
’Sailing’ er en tudesmuk rocksang, som  Rod Stewart udødeliggjorde 
for 36 år siden: ’ We are sailing, we are sailing home again, cross the 
sea’.  Mange søfolk er vilde med den, for den rammer noget i hjertet! Nu 
håber jeg, at også fritidssejlerne kender den, ellers kan man finde den 
på YouTube!  Jeg vrider nok armen lidt om på teksten, når jeg påstår, at 
vi sejler for at føle friheden for en stund. Det er i hvert fald sådan, jeg 
oplever det! Jeg vil gerne sejle, og det er jeg heldigvis ikke alene om!

På den anden dag i maj mødtes ni nye elever til sejlerskole.  De re-
præsenterere forskellige  aldersgrupper, motivationer og ambitioner 
med hensyn til sejlsporten! Der var bådejeren, der var sejlerkæresten, 
der var dem, som havde sejlet i årevis og ønskede at få teorien med. 
Og så var der folk, som hellere vil gøre sig nyttige som gaster end som 
gæster!

Det var noget af et regnestykke at få hold og ugedage til at gå op!  Det 
endte med, at vi sejlede to hold mandag og ét om tirsdagen. Man 
indtager lærlingens plads og tager imod nye begreber og nye ord: Skal 
man sige ’bidevind’ eller ’bittevind’, som jeg har hørt flere steder? Nye 
rutiner skal indlæres, sejl skal foldes ud og foldes sammen især! Binde 
knob...’ øøhh, hvod- den er det  lige med det pælestik?’– og der skal 
bakses med  genstridige sjækler! Karabinhager er mere fremkom-
melige! Stædige påhængsmotorer har vi også; også de har tempera-
ment! Og når de er løbet tør for brændstof, må man bruge andre 
metoder til at komme ind i havnen. Nemlig!

Allerede den første aften lagde vi mærke til det besynderlige fartøj med 
tre skrog, som lå fortøjet længere ude i marinaen.  Carbon 3 er et barn 
af Tuco værft og en rigtig fartmaskine! Tak spids, hvordan holder be-
sætningen sig fast på ’trampolinen’ ? Carbon 3 er godt nok mere strøm-
linet end Freja og Odin, men man skal krybe før man kan sejle ræs! Fra 
den første dag passerede vi   Carbon 3  med ærefrygt, og når man som 
jeg havde en pårørende i båden, fik man nyt om de seneste bedrifter.

 En stjerneklar aften i august var der ’natsejlads’ i Svendborgsund.   I 
den anledning havde Holmstrup og  frue  forlagt  Kihala  til mari-
naen  i  Rantzausminde,  hvor    ”gæsterne” mønstrede på. Vi  lagde fra 
i mørkningen ved 20.30-tiden, og da vi var ude af havnen gjaldt det 
om at stå på den  rigtige ’lysvinkel’ på det rigtige fyr;  Skt. Jørgens var 
det vist?? Alternativet  var en grundstødning på den lille ø Iholm. Vi 
kom på rette bane, og efter nogen tid viste det første ledefyr sig, og så 
rettede man sig efter det, indtil et nyt orienteringspunkt dukkede op. 
Sandelig siger jeg jer: Vi var   virkelig ude og se på  ”kulørte lamper”!

Holmstrups diskrete autoritet og store sejlerviden indgød  både 
respekt og tryghed  samtidig med, at vi skulle holde tungen lige i 
munden og roret  midtskibs!
 
For begynderen, som endnu ikke har navigationen på plads, er 
søkortets symboler med fyr, fyrkarakterer,    bøjer og afmærkninger et 
uudgrundeligt mysterium af hemmelige koder! Alt dét  kan man lære, 
men erfarne sejlere ved, at til natsejlads er det ikke er nok at forstå et 
søkort og føre en båd;  man skal også være forberedt på  overraskelser: 
Måske er et fyr i udu, måske lever en bøje sit eget liv og er gået på 
vandring.  På Holmstrups  råd  undgik vi også at navigere efter to røde 
lys på en telemast! Det er selvfølgelig betryggende at røde marke
ringslys kan lede de luftbårne uden om en fare, men  det er ikke videre 
gennemtænkt, at de samtidig kan forvirre de søfarende og i værste fald 
lede dem på grund! Og som et kuriosum var der huset med den røde  
lampe på Thurø! Den hører også med til finterne!  ’I skal nok lære det 
med erfaringen’, forsikrede Holmstrup os!  For novicen er natsejladsen 
spændende og skræmmende på samme tid!  
 
Når mørket  har lagt sin dyne over vandskabet, er det et ukendt og 
farefyldt univers, der lurer derude!  Men en velforberedt sejler forstår 
at afkode Farvandsvæsenets  ledestjerner og vriste   hemmelighederne 
fra mørket, hvis ellers nattesynet er ham eller hende nådig stemt!  Der 
er meget at lære, inklusive det faktum, at  nogle af de hvide lys  sidder  
på  skibe,  der  måske  skal  din  vej!
’Svendborgsund bør om natten kun besejles  af stedkendte ’, står der i 
en online havneguide, og det skriver vi gerne under på!

Sæsonen gik alt for hurtigt, og den tidlige efterårsblæst  hjalp ikke til! 
Lige pludselig var vi løbet tør for sejlaftener, og Odin og Freja skulle 
gøres klar til vinteren. De  fleste  på ’skolen’ tog den praktiske prøve, 
mens resten venter til næste år.

Næste år! Næste forår! Når sejlsæsonen begynder. Det glæder vi os til; 
vi... de nye sejlere fra  Odin og Freja!  We are sailing ....!

- af Vibeke Hammerum

We are
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Vore sejleraftener blev noget vi så frem til, og vi ærgrede os, når vind-
styrken var os imod! Efterhåndensom  mandagene  passerede, begyndte 
vi at blive fortrolige med den indrefjord. ’We are sailing’, ikke så langt 
ganske vist, men vi sejlede! Frem, vende, tibage og bjærgemærs-
manøvrer i ottetal. Vigepligt, hvem skal nu vige for hvem? De siger, at 
noget af det sværeste for begyndere er at finde ud af, hvor vinden  kom-
mer fra. Det er ikke helt forkert, og derfor var det også svært at trimme 
sejlede rigtigt. Og hvornår er det nu man stag- vender og hvornår skal 
man bomme? Nårh ja, de  obligatoriske  børnesygdomme var der også! 
En ufrivillig bomning  hører ligesom med, men der  var  også  andre  
bommerter  på  repertoiret, som vi foretrækker at holde for os selv!

En dag blev ’bjærgemærsen’  erstattet af etrigtigt menneske. Jakob 
Frost var figurant og lod  sig gentagne gange falde overbord  for at 
blive fisket op af sejlerskolens elever.  Det gik vistnok bedre end fry-
gtet, og især  kunne fru Frost konstatere, at manøvren lykkedes i første 
hug, så husfreden ikke blev udfordret!


