
Nordisk Sejlads for unge og gamle sejlentusiaster…  

 

”Nordisk Sejlads ønsker at samle unge og gamle sejlentusiaster til nogle sommerdage med behagelig 

samvær i de nordiske farvande.” 

Sådan lyder det i indbydelsen fra de 3 nordiske værts byer, Hobro, Öckerö og Kragerø og intet kunne 

passe bedre på den besætning Martha stillede med og de oplevelser vi havde med tilbage i 

rygsækken efter 2 ½ uges togt. 

Vejle – Hobro 

Vi var heldige og startede med nogle meget kraftige regnbyger, så Martha fik havnens støv vasket af 

sig og alle fik tjekket hvorvidt olietøjet var tæt inden vi for alvor skulle i gang med kapsejladsen.  

Turen til Hobro blev brugt på træning med sejl og rig, da skipper Søren uanset hvad han udtrykker, 

sejler for at vinde og bringe Martha ære.  

Således havde Skipper også tilmeldt Martha besætnings konkurrencerne.  

 

 

Læsejl afprøves eller måske skulle de bare tørres… 



 

Morgen vagten – venter på vinden…. 

 

Alvilda (11 år) og Jesper gør sejlene fast 



 

Alvind (8 år) til tops 

Hobro 

Skibene samles om fredagen og weekenden bød på besætnings konkurrencer, museums besøg, 

fælles spisning, Jazz musik og åben værft. 

 



Søren og Jens på museums besøg… 

 

Asta, Alvilda og Alvind er nervøse inden Dragebåds race mod Brita Leths store drenge…. 



 

Martha holdet: Asta, Alvilda, Jesper, Finn, Ejvind, Emma, John Harry, Leif, Jens og Alvind 

 

Under tippede Martha løb med sejren til alles store overraskelse (bortset fra Leif)… 

  



1 etape: Hobro - Öckerrö 

 

Brita Leth og Constantia (S) fra klasse 1 og i samme klasse som Martha  

 

Der blev konstant fuldt med på konkurrenterne… 

 

 



 

Hvor vi helst vil have de andre deltagere… 

 

Der trimmes topsejl… 



 

Vejret bød på lidt af det hele… 

 

Der var ca. 20 skibe af de smukke og velsejlende Colin Archer typer…  



Søvagten kører, kabyssen er skibets krumtap og her laves der ”Boller i Karry” 

 

Martha blev nr.2 i første etape og måtte se sig slået af den svenske” Constantia” på hjemmebane… 



 

 

Der gøres klar til ”Crew Parade”  



 

 

Præmie overrækkelse… 

 



 

Middag ombord… 

 

Godnat efter en lang sjov dag… 

 

  



2 etape: Öckerrö – Naturhavn ved Lysekil 

Sejladsen Öckerrö til naturhavnen skilte fårene fra bukken i den store skonnert klasse, da der skulle 

krydses inde mellem stenene i det snævre sund.  

Tydelig hjemmebane for manøvre dygtige Colin Archer som hurtig skabte afstand til feltet, hvorimod 

de flere af de store skonnerter end ikke fik sat sejl.  

Vi fik dog også en ny i vores klasse, den norske Mohawk II, en ketch som oprindelig er bygget til 

sejlads og fart med en bermudarig, i modsætning til Martha som er bygget til at sejle med en last.   

 

 

Mohawk II støder til sejladsen i Öckerrö og placeres i samme klasse som Martha 



 

Colin Archere på hjemmebane… 

 

Martha hænger på med den ene stag vending efter den anden… 

  



 

 

Fantastisk sejlads… 

 



 

Mohawk II vinder sejladsen og det viser sig at den udover at kan sejle også kan bruges som eneste 

gangvej for 30 skibe opankret i naturhavnen nord for Marstrand og ind i Lysekil fjorden.  

 



 

 

Fælles grill fest på klipperne er altid en fantastisk oplevelse… 



 

Brita Leth, Kvartsita, Constantia og Martha….   

 

30 skibe bundet sammen, 4 ankre til deling og trosser gjort fast til klipperne, så bliver sommernatten 

ikke smukkere… 

  



3 etape: Naturhavn ved Lysekil - Kragerø 

Starten var planlagt ud forbi fjorden, men da flere skibe havde problemer med overhoved at komme 

ud til start linjen, blev det besluttet at flytte starten mere nordpå og gå gennem den smalle 

Sotekanalen nord for Kungshamn. 

 

 

Martha sejler gennem Sotekanalen… 



 

Trængsel ved startlinien… 

 

Starten er gået og der skal navigeres godt, når der skal vurderes hvilken vej stenene skal passeres 

eller om højden skal holdes… 



 

Havfrua (N) – har også nok at se til… 

 

Der krydses inde mellem skærene og når der skal vendes gælder der om at finde nogle holme i læ for 

søerne, så man kan kommer over stag…  



 

Jens Krogh  

 

Frivagten… 



 

Færderen om styrbord på vej mod Kragerø, efter endnu en 2.plads slået af Mohawk II 

 

I havn på Kragerø 

  



Kragerø - afslutning på Nordisk Sejlads 

”Crew parade”, præmie overrækkelser, musik, aften dukkert, badning, dyre hotdogs, savsmuld, 

lukumspumpe, vandpumpe, dybpumpe, ”den gyldne pumpe” og nye besætnings medlemmer…  

 

 Vandkrig mellem Shetlands øerne, Svenskene, Nordmændene og Marthas yngste deltagere…. 



 

 

 

Asta og Alvilda 

  



Turen hjemover 

Turen tilbage fra Norge til Danmark, følte vi var en del af Nordisk Sejlads og der hvor vi kunne nyde 

den ære det var at få tildelt vandre pokalen ”Den Gyldne Pumpe”, som straks fik plads på banjen. 

Samtidig glædede især børnene sig til at gøre stop på alle disse ”øde øer” vi racede forbi for fulde 

sejl. 

Følgende highlight for ungerne inden vi gik i land i Fr.Havn var følgende… 

”Nak og æd” temaet – vi satsede stor på hummer og Laks, men fik så meget andet godt. 

Det blev en skøn fiskedag, med op mod 100 fisk af forskellig herkomst, dog primært torsk og makrel. 

Hummerne og de store taske krabber gik ikke i fælden, men strandkrabber udgjorde også et 

fortræffelig måltid efter en ”Noma” opskrift. 

Grillede østers, bål mad og en overnatning på en ø og masser af dukkerter var også på programmet 

hjemover, foruden besøg i norske og svenske havne, afskedsmiddag og en statsminister snak i 

Skagen.  

En aften med fælles sang blev det også og da det blev for meget ”fiske ferie” for enkelte af de nye 

ankomne, fik vi serveret en fremragende julemiddag med hele svineriet, til og med en julesang – og 

selvbyggede burgere, det var sommerferie oplevelser vi alle vil huske.    

 

Nordisk Sejlads vandre pokal ”Den Gyldne Pumpe” 



 

 

Snævert farvand rund Larvik… 

 



 

 

Fiske eventyret 



 

 

Friskfanget fisk smager bedst… 



 

 

”Nak og æd” – en hummer eller krabbe… 



 

 

Fantastisk for de fleste… 



 

 

En ”øde ø” 



 

 

Ikke bare en ”øde ø” en ” øde østers ø” hvor der kan laves bål mad og soves… 



 

  



 

 



 

 

Svensk bygget burgere… 



 

 

Kurs mod lysets land i Skagen… og endnu en fisk 



 

 

Skagen er toppen… 



 

 

Afslutnings middag og statsminister besøg… 


