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Drømmerejsen 
gennem Europa 
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Vi er på vej mod Rhinen, Main og Donau. Mod Sortehavet 
og Tyrkiet, mod Grækenland, Italien og Frankrig. Indtil nu 
har vi ikke rigtig forstået det. Alt har været temmelig for-
virrende. Afsked fra Samsø præcis kl. 11.11 påskesøndag, 
som vi havde planlagt allerede et år i forvejen. 

Inden da skulle vi lukke Lillers keramikværksted i 
Ballen, jeg skulle meddele de forskellige redaktioner, jeg 
skrev for, at jeg ikke kunne levere flere artikler før om 
måske tre eller fem år. Bilen skulle sælges, forsikringer 
justeres, båden klargøres, informationer om tilstandene i 
de forskellige lande indhentes. 

Og da vi virkelig sejlede af sted til den fastsatte tid, var 
det rigtigt svært at sige farvel til familie og venner, der 
talstærkt var mødt op på Ballen Havn den kolde, vind-
blæste forårsdag.

Ballen til Duisburg: 0-1097 km
Det var ikke første gang, vi skulle ud på en længere tur. Vi 
sejlede til Berlin umiddelbart efter den tyske genforening. 
På en seks ugers rejse besøgte vi Kaliningrad og næsten 
alle havne i De Baltiske Stater. Meningen var at udforske 
de nye sejlområder, at fortælle om ”det nye land”, men-
neskerne og deres historie, og at gøre de vestlige sejlere 
nysgerrige på de ”nye” naboer mod øst.

Det foregik i den periode, hvor jeg arbejdede som skan-
dinavisk korrespondent for det tyske sejlerblad Yacht.

Efter moden overvejelse blev vi enige om at sælge vores 
dejlige sejlbåd, en Gladiateur fra værftet Wauquiez, til 
fordel for en dengang 40 år gammel træmotorbåd på 34 
fod, som vi fandt i en elendig stand ved Ebbes Bådeværft 
i Marstal, men som ville egne sig til sejlads på det åbne 
vand samt kanaler og floder. 

Målet var, at lære vores nye og gamle naboer bedre 
at kende. Vi ville simpelthen vide lidt mere om alle de 
mennesker, som altid har været europæer, men har været 
gemt væk bag Jerntæppet eller – som tyrkerne – havde 
levet i en selvvalgt isolation. 

Forskellen i forhold til tidligere sejlture var, at vi var 
indstillet på at være undervejs op til fem år i stedet for 
fire eller fem uger! Godt nok med ophold hjemme vinte-
ren over, men alligevel.

Som om Elben kendte til vores tvivl og usikkerhed, 
skubbede hun ”Frøken Meyer” kraftigt i rumpen mod 
Hamborg. Vi nærmest fløj forbi Wedel og Glückstadt, 
holdt god afstand til de kæmpestore oceangående fragt-
skibe og åndede lettet op, da vi efter 41 sømil anløb 
Cityhavn midt i Hamborg. 

Der var fest i havnen med masser af glade mennesker, 
musik, øl og pølser. Selv en kølig forårssol tittede frem, 
og vi begyndte at se frem mod de nye udfordringer og 
oplevelser. Da vi forlod Hamborg, skiftede vi fra sømil 
til kilometervisning på GPS’en. 
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prioritet:

hundrede procent i 
orden.
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Fra Samsø til Kelheim:

På vej mod SORTEHAVET
Da sluseporten ved Brunsbüttel 
tirsdag den 4. maj 2004 kl. 
10.05 åbner sig, har Elben på 
grund af tidevandet en stærk 
opadgående strøm, der presser 
os mod Hamburg. Nu går det 
for alvor op for os: Vi er på vej!
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Som skipper på en lystbåd skal du være indstillet på, at 
de ikke kan se dig i en død vinkel på op til 350 m. Derfor 
skal man selv hele tiden følge med i det, erhvervsskibene 
foretager sig – og tilsvarende ændre kurs. Hvis man alli-
gevel kommer i tvivl om skibet har den blå tavle klappet 
ud, når den sejler en i møde, så tøv ikke med at kalde 
skibet på VHF-kanal 10: ”Zu Berg (Tal) fahrendes Schiff 
bei Kilometer ... – fahren Sie mit blauer Tafel?” 

For søgående sejlbåde med begrænset motorkraft kan 
strømmen på Rhinen være et problem. Op til Koblenz, 
hvor Mosel munder ud i Rhinen, ligger strømhastig-
heden på mellem 4-7 km/t. (2-4 knob), mens den stiger ved 
Loreley og Binger Loch til 8-10 km/t. (4,3-5,4 knob). Bag-
efter falder hastigheden igen til moderat fart. 

Syd for Koblenz forstår man, hvorfor der findes utal-
lige digte, fortællinger og sange om Rhinen. Landskabet 
med vinbjerge, borge, små hyggelige byer og den magt-
fulde flod, man på sin egen båd er blevet en del af, bliver 
til en helt fortryllende oplevelse. Vi befinder os i noget 
af det smukkeste landskab i Tyskland, og det bliver ikke 
mindre, når vi ved strømkilometer 497 drejer mod bag-
bord og ind i Main.

Mainz til Bamberg: 1381-1798 km
Vi er allerede nået til 2. juni 2004. For knap to måneder 
siden startede vi fra Samsø. Vi har haft flere ophold med 
besøg hos venner og familie, tog os tid til at se mange 
seværdigheder og sejlede også ind i Lahn, en hyggelig lille 
biflod, der munder ud i Rhinen lidt syd for Koblenz. 

indbyggere, er lidt fornemmere i forhold til konkurren-
ten, den mere end 2000 år gamle Köln. Her findes en vid-
underlig rhinsk atmosfære med et særpræget humør, der 
selv kan forbavse rapkæftede københavnere. 

