
MARSVINET 
– DEN DANSKE HVAL

> 28

MØD DANSKE 
TURSEJLERE

> 32

> LÆS OGSÅ  GENERALFORSAMLING  |  NY MILJØVENLIG DIESEL  |  SOMMERTOGT 2017

TURSEJLEREN
#01 | 2017

BØRN OMBORD:
SJOVT OG SIKKERT

> 10



E N  B I D  A F  D E T  S Y D F Y N S K E  Ø H A V   |   D A N S K E  T U R S E J L E R E  N R .  0 1  2 0 1 722

EN BID AF  
DET SYDFYNSKE ØHAV

D  e danske have er et para-
dis for sejlere. Men selv i 
paradis er der favoritter, 
og i sejlerparadis må det 
absolut være Det Sydfyn-
ske Øhav, der topper hit-

listen. Smag og behag – javel. Men 
når man sejler i området, så er man 
ikke i tvivl om, at Øhavet er popu-
lært. Vidner er der nok af, for på en 
god dag vrimler det med lystbåde i 
alle former og farver. Et pragtfuldt 
skue, men endnu mere fantastisk 
at være en del af.

I Det Sydfynske Øhav består, som 

navnet mere end antyder, af 55 sto-
re og små øer og holme. Beboede 
som ubeboede. Karakteristisk for 
landskabet er idyllen og harmoni-
en, som også præger de store øers 
agerland og landsbymiljøer. Øerne 
og deres beboere er smukke og 
imødekommende året rundt, men 
forårs- og sommermånederne har 
nu deres særlige charme, hvilket 
selvfølgelig tiltrækker godtfolk fra 
nær og fjern. Og her er sejlerfolket 
godt repræsenteret.

Vi har sat os for at tage turen fra 
Svendborg via Skarø og Drejø til 

Ærø. Undervejs vil vi folde alle san-
serne ud og lade os inspirere til 
nye oplevelser, mens turen skrider 
fremad. Øhavet indbyder til impro-
visation, for der er så meget, der 
lokker en sømand på disse kanter. 
Ikke mindst den maritime traditi-
on og historie, som egnen er så rig 
på, vil vi opsøge og forsøge at for-
midle. For er der nogen, der har sat 
præg på vores historie til søs natio-
nalt og internationalt, så er det sø-
folkene fra Øhavet. Lad rejsen frem 
og tilbage i tiden begynde.

TEKST Frank Flemming Pedersen 

Drejø Gl. Havn
Drejø Havn

Søby Havn

Marstal Marina

Ærøskøbing Vestre Havn
Ærøskøbing Lystbådehavn

Skarø Havn
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EN BID AF 
DET SYDFYNSKE ØHAV 

1 2 3

1. Drejø    2. Skarø    3. Drejø

”Du er ikke alene, der er en, der 
følger dig, og det' helt på det rene, 
han har det li'som dig – som dig”. 
Besætningen på 4 søulke synger 
overstadigt med på tonerne fra 
radioen, da vi forlader Svendborg 
med kurs mod nye oplevelser. Seba-
stians hitsang fra 1978 falder på det 
helt rigtige sted. En god stemning 
og en portion nostalgi er godt at 
have med i bagagen, når eventyret 
lokker en på vandet igen. 

Og så er man altså heller ikke alene 
i Det Sydfynske Øhav. Vi er omgi-
vet af en sand armada af småbåde, 
sejlskibe, lystbåde for sejl og for 
motor. Det er skønt at se de mange 
forskellige nationers flag være til 
stede her i Svendborgsund.

Vi skal ikke så langt på første ben 
af vores tur. Vi har sat næsen op 
efter et frokostophold ved Danske 
Tursejleres Turbøjer ved Skarø. 
Svendborgsund mod sydvest. Solen 
er oppe og kaster sine stråler på de 

lækre villaer, der ligger på begge 
sider af sundet. Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed i overmål.

SKARØ 
Ved Skarø Rev finder vi ganske 
rigtig 3 Turbøjer og vælger straks 
at fortøje. En dukkert inden be-
skøjterne skal frem, er lige hvad vi 
trænger til. Over frokosten nyder 
vi naturen og udsigten til den lille, 
flade ø, vi ligger ved. Lige knap 2 
km² og ca. 30 indbyggere kan Ska-
rø præstere. Skov må man kikke 
langt efter. Faktisk helt tilbage til 
1700-tallet, hvor de sidste træer 
måtte lade livet, da Østerhoved 
blev opdyrket. Vi beslutter os for at 
gør et ophold på øen, som har lyst-
bådehavn ved færgehavnen, hvor 
færgen Højstene 4-5 gange dagligt 
pendulerer mellem Svendborg, 
Skarø og Drejø.
 
Naturen og øens befolkning er øens 
største aktiv. En vandretur øen 
rundt bringer os ud til Skarø Odde, 

hvor vadefuglene yngler. Derfor in-
gen adgang fra 1. marts til 15. juli. 
Også mod syd på Kalveodde er der 
fugleliv, og mere end 50 arter er 
set omkring Skarø. Mod vest lå tid-
ligere Kreuers Bro, som var stedet, 
hvor de afdøde Skarøboere sejlede 
ud på deres sidste jordiske rejse 
til Drejø, hvor de kunne begraves. 
Først omkring år 1900 fik øen eget 
kapel, så kirkegængerne ikke var 
nødsaget til at tage turen til Drejø 
for at høre præstens ord.

Et par hundrede meter fra havnen 
ligger Skarø By med Fultonmuseet 
og Øhavssamlingerne. Museet er 
rammen om spændende fortællin-
ger og historier om egnen og ha-
vet. Og så er der en særlig afdeling 
helliget skibet Fultons og skipper 
Mogens Frohn Nielsen liv og virke. 
Omkring 30.000 danskere, der har 
sejlet med Fulton, og skippers sær-
lige pædagogik i forhold til rodløse, 
utilpassede unge er vel legendarisk.

DU DANSKE LAND OG VAND

TEKST Frank Flemming Pedersen  |   FOTO Bjørg Kiær, Maritimt Center, Svendborg, Visitdenmark og Frank Flemming Pedersen
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4. Drejø    5. Skarø    6. Strand på Ærø    7. Ærø    8. Havn på Ærø    9. Cykeltur på Ærø

Kommer man til Skarø i begyndel-
sen af juli, så kan man glæde sig 
over Love In musikfestivalen, som 
de senere år har spredt glade toner 
over øen.

DREJØ
Vi har fået smag for ølivet og bry-
der op fra hyggelige Skarø og sej-
ler den kort afstand til Drejø, som 
i areal er dobbelt så stor som Ska-
rø. Vores research fortæller os, at 
der er et rigt dyreliv, og at øen har 
egen købmand, kro og kirke. I kir-
ketårnet skulle en lokal maler for 
længe siden have forlystet sig med 
at afbilde en nøgen kvinde på den 
kalkede mur. Så der er lagt op til 
spændende og dristige oplevelser 
på vores korte ophold. 

Drejø er en aflang, øst-vestvendt 
dobbeltø forbundet med et drag, 
kaldet Drejet. På den østlige og stør-
ste del ligger Drejø By med smukke 
bindingsværkshuse, selvom det 
meste af byen nedbrændte i 1942. 
Det er også på østsiden, vi finder 
vores havn med fine bådpladser. 
Og herfra udgår vores udflugter til 
de smukke udsigtspunkter, hvorfra 
man ser øhavet ligge udbredt for 

sig. Udtrykket «øen midt i verden» 
dukker gerne op i forbindelse med 
Drejø, hvilket skyldes, at øen ligger 
med lige stor afstand til Ærø, Fyn 
og Tåsinge.

Vi er på cyklerne og med god fart 
på vej mod øens kirke, der rummer 
et par interessante historier. Det 
var 13 bønder, der byggede Drejø 
Kirke i 1535 – altså året før den 
officielle reformation i Danmark. 
Derved blev Drejø Kirke den første 
protestantiske kirkebygning i Dan-
mark og i verden faktisk. Overle-
veringen fortæller, at Drejøboerne 
på den tid sejlede i kirke i Ærøskø-
bing. Det var i den forbindelse, at 
et dåbsselskab druknede på vej til 
kirke, hvilket var årsagen til, at de 
13 bønder besluttede at bygge de-
res egen kirke. 

Mange steder i Danmark ligger 
landsbykirken helt centralt i byen, 
men ikke på Drejø. Her er den pla-
ceret lidt afsides syd for Drejø By. 
Denne placerings skyldes – fortæl-
les det – at, da man var klar til at 
bygge kirken på en fremtrædende 
og synlig plads i øens lille, stråtæk-
te by, blev alt byggematerialet over 

natten flyttet ned til et mosehul. 
Tilbage igen blev det båret. Men det 
samme skete natten efter og natten 
efter igen, indtil en af gårdmænde-
ne havde drømt, at der nede ved 
mosen var begravet et sort kors. 
Det var samme gårdmand, der ville 
blive nabo til kirken oppe i byen, 
og som ikke var synderlig begej-
stret ved tanken om en kirkegård 
som nabo. Derfor ligger kirken nu 
nede i et hul.

