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Man kan da ikke krydse et ocean i en 
motorsejler! Vi ved ikke rigtigt helt 
hvorfor, men mange sejlere har en idé 

om, at man helst skal af sted på sådan et togt i en 
”rigtig” sejlbåd. Men det har vores motorsejler LM 
32 heldigvis ikke hørt noget om. Så hun pløjede 
sig gennem millioner af bølger og tilbagelagde 
12.000 sømil på vores helt igennem fantasti-
ske tur over Atlanterhavet og tilbage igen fra 
sommeren 2017 til sommeren 2018. Drømmen 
om denne tur blev født for 25 år siden, da min 
mand Mikael købte et bådebyggerprojekt, som lå 
i vores baghave på Midtfyn i 5 år. Når man har 
en drøm om langturssejlads og har fuldtidsjobs, 
er der lange udsigter til den dag, hvor man for 
alvor kan smide fortøjningerne med kurs mod 
den sydlig varme og palmer. Eller er der? Vores 
motto er: Frihed skal man ikke have. Frihed skal 
man tage, for friheden er der altid. 

Ligesom med andre valg her i livet, er friheden 
et valg man kan træffe, en prioritering i ens liv. 
Der er mennesker, der drømmer hele livet om at 
gøre noget andet end at møde på arbejde fra otte 
til 16: At køre på tværs gennem USA, at rejse jor-
den rundt med rygsæk eller at krydse oceaner i 
egen båd. Men der er ikke mange, der har modet 
til at gøre det: Klippe navlestrengen til velfærds-
samfundet og kaste sig ud i det ukendte og det 
usikre. En ting er sikkert, efter man er kommet 
hjem fra sådan en tur, er man ikke i tvivl om, at 
det har været alle anstrengelserne værd. 

AT FORFØLGE SIN DRØM 
Når først beslutningen er taget og datoen er sat, 
starter en tid med forberedelser og indsamling 
af erfaringer fra andre sejlere, og da kunne vi 
konstatere, at vores båd var den mindste og den 
eneste motorsejler, der skulle på langtur. Man 
siger jo, at den er tungere og sejler langsommere 
end en traditionel sejlbåd. Det er også rigtigt, 
men man behøver ikke at være 14 dage om at 
krydse Atlanten og heller ikke have topudstyr 
og luksus komfort om bord. Det vigtigste er, at 
have viljen, sørge for sikkerheden om bord og 
sikre at besætningsmedlemmerne har det godt 
med hinanden. 

Viljen har vi haft i mange år, sikkerheden 
har vi selvfølgelig sørget for og selve forholdet 
mellem de to besætningsmedlemmer, min mand 
og jeg, det må vi sige, at vi har været heldige og 
ikke ødelagt undervejs. Ud over det er der rigtig 
mange sejlere, der ikke kunne drømme om at 
begive sig af sted, ikke engang i danske farvande, 
uden at have det nyeste navigationsudstyr som 
en moderne kortplotter eller AIS. 

Vi havde ingen af delene, så ud over vores 
Navionics på en gammel iPhone 7 og en 15 år 
gammel GPS med sort/hvid skærm, havde vi 

også papirsøkort til hele turen og pilotbøger om 
de vigtigste dele af turen. Folk spørger mig tit, 
om det ikke er farligt at krydse et ocean? Til det 
plejer jeg at sige: Jo, det er farligt, men ikke far-
ligere end det er for dig at køre på arbejde hver 
dag. Forskellen er bare, at når det lykkes for mig, 
når jeg frem til en hvid palmestrand, mens du 
bare kommer på arbejde. 

Men forestillingerne om det værste, der kan 
ske, er stærke hos os mennesker. Så det kræver 
en vis portion mod og ikke mindst lyst til at 
springe ud i det. Hvis man kan drømme det, kan 
man gøre det! Det har vi måske hørt før, men 
det er trods alt lettere at ønske det, end det er at 
omsætte tanker til handling. 

Men for os var det overraskende nemt at tage 
beslutningen, og vi har hørt fra andre, at lige så 
snart beslutningen er taget og datoen er sat, så 
er der ingen vej tilbage. Det handler også om at 
dele beslutningen med så mange mennesker som 
muligt – om at sætte ord på drømmen og pla-
nerne. På den måde får man ekstra vind under 
vingerne og det betyder også, at hele ens mindset 
bliver formet stille og roligt, og til sidst bliver 
drømmen mere og mere virkelig.

Det er selvfølgelig svært at begrænse sig, når 
man skal vælge højdepunkter fra et helt års 
oplevelser med sejlads, og især fra de uger vi 
tilbragte på åbent hav. Minderne er mange, så i 
det følgende forsøger jeg at fremkalde nogle af 
de følelser og oplevelser vi havde på de to gange 
oceankryds.