Rhinen bliver af mange danskere nærmest misbrugt til at 
være en slags autostrada til og fra Middelhavet. Selvfølgelig 
er floden en af verdens mest trafikerede vandveje for fragt-
skibe, men samtidigt er Rhinen et trækplaster for natur-
elskere, sejlerfolk og kulturinteresserede. Og ikke mindst 
for dem, der elsker god mad og vin. Der findes utallige 
hyggelige havne og mange herlige og stille ankerpladser 
ved siden af den trafikerede vandvej. Vandkvaliteten er 
igen blevet så god, at fiskene er kommet tilbage, og det 
er helt ufarligt at få sig en dukkert i det friske vand, hvor 
der ikke er strøm. 

At navigere på Rhinen er enkelt: Lystbåde har altid og 
i alle situationer vigepligt for erhvervsskibe. Hold udkig 
agter, for fragtbådene nærmer sig med en hastighed på 
10-15 km/t., når de sejler mod strømmen og med strøm-
men kommer de op på 20-25 km/t.

Normalt passerer erhvervsskibene hinanden bagbord 
mod bagbord. Skifter de side i sejlrenden på grund af 
strøm-forhold og går over til den ”forkerte” side, klapper de 
en blå tavle med et hvidt blinkende lys ud. Erhvervsskibe 
og lystbåde, der sejler mod strømmen i ”Bergfahrt” har 
desuden vige- og ventepligt overfor skibe i ”Talfahrt”. 

Det er imponerende at opleve, hvordan skibsførerne 
på de hurtige og op til 270 m lange og 34 m brede fartøjer 
tænker lang tid forud og tilrettelægger deres manøvrer. 

de tidligere socialistiske stater har begge kanaler, der er en 
del af Tysklands 11.000 km lange flod- og kanalsystem, 
oplevet en stor stigning af fragtskibe og lystbåde. På vejen 
mod vest deler vi kanalerne og sluserne med fragtskibe 
fra Tyskland, Polen, Holland, Tjekkiet og endda skibe 
med russisk, rumænsk og ukrainsk flag. 

Selvom vejen mod Rhinen engang imellem føles lang-
trukken, findes der med Hannover, Hildesheim og Münster 
spændende byer undervejs. Og i Ruhrområdet, der engang 
var Tysklands økonomiske kraftcenter, er landskabet nu 
overraskende grønt med gode lystbådehavne og venlige 
mennesker. Spektakulært er et besøg i den over 100 m høje 
tidligere gasbeholder i Oberhausen. I år er Ruhrområdet 
europæisk Kulturhauptstadt med Gasometeren og udstil-
lingen ”Sternstunden – Wunder des Sonnensystems” som 
en af hovedattraktionerne (www.gasometer.de). 

Fra Duisburg til Mainz: 1097-1381 km
Rhinlandet modtager os 18. maj med varme. Vi nyder 
at være fri for sluser og kanalernes snævrende bånd. 
Sejlads på Rhinen mod strømmen med de grønne bøjer 
om styrbord og de røde om bagbord kræver ustandselig 
opmærksomhed, men er alligevel mere afslappende og 
interessant end på de stærkt trafikerede kanaler. 

De to store kulturcentre Düsseldorf og Köln lokker 
med oplevelser, der opfylder enhvers drømme. Havnene 
ligger tæt ved byernes centrum, og begge byer kræver 
nærmest flere dages ophold. Düsseldorf, delstaten 
Nordrhein-Westfalens hovedby, en delstat med 17 mio. 

Indtil vi kommer ned til Sortehavet, befinder vi os på 
Europas maritime vandveje, der måles i km. Også vores 
kombinerede VHF omstilles fra søfunk til indenlandsk 
radio (se info).

Den første imponerende oplevelse ventede allerede få 
km inde i Elbe-Seiten-Kanalen, der forbinder Elben med 
Mittellandkanalen. Som et kæmpetårn hæver Schiffs-
hebe-werk Lüneburg-Scharnebeck sig over det flade land-
skab. Det er en slags skibselevator, hvor skibe op til 100 
m længde i en vandbeholder bliver løftet 38 m op. Lydløs 
stiger det store vandbassin op, mens landskabet forsvinder 
under en. Når portene åbnes igen, fortsætter ”Heide-Suez”-
kanalen næsten snorlige 115 km igennem Lüneburger 
Hede for efter kun 46 km at blive afbrudt af den store 
sluse ved Uelzen, hvor højdeforskellen er 23 m.

Slusen har svømmepullerter, der hæver sig sammen med 
vandet, en detalje, vi virkelig lærer at sætte pris på. Ved 
Uelzen (km 65,9) ligger en udmærket lystbådehavn. Med 
cykler er der kun få minutter til byens interessante centrum 
og først og fremmest til banegården, der af kunstneren 
Hundertwasser er forvandlet til en drøm af smukke far-
ver og skæve linjer. 

Ved Mittellandkanalens km 233,6 ender Elbe-Seiten-
Kanalen. Begge kanaler er forholdsvis unge. Mens Elbe-
Seiten-Kanalen har været i drift siden 1976, blev Mittel-
landkanalens sidste afsnit indviet 1938. Dermed opfyldtes 
en drøm om en forbindelse mellem Rhinen og Elben, som 
allerede Karl den Store (742-814) havde en vision om. 

Siden den tyske genforening og EU-medlemskabet af 

Forsikringer og andet bureaukrati

Teknik og 
sikkerhed
kanaler. Du skal imidlertid 

programmeres med et 

og advarselsinformationer 

i Bad Ems ved Lahnfloden. 

museum, der minder om 

Lahnfloden. 

Medienhafen.  

10 |  11 | Domkirken i Köln. 
 12 |  13 | 

som er en del af UNESCOs verdensnaturarv. 
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Vandskellet i 406 m højde på et vindblæst plateau 
markeres symbolsk med en slags mur. Fra nu af taber vi 
højde fra sluse til sluse og med hver km, indtil vi kommer 
til Sortehavet og Det Ægæiske Hav. 