Vi er nået det yderste, vestlige 
punkt, hvor termokaffens duft ak-
kompagneres fint af den smukke 
udsigt, mens digesvalerne akro-
batisk boltrer sig langs de stejle 
lerskænter. Netop det fine ler, var 
baggrunden for etableringen af et 
teglværk sidst i 1800-tallet. Eneste 
spor af denne produktion er nu 
nogle mursten på stranden. På vo-
res vej hertil passerede vi Drejet, 
det smalleste sted på Drejø, hvor vi 
fra vejen kunne observere fugleli-
vet på strandengene. Man kan også 
få et godt fuglekig fra udsigtstårnet 
ved Nørresø, som er resultatet af et 
naturgenopretningsprojekt, som 
har hævet vandstanden på et 19 ha 
stort område. Det initiativ nyder 
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10. Ærøskøbing    11. Havnemiljø, Ærø    12. Golf, Ærø    13. Idyl i solnedgangen, Ærø    14. Lille lystfisker, Ærø

dyrelivet rigtig godt af – og det gør 
naturelskere selvfølgelig også.

ÆRØ
Det er afrejsedag fra Skarø. Ærø 
venter, og vi har god tid, for turen 
til øen, der er ca. 30 km lang og 8 
km på det bredeste sted, er ganske 
kort. Vi ser frem til mødet med 
driftige Søby, idylliske Ærøskøbing 
og legendariske Marstal samt det 
fine landskab, som de 3 byer er pla-
ceret i.

Ærøskøbing Marina, som er base 
for vores raids i nogle dage, har alle 
faciliteter. Og så ligger den i gåaf-
stand til badestranden ved Vester 
Strand med de finurlige badehuse. 
Og apropos finurlig, så lægger den 
fantasirigt malede færge til og fra 
Svendborg til netop her i Ærøskø-
bing. Det er kunstnerne Randi & 
Katrine, der har ladet en legende 
fantasi få frit løb i bemalingen. For 
eksempel ser det ud som om, der 
er hul i skroget, så man kigger lige 
ind på bildækket. Et flot, humori-
stisk sejlende kunstværk.

Ærøskøbing er en H. C. Ander-
sensk eventyrby. En tidslomme, 

hvor idyllen er i højsædet. De 
små skæve byhuse med de spros-
sede vinduer. Stokroserne, top-
pede brosten i de hyggelige små 
gader og det dejlige torv. Jo her 
bliver man ikke skuffet, hvis det 
er eventyrbyen, man søger. Ærøs-
købing er en af Danmarks absolut 
bedst bevarede småbyer. Pudsigt 
nok skyldes det blandt andet, at 
byen som økonomisk omdrej-
ningspunkt gik i stå i 1800-tallet, 
hvilket har forskånet den for den 
ofte brutale byudvikling, andre 
lignende byer har været igennem. 
Byens torv og kirke findes endnu, 
og brønden på torvet er bevaret, 
fordi der først kom offentlig vand-
forsyning i 1952.

Efter nogle dage på småøerne duk-
ker behovet for at gå på jagt i by-
ens butikker også pludseligt op. 
Byen har mange gode butikker, der 
nok er et besøg værd. Og man kan 
da også få stillet både tørst og sult 
midt i idyllen. For eksempel i Den 
Gamle Købmandsgård, som er et 
hyggeligt indendørs marked, med 
lokale fristelser som Rise øl, spe-
gepølser, ærøske gedemælksoste, 
krydderurter, sennep, honning, 

marmelader, chokolade, bolsjer, 
grøntsager – og så videre. 

Men først skal vi forbi Smedegade 
22 for at besøge Flaske-Peters Sam-
ling. Navnet fortæller, at det hand-
ler om en flaske- og modelskibs-
samlingen, som har været udstillet 
i Ærøskøbings tidligere fattiggård 
siden 1943. Samlingen, der er over 
100 år gammel, er den ældste i ver-
den. Flaske-Peter, som levede fra 
1873-1960, byggede mere end 1.700 
flaskeskibe og 50 modelskibe. 

Vi er taget en tur til nordøen, har 
passeret Søby og er ved at nærme os 
Skjoldnæs fyr. Naturen og vejret er 
fantastisk, og vi har en formodning 
om, at vi fra toppen af det 22 meter 
høje tårn, vil få en enestående ud-
sigt. Efter godt og vel 60 trappetrin 
kan vi gå ud på rundgangen øverst 
på tårnet og få vores anstrengelser 
belønnet med et 360 graders fæno-
menalt vue ud over Det Sydfynske 
Øhav. Mod syd ligger Tyskland. 
Mod vest Als, og mod nord aner vi 
Lyø, Bjørnø og Avernakø.

Landbyerne ligger langs hovedve-
jen, og vi besøger Bregninge Kir-
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15. Havnen i Ærøskøbing    16. Ærøskøbing    17. Marstal, Ærø    18. Ærøskøbing    19. Gamle vandposter, Ærøskøbing    20. Skjoldnæs Fyr.

ke, hvis tårn og spir lokker os til 
en visit. Kirkens kalkmalerier er 
fra ca. 1510 og restaureret i 1956. 
Den rummer også en flot 3-fløjet 
altertavle. På Ærøs Østersøkyst lig-
ger Voderup Klint, som er karak-
teristisk med sine over 100 meter 
lange skredterasser, der ligger som 
kæmpemæssige trappetrin ned 
mod havet. Et dejligt sted at spise 
sin madpakke og gøre et ophold.

MARSTAL
Det er tid til opbrud. Det gode skibs 
besætning deler sig op, så 2 besæt-
ningsmedlemmer sejler båden til 
Marstal mens to andre tager cykler-
ne til mødestedet. Det er en enkel 
og let cykeltur, der fra Ærøskøbing 
følger Nevrestien langs kysten. På 
denne strækning er der en enestå-
ende udsigt over havet. Vi passerer 
landsbyerne Kragnæs og Ommel, 
og snart er vi i skipperbyen Marstal.

Den smukke by i Det Sydfynske 
Øhav har om nogen præget dansk 
søfart og sejlet store indtægter og 
stor prestige ind til Danmark. Ha-
vet har været den eneste nærings-
vej for rigtig mange af Marstals 
borgere. Byens naturhavn har givet 

god grobund for fiskeri og handel 
til søs, og på et tidspunkt i 1893 
havde 331 fragtskibe og 150 fisker-
fartøjer hjemhavn i byen. Hertil 
kom 7 skibsværfter, reddere og alle 
de andre erhverv, som hørte med 
til at drive den største provinsielle 
søfartsby i Danmark.

Marstal er en fantastisk charmeren-
de by, der er tro mod de maritime 
traditioner. Man ved, at havet giver 
byen store muligheder, og at hav-
nemiljøet er en af byens allerstør-
ste aktiver. Den skønne blanding af 
coastere, joller og lystbåde samt de 
mange aktiviteter på skibsværfter 
og fiskerihavn tiltrækker mange 
lystsejlere og turister. 

Vi vil gerne vide mere om byen. 
Derfor går vi på Søfartsmuseet, som 
har en rig samling af klenodier og 
fortællinger, der beskriver Marstals 
enestående position i dansk mari-
tim historie – i fredstid som i krise-
tider. Her findes over 200 skibsmo-
deller, mere end 130 flaskeskibe, 
flere hundrede skibsportrætter og 
meget mere. 

Og for at sætte ekstra trumf på så 
ligger den nyrestaurerede skon-
nerten Bonavista tæt på museet. 
Bonavista er i øvrigt et søsterskib 
til den mere kendte 3 mastede 
skonnert ”Fulton”, og de udgjorde 
– sammen med snesevis af andre 
skonnerter – rygraden i fragtsej-
ladsen over Atlanten til Newfound-
land. Her blev tørret saltet fisk 
lastet til Middelhavslandende, Spa-
nien og Portugal. Og retur sejlede 
man med f.eks. træ til Island eller 
salt til Newfoundland. 

Den sidste aften vil vi nyde en af 
Ærøs absolut største aktiver: den 
hyggelige atmosfære i havnen. Vi 
har forsynet os med alt godt fra 
havet og lokalt øl. Nu skal grillen 
startes op og tempoet drosles ned. 
Ærø og Det Sydfynske Øhav er me-
get mere, end det vi kom omkring. 
Så vi fik ikke set det hele. Ej heller 
det meste. Nok ikke engang det 
væsentligst. Men så må vi jo tilba-
ge. 
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D e danske øer gemmer på unikke oplevelser i 
form af natur, sjæl og charme, og for sejlen-
de turister er det indlysende at lægge båden 
til i havnen og suge til sig af alt det gode fra 
ørigets skattekammer. 
  

