttet farvand. 

Vi tog af sted til Struer på en Lørdag, læssede ”Potteren” af, og der stod jeg igen mutters alene, på 

Struer Havn. Søndag morgen begav jeg mig af sted, kun en mil eller to ude på fjorden blev jeg mødt 

af en tyk tåge, der tvang mig tilbage til Struer.  Mandag morgen var grå og diset, man kunne knap 

se kystlinien en mil ude, men en let sydlig vind fik mig af sted med Nykøbing som mål, efter en 

times tid drejede vinden til sydøst og derfra over til øst, jeg måtte gå for motor resten af vejen. 



Ved indsejling til Sallingsund satte jeg stolt, for første gang på min rejse,  mit klasseflag, og mit 

flag fra den Engelske Langtursejler Klub. (O.C.C.), jeg følte den lille båd havde fortjent den ære, da 

jeg passerede Glyngøre færgerne der går fra Mors til Salling tudede de venligt i deres tågehorn som  

hilsen, skipperne stod i bro vinduerne  og vinkede til mig. 

Da jeg nåede Nykøbing Mors, besluttede jeg at søge læ for natten, vinden var døet hen, motoren 

opførte sig som en invalid, så under disse betingelser fandt jeg det uklogt, at besejle det 

komplicerede løb fra Løgstør til Ålborg, klokken var kun et kvarter i fem, så jeg købte benzin til 

påhængsmotoren, tørnede tidlig ind. 

Den følgende dag var lige så trøstesløs som dagen før, grå og diset, næsten ingen vind, min dårlig 

arbejdende motor kunne knap give mig 3 knobs fart mod den vestlige strøm, jeg mere anede end så 

ørene Fur og Livø da jeg sejlede forbi, mørket var ved at falde på da jeg nåede Løgstør. 

Det var klart at den hårde strøm i denne part af Limfjorden gjorde det umuligt at nå Nibe, idet 

sejlads efter mørkefald ikke var muligt på grund af manglende fyr belysning. Jeg krydsede over 

fjorden til en landingsplads i nærheden af Haverslev jeg kunne ikke finde landingspladsen, så jeg 

måtte ankre, og sove om bord, min hovedpude var gennemblødt, jeg havde ingen tæpper, primussen 

var i uorden, tågen blev så tyk som suppe, vandet der dryppede ned fra riggen var tæt på 

frysepunktet, tændte en cigaret, havde endnu ikke fundet en Dansk pibe tobak der faldt i min smag, 

rystende af kulde kom jeg igennem natten uden at have sovet overhovedet. Ved det første spæde 

glimt af dag satte jeg ud igen,  glad over at være på vej igen. Hver eneste stykke af vejen til Ålborg 

blev sat som punkt til punkt navigation, på grund af tågen, her måtte man udelukkende stole på 

kompasset, så stor var min glæde da jeg nåede Ålborg sent den eftermiddag. Her fandt jeg nye 

venner der fortalte mig om, hvad  uheld og fejlnavigation kan betyde, en lokal fisker havde samme 

dag fundet to mænd   i en lille motorbåd strandet i et lavvandsområde  to mil fra den rute jeg var 

kommet, de havde siddet på grund i tre dage og nætter uden mad, vand og varmt tøj da de blev 

fundet var de i meget dårlig forfatning på grund at den gennemtrængende kulde, og jeg havde 

beklaget mig højlydt over mit uheld,! 

Jeg blev venlig modtaget i Ålborg specielt af havnefogeden Kaptajn Plougheld og andre jeg gerne 

ville have nævnt hvis jeg kunne erindre navnene. Endnu en gang blev jeg fanget af vejret, det var 

svært at skjule sin frustration. Den aften jeg ankom til Ålborg begyndte vinden at tiltage fra 

østnordøst med sig bragte den, det første snevejr den vinter, temperaturen gled langsomt mod 

frysepunktet. 

Det lille hop på 76 mil forbi Hals, den østlige indsejlingen til Limfjorden, over Kattegat til Sverige 

begyndte at virke næsten umulig, stærk modvind, mulighed for overisnings, en meget ”træt” 

påhængsmotor, sagde mig at et forsøg, ville ende med et nederlag, derfor ringede jeg til min gode 

ven , den Svenske kaptajn, og forklarede ham situationen. Den selv samme aften rejste han til 

Gøteborg for at tage færgen til Danmark, hvor han ville mødes med mig den følgende dag. 

Der var kun en måde at få båden over Kattegat på, det var at købe en ny og kraftigere Motor, til min 

overraskelse og glæde gjorde han lige hvad jeg havde ønsket, han medbragte en Svensk 6 Hk 

Arkimedes med to cylindre. 

Mandag den 15 November kl. halv syv morgen, startede Kaptajnen og jeg med at forberede til vor 

overfart,  trampende rund i snesjap frem og tilbage mellem båd og mekanikeren,  der forsøgte at 



reparere min gamle ”før krigs” Seagull, vi skaffede reservedele fra hele kommunen, sågar hele 

motorer,  hvor vi tog dele fra, vi købte benzin tændrør, værktøj ( mit var mistet ved Hvide Sande ) 

og fordybede os i talrige nu glemte gøremål. 