Da kanalen blev bygget i tiden fra 1960 til 1992, 
blev hele projektet modarbejdet af mange miljøfolk, der 
frygtede for den pragtfulde natur, kanalen blev gravet 
igennem. Men der blev fundet gode kompromisser til 
den for skibsfarten så vigtige forbindelse fra Vesterhavet 
til Sortehavet, og lystsejlere som vi kan nu nyde turen 
igennem det skønne landskab med to interessante og 
seværdige byer. 

Bamberg, der er fortryllende smuk, ligger lige i begyndel-
sen af kanalen. Den eneste seværdighed, der her skal frem-
hæves, er Rosenhaven i Neue Residenz, som er bygget 
efter planerne af den berømte arkitekt Balthasar Neumann. 
I Rosengarten, højt over byen, vokser 4500 roser af 48 
forskellige sorter. 

Allerede efter godt 70 km venter Nürnberg, der er be-
rømt for sit historiske bybillede, Nürnberger Lebkuchen, 
sine specielle pølser og ure. Verdens første lommeur blev 
her fremstillet af Peter Henlein ca. år 1510.

Længe ventet og alligevel overraskende ligger Donau 
pludselig foran os. Ved Kelheim, godt 500 km efter Donau-
kildernes udspring i Schwarzwald, sejler vi spændte ind 
på floden ved strømkilometer 2412. 

Så mange km er der på vores næste strækning ned af 
Donau til vi når Sortehavet.

Den mest kendte by ved Lahn er Bad Ems med sine 
verdensberømte kilder. Royale og borgerlige berømtheder 
søgte her ro og helbredelse. Og den dag i dag beviser et 
kasino og den russiske ortodokse kirke, at selskabelighed 
og meditation var en vigtig del af kuropholdet.  

De første kilometer på Main er meget industripræget, 
men efter Frankfurt bliver landskabet igen idyllisk. Der 
er næsten ingen strøm på Main, for floden er fuldstændig 
reguleret af sluser. Indtil Main-Donau-Kanalen begynder, 
skal 417 km og 38 sluser passeres. 

Frankfurt er ikke kun Tysklands finansielle centrum, 
hvor også Den Europæiske Bank har sit hovedsæde, men 
en moderne livlig by med masser af kulturelle tilbud. Og 
så følger en perlerække af seværdige byer som Offenbach, 
Hanau, Aschaffenburg, Wertheim, Lohr og endelig perlen 
over det hele, Würzburg, en pragtfuld residensby. 

Vi er begge enige om, at havde vi ikke planlagt vores tur 
ned ad Donau, ville vi gerne opholde os flere uger i dette 
interessante og gæstfrie område med venlige mennesker 
og så – mættet af oplevelser – sejle hjem igen. 

Bamberg til Kelheim (Donau): 1798-1971 km
Efter Duisburg sejlede vi hele tiden mod strømmen, og via 
sluser kommet op i højden. Ved indsejlingen i Main var 
vi 82 m over havets overflade, ved begyndelsen af Main-
Donau-Kanal 231 m, og nu mangler vi kun 110 km sejlads 
og tolv sluser for at komme op på det højeste punkt i det 
europæiske vandvejsystem. 

Søkort samt kanal- og flodbøgerved Main.

ved Bingen.

1
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Endelig! 1971 km og 76 dage efter at vi startede på vores 
tur fra Ballen på Samsø, forlader vi den smukke Altmühl-
tal og Main-Donau-Kanal. Vi er nået til verdens måske 
mest omtalte flod – Donau, der med sine 2888 km er nr. 2 
i Europa efter Volga. Fra Kelheim, hvorfra Donau er en 
international vandvej, er der præcis 2411 km til Sortehavet. 
På vejen fra Schwarzwald til Sortehavet flyder Donau 
igennem Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Serbien 
og Rumænien og er grænseflod til Kroatien, Bulgarien, 
Moldavien og Ukraine.

Som nordeuropæer har man næsten ikke fantasi nok til 
at forestille sig alle de politiske konflikter og samfunds-
mæssige brydninger, som Donaulandene og deres indbyg-
gere sammen med hele Balkanområdet har gennemlevet i 
løbet af de sidste fire, fem generationer. Vi kan alle huske 
frihedens triumf over kommuniststyrelsens diktatur i 1989 
samt sammenbruddet af den jugoslaviske stat med flere 
krige til følge, hvor den bevæbnede kamp først efter otte års 
terror, folkemord og fordrivelse endte i 1999. At Balkan-
området er en urohærget region går langt tilbage i histo-
rien og har præget de herboende mennesker. 

Ved alle forskelle fra land til land var der et fællestræk, 
som virkede påfaldende for os, der lever i fred og sikker-
hed: De sidste års oplevelser har slidt åndeligt på disse 
mennesker. De er usikre på fremtiden, tror ikke på sig 
selv og deres politikere. Og en ting forventer de sig næsten 
underværker af: Medlemskabet af EU. 

Kelheim (Donau) til Wien: 1971-2443 km
Donau modtager os med bløde bølger. Overgangen fra 
de snævre kanaler er brat. Det føles som kommer man 
fra et lille trangt værelse med små vinduer og pludselig 
træder ind i en rummelig sal, hvor det er højt til loftet og 

en flot udsigt over landskabet. Sceneskiftet er simpelt-
hen storartet!  

Alt andet indtil nu har været smukt og hyggeligt og 
på en sympatisk måde begrænset – nu sejler vi på denne 
mægtige flod ind i verdenshistorien og oplever selv kon-
sekvenserne af de brydningstider, vi har været vidner til. 
Og nu er vi på vej mod nogle af Europas smukkeste byer 
og landskaber.

På vejen mod Regensburg passerer vi slusen Bad Abbach, 
der er en af Donaus 20 sluser. Lystbådehavnen til Regens-
burg ligger i Klein Prüfening, små otte km fra byen. Her 
er, som mange andre steder ved Donau, en fin cykelsti 
samt gode trafikforbindelser. 