Det ved man i Sammenslutningen af Danske Småøer, 
der nu for andet år udgiver Ø-PASSET, som er en guide 
til 37 herligheder i det danske ørige. Ø-PASSET kan bru-
ges af alle besøgende på øerne, og sejlerne kan finde 
inspiration til sejlerferien i passet.

– At sejle til en ø er en lille rejse, som rummer både 
spænding og forventning. Den særlige ø-stemning, der 
giver ro i sjælen og lyst til oplevelser, er en attraktion i 
sig selv. Men de danske øer har så meget andet at byde 
på, hvilket vi via Ø-PASSET gerne formidler, siger Britta 
Leth, som er Ø-turismeambassadør i Sammenslutnin-
gen af Danske Småøer. 

SCAN EN OPLEVELSE
I det lille rødbedefarvede Ø-PAS præsenteres 37 danske 
øer ganske kort med foto og fakta, og via en QR-kode 
får man adgang til øernes egen hjemmeside, hvor mere 
detaljerede oplysninger om attraktioner, aktiviteter og 
fristelser møder én. Om det nu skulle være inden for 
det kulinariske eller det kunstneriske, er så op til den 
enkelte ø-gæst.

– Når det er øens egen hjemmeside, der åbnere sig ved 
scanningen af QR-koden, får gæsterne præsenteret 

øens eget bud på dejlige oplevelser. Det giver en ekstra 
autentisk dimension på ferien, siger Britta Leth.

Sidste år udkom Ø-PASSET i knap 50.000 eksemplarer, 
men grundet den store succes og efterspørgsel er opla-
get i år steget til imponerende 200.000, hvor de 75.000 
er på engelsk/tysk. Det vidner om en stor interesse for 
at besøge det danske ørige.

– Det er lige netop, hvad de mange positive tilbagemel-
dinger fra øerne fortæller os. Både antallet at gæster på 
øerne og omsætningen i for eksempel butikker og spi-
sesteder er steget. Dermed er eksistensgrundlaget for 
mange på de danske småøer også forbedret, pointerer 
Britta Leth.
  
ET STEMPEL I PASSET
Ø-PASSET er en perfekt introduktion til et ø-hav af ople-
velser. Og et sjovt et af slagsen også. For selvfølgelig er 
det til at få et stempel i passet, og det er der mange ø-tu-
rister, der går voldsomt op i. På øernes havnekontor, 
turistbureau og på færgen findes en plade med en spe-
ciel pen, hvor man kan gnide silhuetten af øen over i sit 
pas. Desuden kan man bagerst i passet afkrydse en liste 
med de øer, man har besøgt. En sjov lille gimmick, som 
mange tager meget alvorligt, når de konkurrerer med 
familier og venner om, hvem der har besøgt flest øer.

Danske Tursejlere støtter og sponserer Ø-PASSET, der 
er udgivet af Sammenslutningen af Danske Småøer, 
Færgen, Færgesekretariatet og VisitDenmark. 

Ø R I G E T  R U N D T  M E D  E G E T  Ø - P A S   |   D A N S K E  T U R S E J L E R E  N R .  0 2  2 0 1 7

TEKST & FOTO Frank Flemming Pedersen

ØRIGET 
RUNDT
MED EGET 
Ø-PAS
Ø-PASSET ÅBNER TURISTENS ØJNE FOR EN  
HEL VERDEN AF SPÆNDENDE OG BERIGENDE 
OPLEVELSER.

14

De danske øer har meget at byde på, og Ø-PASSET giver inspiration  
til mange fine ø-oplevelser, siger Britta Leth, som er Ø-turisme- 
ambassadør i Sammenslutningen af Danske Småøer
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Introduktionen i Ø-PASSET af den lille ø i Isefjorden 
lyder både spændende og dragende, og lokker os op-
levelsesivrige turister til at scanne den ternede QR-ko-
de i nederste venstre hjørne med vores mobiltelefon. 
Vores tålmodighed sættes ikke på nogen større prøve, 
for straks springer hjemmesiden oroe.dk op for vores 
øjne og tilbyder en selvguidet tur rundt til øens største 
attraktioner og naturoplevelser.

Vi er klar til at lade os inspirere og tager en tur rundt 
på øen. Vi starter på havnen, som beskrives som taget 
ud af en Morten Koch film. Og idyllisk er her i den lille 
havn med plads til omkring 100 både. Der er meget 
fine bad- og toiletfaciliteter og en fællesstue, hvor sej-
lerne hygger sig. Færgen fra Holbæk lægger til her, og 
den bringer en del turister til øen i højsæsonen.

Vi tager cyklerne, for selv om øen er klein, så kan vi 
ikke på gå-ben nå hele øen rundt. Og snart er vi ved 
landsbyen Bybjerg og ORØ KIRKE, som ligger smuk og 
hvid mod morgenhimlen. Endnu smukkere tager den-
ne 1100-tals kirke sig ud indvendigt med fine kalkma-
lerier og dekorationer. 

Et par skridt fra kirken ligger OURØ MINDER, som er et 
ganske lille og meget hyggeligt museum. Museet er 
indrettet i øens tidligere fattighus, der fungerede som 
sådan indtil 1963. Nu er det lokalmuseum, der fortæl-
ler om livet på Orø gennem tiderne.

Vi cykler til KULTURBEHOLDEREN på Margrethebakken lige 
bag kroen. Her i det gamle vandtårn er der nu indrettet 
et samlingssted med righoldige og varierede kulturak-
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TEKST Frank Flemming Pedersen  |   FOTO Frank Flemming Pedersen, Holbæk Erhvervsforum

MED Ø-PAS 
TIL ORØ
ET HURTIGT SCAN AF QR-KODEN I Ø-PASSET OG DET LILLE ØRIGE ORØ ÅBNER SIG FOR DINE ØJE.

Den smukke Orø Kirke På skattejagtKulturbeholderen på Margrethebakken 
bag kroen
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tiviteter fra udstillinger til sang og musik og meget 
mere. Vi fortætter til fods til STENSBJERG, hvor der er en 
fantastisk udsigt over Orø og dele af Isefjorden. Vi sidder 
og glædes ved den smukke danske natur.

Men vi skal videre til mere nostalgi i HESTEBEDGÅRD MU-
SEUM, der ligger i et stræde med mange gamle huse. He-
stebedgård var i slægtens eje i 7 generationer fra 1713 
til 2008, hvor Kjeld Larsen overdrog gården vederlags-
frit til Hestebedgårds Venneforening. Bygningerne er 
alle tidstypiske og mere end 100 år gamle og rummer 
en mængde dokumenter, foto og postkort, der doku-
menterer slægtens og øens historie.

Og så lige et sidste museum i denne omgang. Vi drejer 
ind til ORØ LANDBRUGSMUSEUM, hvor der er effekter helt 
tilbage fra 1920’erne. Museet er ejet af Knud Erik, der 
er midt i 80'erne og som ofte selv viser rundt, hvis man 
lige ringer i forvejen.

Så er der gang i pedalerne igen, for vi skal se på dyr i 
den 40 tdr. land store ORØSTRAND DYREPARK, som fremvi-
ser mere end 400 dyr fordelt på ca. 50 arter. Vi ser på 
kronvildt, dådyr, strudse, lamaer, næsebjørne, fritter, 
amerikanske egern, silkeaber, forskellige hønseracer, 
tropiske fugle. 

Vand og strand er lige om hjørnet. Vi kører til Nørre 
Stænge, hvor børn og voksne og vandhunde har ind-
fundet sig ved ORØS BLÅ FLAG BADESTRAND. Isen købes på 
campingpladsen.

Vi svinger cyklerne omkring, og sætter kursen sydover, 
hvor vi kommer gennem byen Salvig, hvor vi så drejer 
mod Næsby, der ligger på den nordlige del af Orø. In-
den vi når vores destination, kommer vi til ORØSTENEN, 
hvor vi gør holdt og læser på lektien. "Ét af Orøs var-
tegn. Denne tyve tons tunge granitsten har rejst hele 
vejen fra Bornholm med isen under Istiden. Stenen er 
i dag at finde på højdedraget ved svinget på Næsbyvej 
med den smukkeste udsigt ud over det skønne fjord-
landskab", siger vores elektroniske turguide. Og udsig-
ten ud over Isefjorden, hvor vi kan se vand til tre sider, 
er enestående. 