Kl.  20 00 kom vi endelig undervejs, fra den hyggelige Lystbådehavn ( Skudehavnen ) hvor jeg 

landede ved min ankomst til Aalborg, sejlede vi under den lave Jernbanebro, med et par centimeter 

fri luft over masten, igennem det lyshav som Aalborg kastede ud over Fjorden, lige ind i 

vinternattens mørke og kulde der ramte os efter den første krumning af fjorden, ved midnat 

passerede vi Hals ud i det bitterkolde Kattegat,  hele vejen for motor . 

Vinden var lige imod, en kort krap sø gav røg- vand over båden, temperaturen var sunket til –10 

grader (fik vi senere at vide)  millioner at klare stjerner strålede på himmelen, en gang i mellem 

oplevede vi en lydløs eksplosion af stjerneskud, smukkere end det nogensinde er set, alt sammen 

kun til vor underholdning. 

Kun 60. kolde rystende mil tilbage.!   

Den sene solopgang blev med kortere og kortere mellemrum skjult af snebyger, vi var ude af stand 

til at se land, tørstige, vores vandtønde var stivfrosset, sultne, i vor iver for at komme af sted havde 

vi glemt at hente de madvarer vi havde købt og betalt. Våd af røg vand, lamslået, måske mig mest, 

for at se forenden af båden  dækket med et centimeter tykt lag af blank is. 

   

I det uendelige bankede vi vor vej gennem den krappe sø, uden at søge ly i kahytten, vi havde 

prøvet i løbet af natten, men fandt det uudholdelig at banke mod skottet uden at kunne se søen, vi 

følte os meget miserable, i øvrigt var vore hynder stivfrosne, så man kunde lige så godt sidde 

udendørs. 

Af det vi havde husket at få med var en flaske Carlsberg Elefant Øl,  resten fra vor første aften i 

Aalborg, vi var enedes om at åbne Elefanten, når vi fik landkending af Sverige, hele den 

eftermiddag  kappedes vi om hvem der kunde råbe højest, ” Kill the Elefant”  men horisonten var 

stadig uden tegn på land, da solen gik i havet bag os. 

   

Lige pludselig kom Kaptajnen i tanke om noget han havde i kahytten et par minutter senere kom 

han tilbage med noget der lignede en Brun pølse, han skar to tykke skiver, og gav mig en, det viste 

sig at være en røget, saltet Skinke, vi spiste adskillige lunser af den dejlige skinke, hvilket tilføjede 

endnu et ubehag til vor situation, nemlig en tiltagende tørst. 

   

Vinden  øgede en smule temperaturen sank yderlig, isen på ruffet blev en smule tykkere, kaptajnen 

overførte sin ængstelse til mig, ved at fortælle om, ”den sorte død”  som han kaldte det, som havde 

sænket fiskerbåde ved Island, overisningen  af bådene foregik så hurtigere at mandskabet ikke 

kunne hugge den af hurtig nok, til sidst blev de så tunge at de kæntrede, kaptajnen havde set flere 

skibe lide is døden da han deltog i fiskeriet i området. 



Jeg anede ikke han havde fisket ved Island, så for at få tiden til at gå lidt hurtigere fortalte han 

videre om hans fantastiske fortid, for eksempel havde han tilbragt tre år alene med et telt i bjergede 

i det forbudte land, dette forklarede, til fordel for mit ego, hvorfor han kunne udholde den isnende   

kulde næsten uden at klage sig, i modsætning til mig der næsten var paralyseret af den 

gennemtrængende kulde. 

Kaptajnen så noget forude, han troede det var et fyrskib, på grund af min tørst  erklærede jeg mig 

enig, ihukommende  vor aftale om det første syn af Sverige, aldrig har en Øl smagt så godt. 

Kort efter hvor den nautiske tusmørke var gået over i nat, kunne kaptajnen genkende fyr karakteren 

af Varberg fyr på vor styrbord bov, kort efter sås lysene fra landsbyen Kloster ret forude, kursen 

havde været god nok, kun havde vor fart ikke  passet til vor bestik. 

Med en tiltagende vind ret i stævnen, benzin beholdning faretruende lav, vor bestemmelsessted  

stadig langt væk, var vore bekymringer ikke nær overstået. Som tanken var tænkt løb 

påhængsmotoren tør og stoppede, og lod sig ikke genstarte, med forsigtig optimisme monterede vi 

den gamle Seagull, men vort håb var ikke stort, Vi havde ikke end gang afprøvet den, efter den var 

blevet reparer, vi blev gjort til skamme, sendte en stille tak til den unge mand der havde repareret 

den dagen før i Aalborg. Selv om den gamle motor ikke var så kraftig som den kaptajnen havde 

købt, bragte den os ind i Kloster fjorden da vi lagde til i den lille havn der var delvis tiliset, var der 

kun et fingerbøl benzin tilbage i tanken. 

Jeg satte min fod på Svensk grund for første gang kl. 0015 Onsdag 17 december 1965. 

Vi havde nu kun fire Svenske mil, i knæhøj sne til kaptajnens hus, før vi kunne lade hvilen falde på 

os. 

Kl. 0145 ankom vi til huset hvor vi blev mødt med en varm velkomst af kaptajnens charmerende 

kone, jeg fik et varmt bad, rent tøj, et stort varmt måltid mad, bagefter fik vi os en drink, der var helt 

ny for mig, den smagte som vodka med honning, og så til køjs, vor første søvn i 45 timer. 

 