Regensburgs historiske centrum er del af UNESCOs 
verdenskulturarv, og blandt talrige seværdigheder skal 
her kun fremhæves Steinerne Brücke, der har været for-
billede for Prahas berømte bro over Moldau, domkirken 
St. Peter samt Kneitinger Brauhaus, der har sine rødder 
helt tilbage til år 1530. 

Her serveres selvbrygget øl og bayrisk mad. I dom-
kirken optræder Regensburger Domspatzen, et meget 
berømt drengekor.  

Ved Passau, lige før den østriske grænse, øges vores 
hastighed pludselig fra 12 til 19 km. Floderne Ilz og Inn 
løber her sammen med Donau og øger vandmængden 
betydeligt. Den nye kraft bruger Donau til at bane sig vej 
igennem et bjergmassiv ved Schlögen. I en spektakulær 
piruet skifter floden retning i snævre sving med 180 grader 
fra sydøst til nordvest og tilbage til østlig retning. 

Schlögener Schlinge, som dette naturfænomen kaldes, 
er noget af det smukkeste på hele Donauturen og var i 
gamle tider, sammen med Jernporten 1200 km længere 
nede, det farligste farvand på hele floden. I dag regulerer 
sluser og dæmninger strækningen, og vi kan nyde sejlad-
sen igennem det smukke og delvis vilde landskab.

På vejen til Wien ligger Linz, Grein og Melk med sit 
berømte kloster. Smukke byer med hyggelige havne 
lokker. Vi er nu i det område, hvor Grüner Veltliner 
vokser på bjergsiderne. Hvidvinen kan med en vis beret-
tigelse kaldes Østrigs nationalvin. Frisk og velsmagende 
passer den til alle retter. 

For at opleve Wien lægger vi til i havnen Kuchelau 
ved strømkilometer 1935. Herfra er der fremragende 
forbindelser til Wiens centrum. Der findes også lyst-
bådehavne ni km ned af floden og tæt ved centrum, men 
de ligger direkte under en motorvej med al dens støj, og 
i Kuchelau kunne vi både få diesel og motorservice. 

Den dag i dag udstråler Wien stadig glans og glorie fra 
velmagtsdagene, hvor byen var centrum for det østrigsk-
ungarske monarki. 

”Donaumonarkiet” var sammensat af mange forskellige 
lande, hvor den samme nationalhymne blev sunget på 
11 forskellige sprog og strakte sig over 1300 km ned af 
Donau. 

Wien til Budapest: 2443-2726 km
Kun 45 km fra Wien dukker den næste storby, Bratislava, 
op. Slovakiet har eksisteret siden adskillelsen fra Tjekkiet 

Turen på Europas næstlængste flod, Donau, 
giver besætningen på ”Frøken Meyer” 
spændende kulturoplevelser og kontakt 
med tvivlsomme personer. 

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM

På visit hos Donauens 
mangfoldige folkeslag
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kommunisttiden imod projektet, og det forlyder, at det 
har været spiren til oppositionsbevægelsen, der til sidst 
væltede systemet. Og ikke nok med at selve byggeriet er 
så kedeligt, at det gør ondt, slusen er oven i købet beryg-
tet for dannelse af ubehagelige bølger. Mange lystfartøjer 
har fået større skader, mens de ventede på nedslusning. 
Den næste sluse kommer først ca. 900 km efter passagen 
igennem Jernporten.

For første gang oplever vi nu over en længere stræk-
ning, at vi er helt alene på floden. Det virker underligt. 
Land-skabet er bakket med små skove, ingen byer, ingen 
mennesker. Da Komarno efter små 100 km dukker op, 
letter den lidt nedtrykte stemning.

Komarno er den slovakiske grænseby, hvor betjentene 
blot vinker os videre fra en flydende kontrolstation. 

Sejlads i Ungarn
De ungarske myndigheder kræver imidlertid ved hjælp 
af en politibåd under udrykning og blåt lys, at vi lægger 
til ved en livsfarlig ponton på den modsatte side i 
Komarom, kravler ad en sti op til en stor uplejet bygning 
og må vække en halvsur betjent, der holder siesta. 

Han stopper vores crewliste og den udfyldte under-
skrevne erklæring om, at vi hverken har narkotika, flygt-
ninge eller våben om bord, ulæst i en skuffe og råber til 
en usynlig kollega, at der er kunder. 

i 1993. Da vi ved kilometer 1873 hejser det slovakiske 
flag ved grænseovergangen, vinker grænsevagterne blot 
venligt til os. Indklareringen er overstået. 

Otte km længere nede bliver vi modtaget af Milan og 
Lydia, der driver deres lille private lystbådehavn som 
en familiepension. De laver mad, gennemfører repara-
tioner, organiserer fester og udflugter. Det er sjældent at 
møde så dygtige, forretningsbevidste og samtidig søde 
og hjælpsomme mennesker som de to. Efterhånden er 
Lydia og Milan blevet en institution for Donausejlere. 
Alle kender dem. 

I havnen møder vi sejlere fra Tyskland, Holland, Schweiz, 
England og Frankrig. Vi var interesseret i at følges med 
en eller måske to både videre ned af Donau, men vi traf 
ingen, der ville sejle længere end til Budapest. 

Der er blevet fortalt så mange hårrejsende røverhistorier, 
som alle kommer fra tredje eller femte hånd, om hvad 
man kunne blive udsat for. Mange er derfor skeptiske ved 
at sejle videre. Senere er vi glade for, at vi sejlede alene, 
for vi fik meget lettere kontakt til den lokale befolkning, 
end hvis vi var sejlet i en større gruppe. 