I Næsby stiger vi af cyklerne og tager vandrestøvlerne 
på. Orø er nemlig også et godt sted at lade bentøjet 
strække ud. Vi har bestemt os for at gå rundt om næs-
set for at se, om lystfiskerne langs kysten har heldet 
med sig. Her er bare smukt.

Vel hjemme i havnen igen, kigger vi lige sidste gang på 
oreo.dk som vi scannede os frem til via Ø-PASSET. Og 
her står der på forsiden: 

”Orø er kærlighed og tid til hinanden. Orø er den fri-
ske luft, vandet og stilheden. Men samtidig er Orø også 
kendetegnet ved det særdeles aktive fællesskab, hvor 
interesser dyrkes sammen og opretholdes af den helt 
unikke ildsjæle-kultur”. 

Vi samtykker. 

Størrelse: ca. 14 km2 (1503 ha.)
Befolkning: 848 indbyggere
Helårsboliger: ca. 500
Sommerhuse: ca. 1200
 
BYER PÅ ORØ: 
Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby

ORØ HAVN
Lystbådehavn: 100 pladser.
Foto: Orø Bådelaug

FÆRGEFART TIL ORØ
Holbæk - Brønde: Overfartstid ca. 30 min.
Kabelfærgen fra Hammer Bakker: 
Overfartstid ca. 6 min

> FAKTA OM ORØ
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ØSTJYLLAND 
MENNESKER, MILJØER OG MUSIK

T uren går denne gang til de kystnære områder 
i Østjylland. Helt præcist fra Norsminde syd-
over til Horsens. Undervejs har vi planer om 
at berige os selv med lidt kultur og natur, lidt 
lokalkolorit og kokkeri tilsat musik og mødet 
med mennesker og miljøer. Og der er sådan set 

nok at tage fat på i dette område af Danmark, som er så 
velsignet af øer og fjorde og rolige sejladsforhold.

Selve sejladsområdet er for så vidt uproblematisk og 
ikke vidtstrakt. Både til søs og i land er der masser af 
oplevelser, hvor vi kan nyde naturens variationer og 
genopfriske historiske øjeblikke, som har sat sig spor 
helt op i vores dage.

Fra Norsminde Fjord og området ved den lille hyggelige 
havn, hvor stenalderfolket blev tiltrukket af de mange 

vilde dyr til Horsens Fjord, hvor moderne havbrug nu 
forsyner os med føde. Fra Tunø, hvor musikken hvert 
år lyder ud over øen, og samler folk fra hele landet, til 
Endelave, hvor lystfiskerne prøver lykken ved de stene-
de kyster. De danske øer har en særlig plads i sejlernes 
hjerter. Alle steder er der noget at se på, og noget at 
være med til. 

Vi har tid til at vælge destinationer med omhu, tage 
bestik af vejr og vind og aktuelle egnstilbud. Som så 
ofte før forbereder vi os godt, så vi kan navigere til søs 
og på land, og lader så temperamentet og vejrguderne 
føre os afsted. 

TEKST Frank Flemming Pedersen 

Norsminde

Tunø

Hou

Hjarnø
Horsens Snaptun 

Endelave
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TTTAAAGGGG
UUDDD OOOOGGG GGG EEE MMM

ØSTJYLLAND
MENNESKER, MILJØER OG MUSIK

1 2 3

1: Endelave (Foto: Lars Juul)    2: Endelave Lægeurtehave og Ø-cafe (Foto: Endelave Lægeurtehave)    3: Norsminde (Foto:VisitOdder)

D et er lutter gensynsglæde, 
da vi ankommer til Nors- 
minde. Det lille fiskerleje, 
som ligger ca. 20 km syd 
for Smilets By i Østjylland, 
besøgte vi ganske kort for 

nogle år siden. Dengang svor vi, at 
vi skulle tilbage og suge til os af det 
gode liv. Som sidst holder vi godt 
fri af kysten over Hesbjerg Grund 
for ikke at gå på de uafmærkede 
sten inden for 4 m kurven. Fra den 
grønne sideafmærkning holder vi 
kurs 220°, og så kan sejlerferien her 
i det dejlige farvand mellem Nors- 
minde og Horsens Fjord begynde.

NORSMINDE-TUNØ
Norsminde er et lille fiskerleje, 
som ligger smukt og lidt ensomt 
med fjord mod vest og Århus Bug-
tens allersydligste grænse mod 
øst. Der er altid noget at opleve på 
disse kanter. Kroen, der ligger ved 
havnen, er altid godt besøgt. Og 
egnen er et lille tilløbsstykke for 
naturelskere fra nær og fjern. Fjor-

den blev et vildtreservat i 1942, og i 
1964 lukkede en sluse ud mod Kat-
tegat. Idyllen breder sig også ind i 
landet, hvor den 4 km. lange fjord 
skærer ind i landskabet. En cykel- 
eller vandretur på markvejen på 
fjordens sydside bringer os helt tæt 
på nogle af de godt 200 forskellige 
fuglearter, der er registreret her.

Norsminde har gennem tiderne 
været en driftig handelshavn og 
egnen fuld af aktivitet. På et lille 
fredet område ved Norsminde Kro 
og havn ligger Meden Kirke. Eller 
rettere de sørgelige rester, for ef-
ter reformationen i 1500-tallet gik 
kirken i forfald. Og nådestødet fik 
kirken så under svenskekrigen i 
1657-1659, hvor den blev sønder-
skudt. Historien fortæller, at lokale 
beboere derefter hentede, hvad de 
havde behov for af sten og bygge-
materiale.

Norsminde-egnen er et lille kulina-
risk smørhul. Ikke er blot er kroen 

et gastronomisk trækplaster, man 
kan også forkæle sig selv med de 
skønneste fisk og røgvarer fra Nors- 
minde Fiskehus. Hvem kan ikke fri-
stes af en lun fiskefrikadelle?

2,5 km syd for Norsminde med ud-
sigt over Saxildbugten ligger den 
økologiske restaurant Himmel og 
Hav, som blandt andet byder på 
Vikingebryg – restaurantens egen 
opskrift med spelt fra Samsø, kwan 
og mynth. Det er måske ikke no-
gen tilfældighed, at øllen har fået 
betegnelsen Vikingebryg, for vi be-
finder os i vikingefarvand. Og det 
faktum skal forfølge os hele vejen 
til Horsens.

Det er morgen, da vi sejler fra smør-
hullet Norsminde. Vi har sat kur-
sen lidt sydøst mod Tunø, der ligger 
fint mellem Jylland og det nordlige 
Samsø, hvis kuperede landskab vi 
betragter, da vi anduver lystbåde-
havnen på øens østside. På turen 
spejder vi efter spættet sæl og mar-

DANSKE TURSEJLERE TIL LANDS OG TIL VANDS

TEKST Frank Flemming Pedersen  |   FOTO  Frank Flemming Pedersen, VisitHorsens.dk, VisitOdder.dk og Colourbox
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4: Tunø Havn (Foto: Anne Abert)    5: Kysing Kirkeruin  (Foto: VisitOdder)    6: Endelave Havn    7: Tunø    8: Tunø (Foto: Claus Buur)    
9: Horsens Fjord (Foto: Nils Jepsen)

svin, som ofte følger sejlbådene og 
Tunøfærgen. Lystbådehavnen har 
plads til ca. 200 gæstebåde, og dem 
er der rift om hvert år torsdag til 
søndag, den første uge i skolernes 
sommerferie. Her har der nemlig 
siden 1987 afholdtes Tunø Festival 
– en lille intim festival, fyldt med 
fadøl og festmusik i en autentisk 
natur omgivet af havet, og folk 
strømmer til med færgen og i egne 
både. Sådan. 

Tunø er bilfri, så transporten på 
øen kan foregå med overdækket 
traktortrukket fladvogn med bæn-
ke. Og selvfølgelig på cykel og 
gåben. Øen er på blot 3,5 km2, så 
på en rask cykeltur kan hele øen 
nås. En sådan ø-rundtur kan føre 
til både keramikværksted og sølv-
smedværksted, og langs vejene kan 
der fra boderne købes grøntsager 
og frugt. Desuden fører en 8 km 
lang sti øen rundt langs kysten. 
Forfriskende og smuk. Naturen er 
Tunøs store aktiv. Skoven, engene, 
mosen og overdrevet giver gode 
betingelser for planter og insekter 
samt et rigt fugle- og vildtliv med 
rådyr, harer og fasaner.

Tunø By er idyllisk med de små 
huse. Særligt iøjefaldende er byens 
kirke. Eller rettere: kirketårnet. 
Fyrvæsnet overtog i 1801 det falde-
færdige kirketårn, renoverede det 
og indrettede et fyr, der nu kunne 
lede skibe trygt gennem farvande-
ne. Kirketårnet er det eneste kom-
binerede kirke- og fyrtårn i Dan-
mark og landets næstældste aktive 
fyr. Vi tager en tur op i tårnet, og 
nyder en udsigt på 3600, hvor Store-
bæltsbroen skimtes i det klare vejr.