STABILE VEJRFORHOLD 
Vores oplevelse med sejlads over Atlanterhavet 
vil stå klart for os i mange år. Vi valgte at sejle 
fra Gran Canaria til Cap Verde-øerne og derefter 
krydse over til Tobago. Turen fra Gran Canaria 
til Cap Verde var på 830 sømil, og vi klarede den 
på syv døgn. Det var også første gang vi var en 
hel uge til søs uden at se land. Det gav os en lille 
forsmag på det, der vil komme senere. 

Vi lå i havn i Mindelo i 12 dage, mens vi ople-
vede øen og ventede på en god vejrudsigt til at 
starte oceanpassagen med. Alle kræfter blev 
brugt på at gøre os selv og båden parat til at til-
bringe flere uger på åbent hav. Afstanden mel-
lem Cap Verde og Tobago er på 2100 sømil, og 
alt afhængig af vind og vejr, kunne vi i teorien  
tilbringe mellem tre og fire uger på vandet. 

Vores topfart er ikke særlig høj, så vi havde 
psykisk forberedt os på en hel måned til søs.
Provianten var klar, vi indkøbte ekstra diesel, 
som kunne hjælpe en smule ved fuldstændigt 
vindstille (vi havde til maks. fire døgn for motor), 
båden blev gennemgået fra mastetop til vandlinje 
og vejrudsigten lovede en god start, med en fin 
passatvind, direkte imod Tobago. 
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NATTEVAGTENS BELØNNING 
Jeg vil godt indrømme, at det har været en 
udfordring ikke at kunne smutte på en cykel-
tur eller bare være i fred for bådens bevæ-
gelse bare én enkelt nat. Vi er i virkeligheden et 

par rastløse og spontane 
mennesker, som pludselig 
skulle holde os i ro i flere 
uger. Vi skulle dog snart 
finde ud af, at der er en 
følelse af uendelighed der 
tager over og overlevel-
sesinstinktet er med til at 
holde humøret oppe, trods 
de meterhøje bølger, sni-
gende søsyge og mangel 

på sammenhængende nattesøvn. 
Om natten kan man nemt føle sig ensom, 

mens den anden sover, og man fordriver tiden 
med lydbøger eller anden underholdning. 

Heldigvis bliver det dybe mørke afløst, efter 
de første par uger på det åbne hav, af en blæn-
dende fuldmåne, og der spreder sig en følelse 

af lykke om bord. Pludselig kan man bruge 
nattevagten til at betragte månens genskin i 
vandet og til at orientere sig nogenlunde om 
bord. Da vi kastede anker i Pirats Bay på Tobago 
efter 18,5 døgn i slutningen af december 2017, 
var vi nærmest berusede af glæde. Regnskoven 
starter lige i vandkanten og alle fuglene gør 
deres bedste for at byde os velkommen til dette 
tropiske paradis. 

Vi havde en konstant jævn passatvind der 
skubbede os direkte mod Caribien, en vind-
retning der både er gunstig men også svær at 
forenes med om bord, for båden gynger kon-
stant fra side til side og stiller store krav til 
vores akrobatiske evner, mens vi prøver på at 
komme igennem hverdagen. 

Det er med blandede følelser, og alligevel 
skønt at tænke, at man bevæger sig fremad med 
små fem knob i gennemsnit og når et døgnmål 
på 116-120 sømil. Det er ganske godt for vores 
lille båd. På den anden side skal man vænne sig 
til at lave mad, sove og bade på en bogstavelig 
talt gyngende grund. 

Det føltes til tider, som 
at blive kastet rundt i en 

tørretumbler i høj sø! 

Vi har valgt at have vidner til vores livs oplevelse.

Oversigt over hele ruten.

Sluse- og kanalsejlads i Holland.

Halvejs over Atlanten.
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BLANDEDE VEJRFORHOLD 
Efter fire måneder i Caribien skulle kursen sættes 
mod Europa igen, og vores skib skulle atter gøres 
klar til oceansejlads. Denne gang var der ikke nogen 
jævn passatvind eller konstant blæst fra det vestlige 
hjørne, der kunne sikre en nogenlunde forudsigelig 
passage. Måske er det også derfor, at alle sejlere, der 
er nået så langt, begynder at overveje: Hvordan skal 
vi komme hjem? 

Nogle vælger at tage en nordligere kurs og besøge 
Bermuda, og på den måde satse på at fange mere 
vind mod Azorerne. Andre vælger sågar at sende 
deres sejlbåd hjem i lasten på et containerskib. Der 
er i sandheden lige så mange meninger om, hvad 
er bedst, som der er sejlere. Vi valgte selv at sætte 
kursen direkte fra St. Martin mod Azorerne og til-
bragte 22 døgn på vandet. 