Allerede efter to timers sejlads dukker slusen Gabcikovo 
op. Vejen fører igennem en ret kedelig kanal, der sammen 
med slusen tilhørte et ambitiøst fællesprojekt for heden-
gangne CSSR og Ungarn. 

Ungarske miljøforkæmpere protesterede allerede under 

på Donau.
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ind i det meget professionelle havnekontor, får vi med det 
samme et rigtigt godt råd: ”Pas på, der er mange restau-
ranter, der tidobler prisen efter kl. 19!” 

Budapest er nået, og kapitalismen har åbenbart allerede 
holdt sit indtog. Byen syder af turister, hvad er forståelig 
nok, for den er meget spændende og meget smuk. 

Budapest til Beograd: 2726-3239 km
Forbi den smukke og imponerende parlamentsbygning 
om bagbord og Kastellet på styrbord sejler vi under den 

”Hvilke?,” bliver der råbt tilbage. ”Turister!”. ”Ikke inte-
resseret!,” og så bliver vi nådigt vinket ud af værelset. 
Vi er i Ungarn!

Allerede på lang afstand kan vi se Esztergoms vældige 
domkirke. Byen har engang været Ungarns hovedby. 
Havnen ligger direkte ved foden af den lille by, der netop 
i disse dage afholder byfest.    

Ved kilometer 1651 drejer vi mod strømmen, sejler på 
den højre bred ind i en gammel Donauarm, og fortøjer 
meget passende i ”Wiking Marina”. Og da vi kommer 

ved Orth.

Buda og Pest.

havn i Bratislava.

i Budapest.
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hus, der tidligere fungerede som fælles grænsestation for 
Ungarn og Jugoslavien. Den virker spøgelsesagtig tom, 
og agenten forklarer, at han heller ikke ved, hvordan den 
dagsaktuelle ”Revision” – altså grænsekontrol – foregår. 

”Men det finder vi nok ud af,” griner han. Og efter 
at have opsøgt flere tomme kontorer finder vi virkelig 
en mand med mange striber på uniformen og en vældig 
mave, der kræver at han skriver med udstrakte arme på 
computeren.

Sammen med den tungt åndende havnekaptajn løber 
vi flere gange mellem to luger – vistnok politi og told – 
og da alle formaliteter endelig er afsluttet, tager jeg vores 
”amtslige” skibsstempel op og stempler til synlig tilfredshed 
fra alle tilstedeværende de forskellige formularer med lidt 
mavekneb, for jeg ved ikke helt, hvad der står. 

Ved grænsepolitiet fem km væk i en forfalden hytte 
dog med et klimaanlæg, der kører på fuld drøn, skal jeg 
betale 55 euro for at passere pontonbroen ved Novi Sad. 
Det hele virker forkert – kvittering får jeg heller ikke – 
og for at drille dem, betaler jeg med en halvtredser og 
en fem euroseddel. 

Og ganske rigtigt: Da jeg igen sidder i bilen, kommer 
agenten og politimanden få sekunder efter for at spørge, 
om jeg ikke har mindre sedler. 

Jeg kigger på dem og alle tre, som vi står der under 
Serbiens bagende sol, ved i hvis lommer euroene ender. 
Vi smiler til hinanden, de får små eurosedler, alle er til-
fredse og efter knap to timer sejler ”Frøken Meyer” den 
23. juli 2004 ind i Serbien.

berømte kædebro, der forbinder Buda og Pest, ned af Donau, 
der nu skifter karakter. Floden udvider sig, bliver op til 
500 m bred, mens landskabet bliver fladt. 

Vi sejler ind i den store ungarske lavslette med 
Pusztaen på den vestlige side.

Det er efterhånden småt med havne. I Dunaujvaros 
fandt vi ved kilometer 1579 en gammel Donauarm, hvor 
vi kunne fortøje på 1,80 m vand tæt ved landsbyen. 
Også ved kilometer 1479 prøvede vi lykken ved en smal 
indsejling på venstre bred. 

Efter 3500 m igennem et smal løb, hvor vi følte os som 
afskåret fra omverdenen, havnede vi pludselig i en tumult 
af sommerglade mennesker midt i byen Baja. Der er ingen 
seværdigheder men til gengæld gode indkøbsmuligheder 
og pengeautomater.

Igen nærmer vi os en grænse. Den mest problematiske, 
overgangen til Serbien. I Mohacs (kilometer 1447) ud-
klarerer vi fra Ungarn. Vi skal have stempler fra politi, 
paskontrol og told. Derfor kræves 10 euro, som nok er 
tænkt til eftermiddagskagen. Vi sætter det serbiske flag – 
og sejler 22 km igennem et tomt ingenmandsland. 

Ved Bezdan (kilometer 1425) skulle den serbiske told-
station ligge. Vi ser kun to fortøjede fragtskibe. Det ene 
er en stor rustbunke og var tidligere statens toldstation. 
Den anden er fra Jugoagent, og derfra vinker en mand 
heftigt i vores retning. En agent! 

Vi hader det og ser allerede euroerne rulle i stride 
strømme. Dog er manden utrolig venlig og hjælpsom. 

Han fører os en lille km væk fra Donau til et stort 

fra ”I Rosens navn”.

1

2

3

GREENLINE 33 HYBRID
THE FUTURE IS NOW.

����������		�
����
��������������������������������



16 BÅDMAGASINET  JUNI 2011 17

På en strækning af knap 140 km er Donau grænseflod 
mellem Serbien og Kroatien. Og det gamle fjendskab kan 
mærkes. Med vores serbiske gæsteflag er vi åbenbart part 
i den vedvarende konflikt og bliver simpelthen nedstirret 
af besætningerne fra talrige små fiskerbåde med kroatisk 
flag. Der er en ret trykket og uhyggelig atmosfære. Men 
det bliver glemt, da vi sejler ind i havnen Apatin. 