Tilbage på havnen køber vi aftens-
maden hos Tunø Røgeri, der har til 
huse i det flotte, kompakte byggeri 
med den korte, buttede skorsten. 
I røgovnene fyres der med rødel, 
som er en træsort fældet i Tunø 
Mose, og det giver råvarerne lokal-
kolorit og smag. 

ENDELAVE-HORSENS FJORD
Vi er for sydgående igen. Vi sejler 
tæt på Samsø og kurver ind i Mårup 
Vig for at nyde udsigten, og for at få 
en fornemmelse af den nu tørlag-
te ca. 500 m lange og 11 m brede 
Kanhave-kanal, som i vikingetiden 
forbandt Stavns Fjord med Kattegat 
ved Mårup Vig. Endnu et bevis på, 

at det er vikingevand vi besejler.

Vores mål er øen Endelave, som 
er endnu en lille klump guld i det 
blå hav. Øen ligger ud for Horsens 

4 5

7 8
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Rejsende sig op af Aarhusbugtens 
sydlige bølger, dominerer den 
lille ø Tunø, den sydlige rute ind 
i bugten. Dens navn stammer fra 
det ældgamle navn ”Tund”, som 
betyder det stejle stykke land, og 
i tusinder af år, var Tunø hjemsted 

år kom de Jyske folkestammer til 
øen for at danse for guderne, og 
ofre for et godt år. Men i løbet 
af jernalderen og vikingetiden, 
transformeredes Tunø om til en 
militær flådebase af stor be-
tydning. Dengang skilte havet 
næsten den lille ø i to, hvilket 
skabte en hemmelig lagune, som 
var det perfekte gemmested for 
en hemmelig drageflåde, som 
kunne kontrollere og beskytte 
den sydlige rute ind i Aarhusbug-
ten. Tunø blev derfor en del af det 
kæmpemæssige forsvarssystem, 
som omgav Skandinaviens største 
vikingeflådebase, den kongelige 
fæstning Aros (Aarhus).
Kilde: havneguide.dk

> TUNØ SOM FLÅDEBASE
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10: Endelave Lægeurtehave og Ø-cafe (Foto: Endelave Lægeurtehave)    11: Galleri under kroen (Foto: Norsminde Kro)    
12: Endelave Museum    13: Endelave by (Foto: Lars Juul)    14: Endelave Kirke

Fjord. Der er 11 km til Jylland, til 
Samsø 13 km. og til Æbelø ved 
Nordfyn 12 km. Øens areal er 13 
km2, og en gåtur øen rundt er 20 
km lang. Så er det på plads. 

Vi lægger os i den nyanlagte lystbå-
dehavn lige ved siden af anløbet til 
Endelavefærgen. Her er gode facili-
teter og noget at følge med i, hvis 
vi skulle få en lidt doven havnedag. 
Men vi regner da med, at vi kan 
holde os fint beskæftiget under et 
par dages ophold. 

Skiftende ejere og skiftende tider 
har sat sig dramatiske og festlige 
spor på øen. Således måtte stør-
stedelen af den gamle egeskov ved 
Louisenlund lade livet efter ma-
jor von Schildknechts overtagelse 
af øen i slutningen af 1700-tallet. 
Egetømmeret herfra anvendtes til 
opbygningen af den danske krigs-
flåde. En af de mere farverige 
ejere var Hjalmar Olsen, chef for 
Zone-redningskorpset i Horsens. 
Han var efter eget udsagn sømand, 
murer, hvalfanger og løvetæmmer, 
og med sig havde han da også tre 
store løveunger, da han i 1936 ryk-
kede ind på Louisenlund. En af dem 

slap løs og nåede at sprede skræk 
og rædsel på øen og bide nogle gæs 
ihjel, inden den blev indhentet og 
skudt. Siger man!

Mon ikke Peter AG fra Gnags har 
været en tur på Endelave, da han 
skrev teksten til hittet: ”Vilde kani-
ner”? I hvert fald er der masser af 
de små væsner med de meget lange 
ører på Endelave, og man render 
ind i dem næsten overalt. Således 
også på den vandretur vestpå langs 
vandet, som vi har begivet os ud på. 
Vi stopper først ved Endelave Muse-
um, som er indrettet i øens gamle 
præstegård fra 1741. Museet rum-
mer bl.a. en mindestue for færgen 
”S/S Agda”, der blev minesprængt i 
1944.

Museet har også et mindre lokal-ar-
kiv, hvor man kan finde oplysnin-
ger om de gamle slægter og gårde. 
Lige ved museet ligger den flotte, 
hvidkalkede kirke smukt ned til 
vandet. Endelave Kirke er en go-
tisk kirke fra 1400-tallet. Den er 
ombygget flere gange, bl.a. i 1707 
og senest i 1931, hvor tårnet blev 
tilføjet. Helt ude mod vest ligger 
engarealet Kloben og den smukke 

klint, som havet grådigt æder sig 
ind på. Ind og ud af den 5 m høje 
klint suser svaler, for her er der ide-
elle ynglepladser. Fra klinten går 
en trampesti ind til Endelave ø-lejr, 
og derfra går landevejen tilbage til 
havnen. 

Vi tager en afstikker og besøger Læ-
geurtehaven, hvor vi på en rundtur 
bliver klogere på lægeplanternes 
historie fra oldtid til nutid, og hvor 
vi ser de planter, der har været 
dyrket i middelalderens klostre. 
Lægeurtehaven giver også et ind-
blik i planter, der er vildtvoksende 
i naturen på Endelave, og som har 
været brugt medicinsk. Man dyrker 
også selv krydderurter på stedet, og 
de tørres i eget tørreri og forarbej-
des til en række økologiske urte-
specialiteter, der sælges i butikken. 
Der er dog meget mere at se på 
Endelave, og vi er tidligt oppe og 
på vores minicykler. Vi tager fra 
havnen til Endelave by, og følger 
Endelave Strandvej nordpå. Vi pas-
serer det fladvandede område ved 
Flasken, hvor vadefugle i tusindvis 
holder til. Vi betragter nogle af dem 
fra fugletårnet. Vores udflugtsmål 
ligger helt oppe på øens nordspids: 
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15: Endelave    16: Horsens Fjord    17: Snaptun Havn    18: Udsigt mod Hjarnø    19: Tunø Kirke (Foto VisitOdder)    
20: Tunø (Foto: Claus Buur)

det 300 tdr. land store fredede na-
turområde ved Øvre. Her er der 
smukt og enkelt med et fint mix af 
klitplantage med bjergfyr og lynga-
realer. Vi nyder udsigten til Jylland 
og Samsø. 

HJARNØ-HORSENS
Vi skal på endnu et øhop, inden 
vores tur i det østjyske er ved vejs 
ende. Vi letter anker og tager en 
ganske kort sejltur fra Endelave 
mod Hjarnø i Horsens Fjord. Øen 
er blot 3 km lang og 1 km bred, og 
befolkningen tæller ca. 100 fastbo-
ende. På turen holder vi øje med 
sæler. Sælerne i området holder til 
på to sandbanker: Svanegrunden 
og Møllegrunden. Svanegrunden 
ligger lige nord for Endelaves nord-
lige spids, og Møllegrunden ligger 
ca. halvanden km nordvest for øens 
havn. Desværre var det ikke nogen 
god sældag, så vores opmærksom-
hed var i stedet 100 % rettet mod 
den relative tætte trafik på vandet.

Hjarnø er velegnet til endagstu-
re, og de lokale anbefaler et par 
vandreture. En af de afmærkede 
veje fører tværs over øen, forbi bl.a. 
campingpladsen og den gl. skole, 

hvor Asger Jorn malede i 1948 un-
der et længere ophold på Hjarnø. 
Et andet turforløb følger stranden 
langs øens sydlige del, forbi de le-
rede kystskrænter med digesvaler-
nes redehuller, skibssætningerne, 
strandengene og lagunen med de 
mange rastende vadefugle og den 
store mågekoloni, og til Odden, 
hvor der er gode bademulighe-
der og udsigt over Hjarnø Sund til 
Hundshage og Tønballegård skov.

Den hvidkalkede kirke ligger som 
en lysende smuk landkending 
umiddelbart øst for færgelejet. 
Som andre ø-kirker er Hjarnø kirke 
opført forholdsvis sent, antageligt 
engang i 1500-tallet. Ved en brand 
i 1804 ødelagdes en del af kirkens 
træværk. Senere i 1877 tilføjedes et 
lille bindingsværkstårn på kirken. 
Kirkeskibet i Hjarnøkirke er et vi-
kingeskib, hvilket er enestående i 
en dansk kirke.