Vi følte os forberedte på lidt af hvert. Vi har hele 
tiden kun været os to om bord, så vi havde utrolig 
stor glæde af vores vindror, som styrede uafbrudt 
hele vejen, uden at bede om mad eller hvile. Til for-
skel fra turen mellem Cap Verde til Tobago, ændrede 
vi sejlføring ofte og vi skulle forholde os til alt fra 
medvind til modvind: Agten for tværs, sidevind, 
foran for tværs, bidevind, svag medvind og kom-
plet vindstille. 

På et tidspunkt nåede vi kun at sejle 58 sømil på et 
døgnmål, og da begyndte vi at regne ud, hvor meget 
diesel vi egentlig havde med, og om det var nok til 
at redde os gennem nogle dage i stille vejr. Det blev 
heldigvis ikke nødvendigt, for vinden kom tilbage, 
og den sidste uges tid kunne vi fylde sejlene og holde 
de sædvanlige 120 sømil i gennemsnit per døgn. 

Afstanden på 2117 sømil mellem St. Martin og 
Horta klarede vi på 22 døgn, som er det længste vi 
har tilbragt på åbent hav.

	 AUGUST	2019	 69



Flere detaljer om oceanpassagen og de fire måneder 
vi tilbragte i Caribien er beskrevet i undertegnedes 
bog, der udkommer d. 8. juli 2019. 

FØRERHUSET KOMMER TIL SIN RET 
Fra Azorerne mod England kunne vi for alvor 
mærke, at det kun var tidlig forår i Nordatlanten. 
Vi var i maj, og fra 35 grader i luften og 27 gra-
der i vandet, som vi har været vant til i et halvt 
år, faldt temperaturen til ca. 11 grader, både 
i luften og i vandet. For første gang, siden vi 
forlod Frankrig med kurs over Biscayen, tog 
vi lange bukser og varme trøjer i brug, og til 
sidst endte vi med at iføre os vinterjakkerne, 
de lange underbukser og huer. 

Det er faktisk her, vores motorsejler har 
gjort mest nytte: Førerhuset og cockpitteltet 
har aldrig før været mere elsket end på den tur 
i den bidende kulde. Oven i købet blev vi også 
ramt af en mindre storm, hvor det blæste en 
15-20 m/sek. i tre dage med regn og bølger, der 
var fire meter høje. Det var den eneste tidspunkt 
på et helt år, hvor jeg især har været bekymret: 
Kunne vores gamle LM holde til det? 

Hvad nu hvis der er noget, der går i stykker, 
eller vindroret f.eks. begynder at svigte, når det 
stormer mest og midt om natten? En andet ting 
man som sejler frygter er, hvis bølgerne vok-
ser sig store, og en skæv sø brækker ind over 
båden og fylder cockpittet, i vores tilfælde et 
meget dybt et, med vand. Dels har vi et selvlæn-
sende cockpit, og dels, hvis sådan en situation 
forekommer, er vi indstillet på at ændre kurs 
og sejlføring, så det går mere på sikker sejlads 
end på nødvendigvis at sejle den rigtige vej. 

Hverken på vej vestover eller hjem igen 
kendte vi vejrudsigten for mere end den første 
uge fra udgangstidspunktet, og vi havde ikke 
mulighed for at trække vejrudsigter ned på 
pc’en gennem satellittelefon, som andre kunne. 

Vi sejlede efter devisen, at vi bare vil tage én 
dag ad gangen og acceptere de dage med vind-
stille og de lavtryk, der måtte komme undervejs. 

Det er under sådan en storm, at drømmen 
i virkeligheden står sin prøve. Det er ikke nok 
at drømme, der skal en lille knivspids af vir-
kelighed til for at holde begge ben på jorden. 

Hverdagen til søs kan både være skøn, kede-
lig, udfordrende og udmattende på en gang. Man 
kan nå at gå hele følelsesregisteret igennem, og 
når det også pludseligt stormer, og kulden gør 
det ekstra svært at hvile ordentligt, så når man 
et punkt, hvor man ville ønske, at ens seng stod 
helt stille og nattesøvn var en menneskeret. 
Heldigvis varer en storm ikke en evighed, og tre 
døgn senere kan man pludselig vågne op til en 
stille morgenstund med varm kaffe i cockpittet 
og smilende ved tanken om, at det bedste ved 
kraftig vind er, at slå egen fartrekord: Vi skød 
nemlig 148 mil på et døgn, og det er ret pænt 
for vores lille skiv. 

Vi klarede de 1300 sømil på 11 døgn, vi var 
trætte, mætte af at sejle og glædede os enormt 
meget til et varmt bad. Nu var vi atter i Den 
Engelske Kanal, og snart krydsede vi vores 
egen kølvandsstribe. 

Nu var vi så godt som 
hjemme igen. 
Vi gjorde det!

Røde bukser på Tobago.

Kahytten med olieovn.

Kig gennem båden.
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