Ved Vladimirs husbåd, der samtidigt er beboelse, 
havnekontor og managementcentral for Jet Sky Club 
Apatin, bliver vi modtaget med en hjertelighed, der er 
helt overvældende. Vladimir har været Donauskipper 
og sælger nu jordbær til Amerika, hvis vi har forstået det 
rigtigt. I hvert fald bliver vi bænket omkring et kæmpe-
bord, nyder landets lækre vin og hører et foredrag om 
Serbiens fortræffeligheder og lyse fremtid. ”Den skal være 
demokratisk,” siger Vladimir, ”vi skal leve i fred med alle 
vores naboer, og derfor er vi nødt til at blive medlem af 
EU-familien.” Sådan. 

På vejen til Backa Palanka stiger termometret til over 
40 grader. Jævnligt skyller jeg båden med vand, så dæk-
ket ikke slår revner. 

Tæt ved havnen afholdes i en bugt en kæmpe fiske-

suppe-konkurrence. Over 120 gryder hænger over åben ild, 
og indholdet er selvfølgelig fisk med paprika, løg, hvidløg 
og ikke mindst vodka som vigtigste ingredienser. 

Der går ikke mange sekunder, så står vi med øl og vodka 
i hånden, skåler til højre og venstre og snakken går på 
livet løs. Det er en ejendommelig atmosfære: Både hyg-
gelig og skræmmende. Hvad har alle disse unge mænd, 
der virker veltrænede og muskuløse, lavet under de for-
skellige krige? På trods af den løsslupne stemning føler 
vi os ikke helt trygge og cykler tilbage til båden, inden 
det bliver mørkt.

Ved Novi Sad passerer vi pontonbroen, der denne tidlige 
søndag morgen åbenbart kun bliver åbnet for os. Vi vil til 
Beograd, da vi er blevet advaret om uønskede besøgende 
på denne ensomme strækning i Vojvodina-området. 

Det skal siges med det samme: På hele vores tur har vi 
kun en gang haft indtryk af, at nogen ville i kontakt med os 
og måske havde skumle hensigter, men da vi havde mere 
motorkraft end dem, sejlede vi bare fra dem. Så enkelt 
var det. 

Ved kilometer 1170 drejer vi mod styrbord og ind i 
Save-floden, der bliver bevogtet af kæmpefæstningen 

Kalemegdan. Den over 7000 år gamle by er blevet under-
kastet mange krige, og det kan ses. 

Serbien var det mest snavsede land, vi passerede. I bag-
haverne kastede man blot affald ned af skrænten, så det 
røg i floden.

”Donau takes everything” lød parolen. Til gengæld 
spiste vi på en flydende fiskerestaurant den lækreste fiske-
ret på hele vores Donautur.

Beograd til Constanza/Tomis: 3239-4186 km
På kortet ser det meget hyggeligt ud: Indsejlingen til kanal 
Costolac ved kilometer 1095. En lille kanal, der ender i 
en sø med en marina inderst inde. Når vi normalt nærmer 
os en bro eller en havn, er der altid nogen, der henviser 
til en ledig plads, men her sad folk på deres overraskende 
store motorbåde, kiggede afvisende og svarede ikke på 
vores spørgsmål, om der var en plads til os. Ingen tvivl: 
Vi er ikke velkomne. 

På tilbagevejen opdager vi en splinterny svømmende 
politistation med to motorbåde i ”garagen”. Der er imid-
lertid ingen politifolk. 

Da jeg går lidt omkring i området, havner jeg i en 

Denne del af turen gav nogle spændende og anderledes 
oplevelser i forbindelse med ind- og udklarering. først 
i bulgarien blev alting nemmere. 

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM
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af EU, og man kan kun håbe på, at de får en chance for 
at finde lykken.

Højdepunktet af både gæstfrihed og indblik i, hvordan 
de statslige organer arbejder, bliver mødet med Krasimir, 
der er en stor kanon indenfor entreprenørverdenen. Krasi-
mirs ponton i Silistra med kendetegnet ”Polaris-8” blev os 
anbefalet af en Donauskipper i Rousse, der kom med de 
nyeste rettelser til vores Donaukort. 

Donaus vandrende sandbanker kræver uafbrudt om-
lægning af sejlrender og bøjer, og han ville sikre sig, at vores 
kort var i orden. Samtidigt anbefalede han Krasimirs 
ponton og ringede til ham for at introducere os. Magen 
til hurtig organiseret festivitas med mad, vin, øl og snaps 
har vi aldrig oplevet. 

Krasimirs datter, der læser økonomi i London, var 
hjemme sammen med nogle søde veninder, og der var 
ingen tvivl om, at de vil gøre karriere i det nye Bulgarien. 
Mens folk myldrede til, råbte og telefonerede Krasimir for 
at organisere udklareringen fra Bulgarien kl. 06.00 næste 
morgen samt indklarering i Rumænien i Cernovoda. 

Jeg vil ikke spekulere over Krasimirs forbindelser, men 

Djerdap 1 og 2 – sørgede for større sikkerhed. Siden 
åbningen af disse bygningsværker i 1972 er der opstået 
en sø, som er 150 km lang og op til 72 m dyb. 

Det karpatiske landskab er stadigvæk fortryllende og 
for os lystsejlerne er det en velsignelse, at diktatorerne 
Tito og Ceau escu kunne blive enige om disse bygnings-
værker. 

Den venligste og hurtigste indklarering oplever vi i 
Vidin. Den smukke bulgarske by viser sig fra sin bedste 
side. Vi må ligge ved grænsepolitiets ponton på den 
”betingelse”, at vi besøger fæstningen Belogradcik. Vi 
hyrer taxamanden Martin for en dag, hvilket koster 20 
euro, og kører til den bulgarske nationalhelligdom, der 
ligger midt i et vildt, rødfarvet kalksandstenmassiv.