Vores tur i Østjylland er ved at 
være forbi. Nu mangler blot de 
sidste få kilometer ind til selve 
Horsens by, som vi glæder os til at 
besøge. Særligt ser vi frem til at op-
leve, hvordan Horsens har klaret 
forvandlingen fra en fængslende 
provinsby, der kunne trække ”be-
søgende” til fra hele landet til en 
fascinerende kulturby, der har tag 
i et internationalt publikum også. 
Vi fik ikke set det hele denne gang. 
Ej heller det meste. Nok ikke en-
gang det væsentligst. Men så må vi 
jo tilbage. 

D
A

N
S

K
E

 T
U

R
S

E
JL

E
R

E
 S

IG
E

R
 T

A
K

 F
O

R
 L

Å
N

 A
F

 F
O

T
O

 T
IL

 V
IS

IT
H

O
R

S
E

N
S

.D
K

, V
IS

IT
O

D
D

E
R

.D
K

1615 17

1918 20

og strækker sig fra Kalsenakke på 
Gylling Næs på den nordre side og 
Hundshage, sydøst for Snaptun, 
på den sydlige side til  Horsens 
havn. I fjorden ligger øerne Hjar-
nø, Alrø og Vorsø som hovedsa-
gelig er flade med strandenge og 
laguner langs kysterne.

Mens de to første øer er opdyrke-
de, så ligger Vorsø i dag hen som 
urskov og den har store skarve- og 
hejrekolonier. Skarverne kan ses 
i hele Horsens Fjord. Vorsø er 
sammen med et i alt 2.000 hektar 
stort område på nordsiden af 
fjorden, fredet.  

> HORSENS FJORD
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Tilslutningen til årets sommeraktiviteter for børn ude i sejlklubberne 
kom flot fra start, da tilmeldingen åbnede 1. maj. Klubberne tilbyder i 
år 38 sommeraktiviteter - nogle klubber holder åbent i dagtimerne til 
”Sommersejlads”, mens andre holder regulære ”Sommercamps”, hvor 
sejlerne bor og overnatter i klubben. Tilbuddene er mange – uanset om 
man er til jolle- eller kølbådssejlads, er surfer eller SUP’er.

Se listen over sommeraktiviteter rundt om i landet – tilmeldingen er 
åben frem til 15. juni.
  sejlsport.dk/sommer

Få et ø-pas til  
37 danske øer
De danske øer er et 
eldorado med små 
og store havne. Nu 
kan du og din familie 
blive klogere på 37 
af øerne med det 
nye ø-pas for 2017 
- en miniguide med 
kort og turistinfo 
om hver enkelt ø.  
I havne rundt på øerne er der opsat en plade 
med øens silhuet, her kan du ”stemple” dit 
ø-pas. Går turen fx til Smålandsfarvandet (se 
turartiklen side 10), kan du stemple passet 
på Agersø, Askø, Omø, Fejø og Femø.

Ø-passet kan bestilles på danskoferie.dk 
- eller få det på færger og turistkontorer. 

 
 danske-smaaoer.dk

Husk børnenes legeflag 
til sommertogtet
Dansk Sejlunions signalflag, BOB, er for de yngste lystsej-
lere i dansk søterritorium – BOB står nemlig for ”Børn Om 
Bord”. Med flaget sat under sallingen, kan I lettere spotte 
andre sejlerfamilier med nye og spændende legekammerater 
om bord. Husk at få bestilt BOB-flaget (pris, 85 kr.) i god tid 
før sommertogtet.  sejlershoppen.dk

Eftertragtet  
sommersejlads for børn

1.-3. september Ishøj Flydende Boatshow
11.-12. november Åbent Hus, X-Yachts, Haderslev
17.-19. november Åbent Hus, Faurby & Nordship, Lunderskov
18.-19. november Åbent Hus, Nordborg Baadebyggeri, Nordborg

1. Ballen Havn, Samsø (1)
2. Tunø Havn (2)
3. Svendborg Havn (3)
4. Faaborg Havn (4)
5. Bogense Havn (7)

6. Rungsted Havn (5)
7. Juelsminde Havn (6)
8. Helsingør Nordhavn (9)
9. Kerteminde Havn (8)
10. Marselisborg Havn (ny)

Her er landets 10 mest populære havne i 2016 – målt ud fra bookede gæstepladser via  
havneguide.dk. I parentes ses 2015-placeringen.

Bliv inspireret på  
ÅRETS BÅDUDSTILLINGER

De 10 mest POPULÆRE HAVNE
Det danske ørige

Ø-PAS

8
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OPLEVELSE

  Visit Lolland-Falster

SMÅLANDS FARVANDET
Sommercruise gennem 
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SEJLERs store sommertogt lægger i år fra kaj i 
Skælskør og tager på opdagelse sydover blandt øer og 
seværdigheder i Smålandsfarvandet - med afstikkere 
til Sydsjælland og Lolland-Falster. 

Askø Havn med Fejø (th) 
og Lolland i horisonten.

SMÅLANDS FARVANDET
11
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SOMMERCRUISE – gennem Smålandsfarvandet   

Danmark er et ørige - og skulle nogen være i tvivl, så 
blot spørg enhver lystsejler. Landets mere end 400 
navngivne øer er et rent slaraffenland for sejlere, og 
få steder er mulighederne for øhop mere oplagte end i 
Smålandsfarvandet. 

Vi begynder i Skælskør. En købstad med 6500 
indbyggere og en historie, der går tilbage til 1200-tallet 
- ”Skælfiskør” betyder ”byen ved muslingestrandbred-
den”, af samme grund er der i dag afbildet to hjerte-
muslinger i Skælskørs byvåben. 

Turen ind til Skælskør går via Agersø Sund. Styr mod 
en enlig stage med rød kugletop, følg derfra grønne 
bøjer mod SSØ til en lang stikmole fra kysten. Her er  
åbningen til Skælskør Fjord, uden bølger. I det 3,5 m 
dybe, gravede sejlløb viser grønne og røde bøjer vej. 
Uden for sejlløbet er der 0,5-1,0 m lavt.

Inden for fjordmundingen passerer du Vasebro,  
en gammel lodsbro med fiskerjoller. Snart sejler du  
forbi sandpynten Slagternæs - hvor du kan ankre op  
for en badetur. Herfra går sejlløbet og de mange bøjer 
mod nordøst. Der er frie pladser i havnens sydside  
nær bycentrum. Årsag til god plads er den sædvanlige  
- tursejlere gider ikke sejle på en fjord, da de skal  

samme vej ud, og lokale sejlere er på ferie.
Skælskør er hjemsted for Harboe Bryggeriet - en 

stærkt støtte i dansk sejlsport, bl.a. via det årlige  
Harboe Cup der arrangeres af Skælskør Amatør Sejl-
klub. Der er også et bymuseum, og et par kilometer syd 
for byen ligger det fine renæssancegods Borreby, der 
har dannet kulisse til ”Baronessen fra Benzintanken” og 
tv-serien ”Gøngehøvdingen”. Godset har et teater, der 
over sommeren afholder koncerter.     

Agersø

Ikke langt fra Skælskør ligger Agersø (6,8 km2, ca. 
160 beboere). Indsejlingen er nem, bemærk dog 1,5 m 
landgrund nord for havnens rød-hvide anduvningsbøje. 
Havnen har pælepladser. Der er wifi, grillpladser, vaskeri, 
udlån af cykler og en sejlerstue med tv. 

Nær havnen står en vindmølle fra 1892 af hollandsk 
type, hvor hatten øverst drejes efter vinden. Møllen 
åbner for publikum. Fra havnen følger en smal vej ind 
mod Agersø By - med kirke, kro, gallerier, gadekær og 
bindingsværksgårde. Der er flere afmærkede vandre-
ture rundt på den flade ø, og for de mere magelige 
tilbyder Traktorbussen rundture på øen. 

OPLEVELSE

  Anders Høegh Post

OPLEVELSE

  Visit Vestsjælland
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På sydkysten ligger Agersø Batteri - en forsvarsskanse 
tilbage fra Englandskrigene (1801-14), nyrenoveret i 
2014 med kopier af autentiske kanoner. Fra skansen  
er der fin udsigt mod nærliggende Omø. 

 
Omø 

Modsat mange andre småøer har Omø (udtales 
”Ommø”) formået at fastholde et nogenlunde stabilt 
indbyggertal (ca. 160), bl.a. takket være nylig etableret 
fibernet, der gør den naturskønne ø på 4,5 km2 oplagt 
som eksotisk hjemmearbejdsplads ude i Storebælt.