Bulgariens hjælpsomhed
I Bulgarien føler vi os godt tilpas. Vi møder kun venlige og 
gæstfrie mennesker, der vil vide så meget som muligt om 
vores vestlige landes levevilkår og spørger ofte nærmest 
forsagt, om de med vores hjælp kunne opbygge lignende 
forhold i deres land. I mellemtiden er de blevet medlem 

båd i marinaen, ringer hans mor på mobiltelefonen, Hun 
er bekymret for ham og venter med middag. 

Han lover at komme tilbage senere – og det gør han 
medbringede Palatschinken, der er tynde pandekager med 
is og chokoladefyld, som moderen havde bagt til os!

Sidste forhindringer i Serbien
Efter strømkilometer 1075 ligger Rumænien nu på den 
venstre bred. Få kilometer senere, i Velike Gradiste, skal 
vi udklarere fra Serbien. Det er en langsommelig affære, 
og da der ikke findes liggepladser til småbåde, ligger vi 
hele natten mellem de store ukrainske slæbebåde, der 
hele tiden lægger til og fra. De næste dage opholder vi os 
stadigvæk i Serbien og kan først 269 km senere i Vidin 
indklarere os i Bulgarien. 

Inden da skal vi passere Jernporten, der på serbisk 
hedder Djerdap og på rumænsk Portile de Fier. 

I gamle dage var det en farlig passage at forcere med 
alt det vand, der blev presset igennem de smalle og stejle 
slugter. Bygningen af to store dæmninger med sluser på 
den rumænske og den daværende jugoslaviske side – 

sigøjnerlandsby, som heller ikke virker særlig hyggelig. I et 
hus tæt ved hører jeg stemmer og banker på døren. Jeg kan 
se, at der står senge på rad og række som i en sovesal. En 
mand skubber mig væk med det samme, og det går op for 
mig, at vi er havnet midt i et af Serbiens problemer.

Manden hedder Dragon, og hans kolleger er Kosovo-
flygtninge. ”Romafolkene,” siger han, ”er ikke rare som 
naboer.” 

Folk på motorbåde har han kun foragt tilovers for: 
”De er alle forbrydere!” Ved politistationen får vi at vide, 
at vi ikke må ligge der natten over. 

Det er ved at blive mørkt, så vi bliver nødt til at lægge 
os for anker i kanalen. Nu er det blevet buldrende mørkt. 
Pludselig banker det på båden og en ung mand, der taler 
udmærket engelsk, forklarer, at det ville være bedre at for-
hale båden, da der kan komme både igennem den smalle 
kanal om natten. Til sidst ligger vi nærmest på ingen vand 
og føler os ikke godt tilpas. 

Mika har lige bestået studentereksamen og vil være 
elektroingeniør. Mens han fortæller, at han som tiårig med 
en luftbøsse har skudt efter Milosevic’ søn, der havde en 
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et sådan alkoholfrit skib. Da dagen var gået og slusen 
lukket, fik vi lov til at lægge til og overnatte ved siden af 
politistationen, hvilket var meget betryggende, og vente 
på at slusen til kanalen åbnede næste morgen.

Farvel til Donau
Vi havde, allerede inden den muntre afskedsfest med 
Donau, besluttet at droppe de sidste 300 km igennem 
Donaudeltaet, da dette udmunder i det åbne hav i Sorte-
havet med et temmeligt langt stræk til Tomis ved Constanza, 
som vi ville have svært ved at klare på en dag. I stedet 
vil vi sejle igennem Cernovoda-Kanalen, der blev åbnet 
i 1987.

På den 65 km lange strækning til Constanza er man 
under kontrol og skal melde sig hver time. I rolig fart fulgte 
vi et stort fragtfartøj og tog afsked med Donau, der på 
mere end 2000 km og i seks uger har været venlig mod os 
og givet os dejlige oplevelser. Forude venter Sortehavet, 
Bosporus og Istanbul.

næste morgen – vi var lige kommet i seng – troppede 
tre mand i fineste uniformer op. Selve bureaukratiet var 
overstået i løbet af ti minutter, men det var imidlertid 
ikke så nemt at få samling på Krasimir og Simeon, en lidt 
mystisk fyr, efter aftenens og nattens udskejelser. 

De ville gerne sejle med til Cernovoda og ”hjælpe” 
os med de videre formaliteter. Denne rumænske havne- 
og grænseby ligner fra havnesiden – jeg håber ikke, jeg 
tager gruelig fejl – en smugler- og banditrede og de fyre, der 
efterhånden kom om bord på vores lille, uskyldige ”Frøken 
Meyer”, kunne i deres fritid sagtens være medlemmer af 
en eller anden gangsterbande. 

Vi fik imidlertid diskrete tegn til at dække op med, 
hvad ”Frøken Meyer” kunne byde på, både hvad pantryet 
kunne klare og de mere våde varer. Indklareringen i 
Rumænien udviklede sig til en storartet fest, hvor alle til 
sidst var temmelig berusede. 

”Frøken Meyer” kunne senere sagtens agere som flag-
skib for Blå Kors. Alt var drukket. Aldrig har jeg oplevet 

Det Sorte Hav.
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Hårdt vejr og ikke særlig gæstfrie havne giver ikke de 
bedste indtryk fra den sydligste del af Bulgarien, hvor der 
dog var et lyspunkt – nemlig den smukke by Nesebar. 

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM

Enhver rejse har sine positive og negative højdepunkter. 
Uden at vi vidste det, skulle vi samle de fleste minuspoint 
på strækningen fra Tomis, Constanzas lystbådehavn i 
Sortehavet igennem Bosporus til Istanbuls luksusmarina 
Ataköy i Marmarahavet. 

Det var ikke sådan, at disse oplevelser påvirkede os i 
længden, kun i et tilbageblik virker det, som om det gik 
slag i slag. At vi glemte disse oplevelser så hurtigt hænger 
selvfølgelig også sammen med alle de gode indtryk og 
positive oplevelser, der lagde sig over disse delvis ubeha-
gelige hændelser. 