Havnebassinet øst for færgen er udbygget med 
langskibspladser til større gæstebåde. Også havnens 
landfaciliteter har fået en nylig opgradering med wifi, 
bad, vaskeri og sejlerstue. Havnen på 
Omø hedder Kirkehavn, da beboer-
ne - før øen fik egen kirke - sejlede til 
Skælskør for at passe deres gejstlige 
tilhørsforhold.

En kilometer fra havnen ligger  
Omø By - en rigtig ø-idyl med købmand, 
bindingsværk, stråtag og et centralt 
gadekær. 

13

Skælskør Fjord indsejling
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Glænø og Bisserup

Videre fra Omø går turen tilbage langs Sydsjællands 
sandede kyst. Bag Glænø venter en fin naturoplevelse 
inde mellem sandrevler, græsbakker og strømløb. Tide-
vandet sendes ind og ud hver sjette time. Sejl ind, helst 
med en mindre båd. 

Bisserup er områdets største havn. En 2 m uddybet 
rende med rød-hvid kuglebøje yderst fører ind til havnen 
(kurs 11). Fortøj mellem lystbåde, ikke fiskere. Havnens 
træværk er som på ældre malerier. Bisserup er en gam-
mel fiskerlandsby med mange oprindelige huse bevaret. 
Her er også en kro, en børnevenlig strand og en god 
legeplads i skoven. Vandreruter giver mulighed for at 
opleve områdets rige fugleliv.

Karrebæksminde

Det gravede løb ved Karrebæksminde fører ind i Kar-
rebæk Fjord, forbi Gavnø, og videre ad en kanal ind til 
hjertet af Næstved. 

Karrebæksmindes indsejling er nem. I forhavnens nord-
side ligger den nye lystbådehavn, Søfronten, med 3,5 m 
dybde. En gammel, smal yderhavn med 2 m dybde langs 
sydsiden er til mindre både. Her mærkes svag strøm ved 
indsejlingen. 

En klapbro forbinder byen med det store camping- 
og sommerhusområde på Enø. På kreativ vis er bro-
klappens maskineri tegnet op som en kæmpe, lysegrøn 
græshoppe med hoved og øjne.

Broen åbner hver hele time fra kl. 05.00 til 21.00. 
Hold dig klar ved broen med signalfalg N hejst. Der er 
1-3 knob strøm ud eller ind. For hver 6 ½ time vender 
strømmen – og forsvinder kortvarigt i overgangen.

Efter broen kan du dreje til inderhavnen mod styr-
bord. Styr ved sivene øst om vestkompasmærket. In-
derhavnen er istandsat med 2,5 m dybde. Her er bedst 
læ for vind, siger de lokale. Karrebæksminde er en livlig 
sommerferieby – med en tætpakket badestrand (blåt 
flag) og nærliggende restauranter, cafeer, butikker m.m. 
Feriesæsonens højdepunkt er den årlige Havnefestival 
(2017: 30. juni – 2. juli). Der er trængsel i byen, når op 
mod 10.000 festivalgæster dagligt strømmer til for at 
høre musik og deltage i alskens aktiviteter. 

OPLEVELSE

Brug Dansk Sejlunions  
Tursejler-app til at finde  
turbøjer, havneinforma- 
tioner og til at følge  
dine sejlervenner  
 

 sejlsport.dk/app

Ferietid giver trængsel i 
Karrebæksminde Havn

Kanalen mellem Enø 
og Karrebæksminde

  Visit Sydsjælland, Tage Klee (nederst)

Bisserup Sejlklub har lavet en fin  
anløbsvideo, se den på  
bisserupsejlklub.dk eller scan koden. 
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Næstved og BonBon-Land

Den lille turistbåd ”Friheden” sejler Karrebæksminde–
Næstved - en køn tur gennem landets længste, snorlige 
kanal. Du kan også selv sejle derind. Kanalen er 6 m dyb, 
midtvejs er der en svingbro, som åbner for lystfartøjer 
fire gange i døgnet - kl. 09.30, 13.30, 18.30 og 20.30. 
Også her gælder, at du skal holde dig klar med broflaget 
hejst.

Næstved Havn er primært for erhvervstrafik, men 
der er også plads til lystbåde i den østlige del. Havnen 
når helt ind i den ældste og centrale del af byen med 
den gamle kirke.  

Børn vil elske en tur i BonBon-Land – funparken, der 
ligger i Holme-Olstrup, 10 km fra Næstved City. Regio-
naltoget mod Roskilde stopper i Holme-Olstrup, herfra 

er der 5 min. gang til parken. Eller stig på bus 630R 
fra Næstved mod Fakse Ladeplads. (Bus 603 

kører fra Karrebæksminde til BonBon-Land). 
BonBon-Lands indgangspris er 200 kr.  

for alle over 90 cm og under 65 år! 
Herfra er der fri leg blandt omkring 
20 forlystelser fra de helt rolige og 
småbørnsvenlige til ”Svend Svingarm”, 
hvor du med 115 km/t bliver slynget 
op i 44 meters højde – her får selv de 
mest søstærke deres sag for…   

Gavnø

På Gavnø lå tilbage i 1100-tallet en borg, 
hvor en lokal sørøver jagtede sejlende i om- 

rådet. I 1398 blev øen købt af Dronning Margrethe 1.,  
der lod et mere fredsommeligt nonnekloster for 
”adelige jomfruer” opføre. Det nuværende gul-hvide 
rokokoslot er fra midten af 1700-tallet. 

Gavnø Slot er i dag både landbrug, bryggeri og  
familiepark. Sidstnævnte med skattejagt og sørøver- 
borg for de mindste, træklatring for de modige og slots-
park for de helt voksne. Turistbåden ”Friheden” sejler 
fra Næstved til Gavnø.  

Knudshoved Odde

Adgangen til den 15 km lange Knudshoved Odde (5,5 
sømil syd for Karrebæksminde) er nemmere fra båd 
end fra land. Odden er skabt af sten, grus og sand, der 
i sidste istid ophobede sig langs kanten af en gigantisk 
gletsjer. 

I dag har den smalle odde både skov, klitter, enge og 
overdrev – med en righoldig planteflora og et fugleliv, 
der tæller alt fra ryler og snepper over skarver til ha-
vørne. De fredede klokkefrøer yngler i oddens vandhul-
ler. Frøernes kvæk lyder som pust i en tom flaske. De 
er brune på ryggen og har stærke gul-orange pletter på 
bugen. Huden er giftig, så rør dem ikke. 

Langhårede, skotske Gallowaykvæg - verdens æld-
ste hornløse kødkvæg - holder oddens græs, buskads og 
krat nede. De er rolige og gider nødig flytte sig, når du 
kommer. Kvæget ejes af naturinteresserede borgere i 
Gallowayforeningen.

OPLEVELSEOPLEVELSE

  Niclas Jessen/Visit Denmark (øverst midt) / Steen Knarberg (nederste)

Udsigt fra Vejrø Fyr

Sjov i BonBon Land
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Vejrø

Fra Knudshoved går turen 9 sømil i vestlig retning over 
åbent vand til Vejrø - den mest isolerede af øerne i 
Smålandsfarvandet. Også på andre måder skiller Vejrø 
sig ud fra andre. 

Den ubeboede ø (1,5 km2) blev i 2005 købt af 
finansmanden Kim Fournais (medstifter af Saxo Bank) 
for 25 mio. kr. Siden da har han af egen lomme inve-
steret mere end 200 mio. kr. i at omdanne den førhen 
noget forsømte ø til et topmondænt ø-refugium med 
kursusfaciliteter, hotel, gourmetrestaurant, jagt, fiskeri, 
galleri, egen elforsyning og økologisk landbrug. Alene 
øens veldesignede hjemmeside (vejroe.dk) vidner om, at 
der er ambitioner og en vis økonomisk tyngde bag øens 
aktiviteter.  

Sejlere er yderst velkomne på Vejrø - i den nyanlagte 
havn er der 85 bådpladser og alle moderne fornøden-
heder. Indkøb foregår i Vejrø Gårdbutik, der sælger kød, 
mejeriprodukter, grøntsager, marmelader og meget 
andet fra den 100 procent selvforsynende ø.   

Femø

Turen fortsætter til Femø (11,5 km2, 130 beboere), der 
har marker, æbleplantager og en hyggelig havn på vest-
kysten med 2-3 m dybde. Havnen har gode faciliteter 
med bad, vask, køkken og indkøb hos ”Havnehøkeren”, 
mens Femø Kro ligger i Nørreby 1,5 km fra havnen. 

Femø er den mest kuperede blandt øerne i 
Smålandsfarvandet. Legendarisk er øens kvindelejr, der 
har holdt til på den nordlige del siden 1971 - og løber 

over hele sommeren med nye hold hver uge. Kendt er 
også den årlige Femø Jazz Festival (1.-6. aug. 2017).  

Der er børnevenlige badestrande på Femø. Nyd også 
de historiske vandrestier rundt på øen. 

Fejø 

Med sine 450 beboere er Fejø (16 km2) ganske godt 
befolket sammenlignet med mange andre småøer - 
den korte 15 minutters færgefart til Kragenæs på 
Lolland er en væsentlig årsag. Færgehavnen ligger på 
øens vestside, mens sejlere lægger til i Dybvig Havn på 
sydsiden. Her ligger Café Dybvig, desuden er der wifi, 
bad, grillpladser og cykeludlejning. I Østerby, 800 m fra 
havnen, ligger en købmandsbutik. 

Fejø er kendt for sine frugtplantager - med æbler, 
pærer og blommer. Hvert år i september sejler ”pære-
skuder” fra Fejø en del af sæsonens frugthøst ind til 
Nyhavn i hovedstaden. En tradition, der ikke kun handler 
om at sælge frugt, men i lige så høj grad tjener til at 
styrke sammenholdet på øen foruden at markedsføre 
Fejø som et godt sted at bo. 

Askø og Lilleø

Sidste ø-stop på togtet er de to småøer Lilleø og Askø, 
der er kittet sammen af en smal dæmning. Havnen på 
Askøs sydvestspids har 1,5-2 m dybde. En fredelig havn 
med færre gæstebåde end andre i området. Cykeludlej- 
ning giver mulighed for et kig rundt på øerne - med 
frugtplantager, et relativt stort sommerhusområde og 
en lille landsby på Askøs nordside. 

  Visit Lolland-Falster (øverst th)

Frugtplantage på Fejø

17



SEJLER  2017.2

Knuthenborg Safaripark

Bandholm og Knuthenborg

Sommertogtet slutter på det lollandske ”fast-
land” i Bandholm. Havnen er den største på 
Nordlolland og er i privat eje af det nærliggen-
de Knuthenborg Gods. Bandholm er en lille by 
med gule bindingsværkshuse og et veterantog 
til Maribo - trukket af landets ældste kørekla-
re damplokomotiv. Toget kører hver søndag 
hele sommeren, plus tirsdage og torsdage i 
juli. Bandholm har også en fin badestrand - og 
selvforkælelsen kan stimuleres på Bandholm 
Hotel, der har både wellness og gourmet- 
restaurant.

Byens helt store attraktion er naturligvis 
Knuthenborg Safaripark. ”En oplevelse vilde-
re”, lyder parkens slogan - ikke uden grund 
med tanke på de over 1000 dyr, som (mere 
eller mindre) går frit omkring på de 400 
hektar, der gør Knuthenborg til Nordeuropas 
største dyrepark. Parken er mest for bilende 
gæster, men kan også opleves på cykel (dog 
ikke hos tigrene!). Limpopoland er parkens 
børneområde, hvor der sagtens kan tilbringes 
mange timer med fuldt blus på underholdningen. 

Sommertogtet er nået til vejs ende for 
denne gang. Et andet togt med masser af 
ø-hop er SEJLERs store 2016-guide til  
Det Sydfynske Øhav. Find den på  
sejlsport.dk/sydfyn - og mange andre  
ture på sejlsport.dk/sejlturengårtil.   

OPLEVELSE

Se mere på
visitvestsjaelland.dk

visitsydsjaelland-moen.dk
visitlolland-falster.dk

havnefestival.dk
maerknaestved.dk

naestvedzoo.dk
gavnoe.dk

Se galleri med flere billeder fra 
Smålandsfarvandet på 

sejlsport.dk/smålandsfarvandet

  Visit Vestsjælland (øverst) / Finn Brasen/Visit Denmark (nederst) 

Smålandsfarvandet
Storebæltsgletsjeren danne-
de under sidste istid en rand-
moræne fra Knudshoved 
Odde over Venegrunde, der 
i dag opdeler farvandet 
i et nordligt og et sydligt 
afsnit. Smålandsfarvandet 

begrænses mod vest af en 
række nord-sydgående øer og 

grunde mellem Agersø og Omø 
Stålgrunde – og gennemskæres af 

Agersø Sunds og Omø Sunds indtil 40 
m dybe løb.
(kilder: Den store dansk/Wikipidia)

Ø med flyhistorie
Lidt vest for Askø ligger Lindholm, en 
bakkeknold med en flad græsmark. Det 
var her, opfinderen Jacob Ellehammer 
i 1906 fløj 42 meter i en højde af 47 
cm - med sit hjemmelavede aeroplan, 
der stod tøjret til en pæl. Alt efter 
definition var det én af verdens første 
flyvninger (efter brødrene Wright som 
de allerførste i 1903). 

Styr på brosignalerne?
Har du ikke helt styr på brosignalerne 
- og hvordan du skal passere en bro til 
søs - så kan du finde en letforståelig  
guide på sejlguide.dk eller i app’en 
Sejlguide.

Dodekalitten
På en lollandsk mark, lige syd for 
Kragenæs, med udsigt til og fra 
Smålandsfarvandet er et syngende 
monument under opførsel.

Dodekalitten (græsk: tolvstenen) 
er 12 stenstøtter, hver 7-8 m høje. 
Øverst er de udhugget som hoveder, 
der alle vender mod centrum af en 
cirkel med 30 m indvendig diameter. 
Foreløbigt er halvdelen af stenene 
rejst.
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OPLEVELSEOPLEVELSE

 1   Legeflåde – underholdning for de  
mindste i Skælskør Lystbådehavn  
med krabbevæddeløb m.m.

 2   Skælskør Nor – tag turen rundt om 
noret på 7 km

 3   Agersø – guidet tur med traktorbus. 
agersoekro.dk

 4   Omø – guidede ture fra havnen. 
omoe-ture.dk 

 5   Tang til madlavningen – høstet på Omø. 
fiskogtang.dk 

  6   Margueritruten fra Bisserup til 
Skælskør

 7   Holsteinborg Gods – se mere på  
holsteinborg.dk

 8   Vingård i Karrebæksminde – økologisk 
vinproduktion, mulighed for prøve- 
smagning. vesterhavegaarden.dk

 9   Gavnø Slot – slotspark, malerier,  
bryggeri og trætopbaner. gavnoe-dk

 10   Zoopark – mød nordens eneste hvide 
tiger, Elvis. zoopark.dk

11   Automobilmuseum - 3400 kvm med  
160 biler, motorcykler, fly m.m.  
naestvedautomobilmuseum.dk

12   Næstved Legeland - krudtafbrænding 
for de mindste matrosser.  
naestved-legeland.dk

13   BonBon-Land – sjov for hele familien. 
bonbonland.dk

14   Avnø Naturcenter – følg dyrelivet fra 
kontroltårnet på den gamle flyveplads 

15   Gåsetårnet og Danmarks Borgcenter 
– Danmarks bedst bevarede borgtårn 
(fra 1360). danmarksborgcenter.dk

16   Knuthenborg Safaripark – safari blandt 
fritgående dyr plus børneland.  
knuthenborg.dk

17   Dodekalitten – syngende 
monument, der kan ses fra 
Smålandsfarvandet

På oplevelse 
  i Smålands farvandet

Smålandsfarvandet med både den  
sjællandske sydkyst, Lolland og Falster  
samt de mange øer byder på masser af  
oplevelser for børn og voksne. Her kan du se, 
hvilke aktiviteter der er værd at gå efter.
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Kendt tryghed med 
nye fordele

Fast forsikringssum
Hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, 
som udbetales uden fradrag for alder 
og ikke til dagsværdi som i mange andre 
bådforsikringer.

Søassistance
I nødstilfælde kan du få dækket assistance til 
nærmeste værft, levering af brændstof, olie, 
batterier og reservedele. Pantaenius dækker 
omkostningerne med op til DKK 75.000. Dog 
ikke udgifter til materialer og reservedele.

Troværdig All-round dækning mod All Risk
Den forsikrede båd er dækket mod All 
Risk i dækningsperioden. Inklusiv skader, 
som resultat af tyveri, brand, force majeure, 
synkning, pludselig vandindtrængning, 
grundstødning, kollision eller pirateri

Indkvartering og hjemrejse
Nødvendige udgifter til indkvartering og 
hjemrejse for kaptajn/skipper, mandskab og 
gæster er dækket med op til DKK 40.000, 
såfremt fartøjet vurderes ubeboelig af en 
vurderingsmand ved en skade under en 
tursejlads.

Inspektionsomkostninger
Hvis din båd går på grund, dækker 
Pantaenius omkostninger til inspektion efter 
grundstødning uden selvrisiko.

D
EN

16
37

9 
 w

w
w

.h
qh

h.
de

  1
2/

20
16

NYT! 

Skive · Tel. 9751 3388

pantaenius.dk

Se mere på pantaenius.dk/yacht-betingelser

På oplevelse 
  i Smålands farvandet
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