Endelig i Sortehavet
Nu er vi altså i Sortehavet i lystbådehavnen Tomis i 
Rumænien. En ældgammel rumænsk by, der har modtaget 
søfarende fra alle herrens lande igennem flere hundrede 
generationer. Byen virker lidt grå på os, som om støvet 
fra al den politiske virak igennem de seneste 100-150 år 
har lagt sig over bygningerne. Stemningen i havnen er 
imidler-tid hyggelig og gæstfri. Sortehavet skinner blåt og 
virker ikke spor sort. 

Lidt senere får vi alligevel en forklaring på det mærke-
lige navn: Inden for kort tid er vinden frisket op til godt 
15 m/sek., skyer suser over himlen, bølger piskes mod 
kæmpemolen – og vandet ser virkelig sort ud. 

Grækerne kaldte i begyndelsen havet med den enorme 
dybde op til 2245 m og en gennemsnitsdybde på 1245 
m for Pontus Axeinus – det barske – for senere, da havet 
ikke mere var så ukendt og fjendtligt at omdøbe det til 
Pontus Euxinus, det gæstfrie hav. Vi oplevede både havets 
barske og gæstfrie side.

Den helt dominerende bygning i Tomis er en tidligere 
moské. Den vidner om, at tyrkerne i godt 400 år har været 
den dominerende magt i området. Moskeen er nu en slags 
museum, og fra den slanke minaret er der en flot udsigt 
over by og hav. 

Hvis vi sejler til bagbord mod nord, vil vi komme til 
Ukraine med halvøen Krim, Rusland og Georgien. Med 
sydlig kurs – til styrbord - forlader vi Rumænien og kom-
mer igen til Bulgarien, Tyrkiet og Bosporus. Det er ikke 
mange lande, der ligger ved dette store hav på 413.500 
m2 – omtrent samme størrelse som Tyskland. 

Udsigten fra minareten indgyder os respekt med den 
vældige vandflade, der nu ser grå og truende ud under en 
regngrå himmel. Den livlige by fordriver disse tanker. I 
havnen er der vild aktivitet. Der males på rustne pullerter 
og på havnemolens løse puds. Forbavsede over denne 
energiske indsats erfarer vi, at ”Marinens Æresdag” med 
besøg af krigsskibe, helikopteropvisning, dykkere, admi-
raler og politikere skal løbe af stabelen om tre dage. Vi 
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kigger lidt forskrækkede på vores Navtex, redder lige vores 
fortøjninger, som er ved at blive malet i samme farve som 
pullerterne – og beder om udklarering næste morgen. 

Tomis til Balchik 2260-2332 sømil
Havet mener det godt med os. Solen skinner, termome-
teret viser 30 grader, delfiner danser som legesyge børn 
rundt omkring os. Der er kun 26 sømil til Mangalia, der i 
historisk tid var en af de mest vigtige havne på Sortehavets 
vestkyst. Det er stadigvæk en vigtig trafik- og marinehavn, 
og som lystsejler kan man føle sig helt fortabt i det kæmpe-
store havnebassin. Indklarering og udklarering næste 
morgen foregår i aldrig før oplevet tempo. 

En plakat på toldernes kontor fanger min opmærksom-
hed. På flere sprog står at man skal anmelde ethvert for-
søg på bestikkelse enten pr. telefon eller på en formular, 
der på forlangende bliver udleveret. Interessant. 

Jeg beder den søde toldbetjent om en formular, og skyn-
der mig at forklare hende, at jeg ikke har noget at klage 

over. Det er ren interesse. Det forstår hun også godt, siger 
hun, men beklager, at hun aldrig har set formularen. 

Havnen egner sig for øvrigt fint til, at man ligger en 
dag over og besøger Rumæniens hovedstad Bukarest. 

Høje søer i et lumsk farvand
Velforberedt med aktuelle vejrmeldinger fra både havne-
foged og Navtex, der lover roligt vejr, starter vi kl. 08.00 
den 46 sømil lange tur til Balchik i Bulgarien. Da dagen 
går på held, er det også afslutningen på den mest rædsels-
fulde dag på hele vores 3-årige lange tur. 

Vi var i forvejen blevet advaret om det lumske farvand 
rundt om Nos Kaliyakra, det mere end halvtreds meter 
høje kap, der strækker sig langt ud i havet. Og ganske rigtigt, 
da vi nærmer os, blæser det op til kulingstyrke. Hurtigt 
tårner bølgerne sig op, og lille ”Frøken Meyer” og dens 
besætning bliver rystet igennem som aldrig før. Kun med 
besvær og langsom fart kan vi sejle mod bølgerne. 

Vi har redningsveste på og er klar til at forlade skibet, 

hvis en forkert bølge skulle vælte os. En russisk færge sejler 
i en lille time ved siden af os for at se, om vi kan klare os. 
Da vi kommer fri af kappet, bliver den nærmest kogende 
sø roligere, og vi kan vinke farvel og tak til færgen, men 
vi er stadigvæk med højeste koncentration tvunget til at 
skære bølgerne i den rigtige vinkel. Vi føler os forladte, 
usikre og meget trætte. 

Og pludselig, efter næsten tre timers kamp, hopper en flok 
delfiner rundt omkring båden. De smiler til os, leger med 
bølgerne og signalerer: Det klarer I, kig bare, hvor nemt 
det er! Straks stiger stemningen, og endelig har vi fået 
højde nok til at kunne dreje snuden mod Balchik. Nu 
skubber bølgerne os blidt mod den dejligste havn, vi 
kunne ønske. 

Da vi har pustet ud og overstået en overraskende ikke 
bureaukratisk indklarering i Bulgarien, spørger havne-
mesteren, om han kan hjælpe med noget. Jo, vi ville gerne 
næste dag bunkre 200 l diesel. Der går imidlertid ikke 
mere end ca. 15 minutter, så kommer der en lille tank-
vogn med diesel til os. 

I min forvirring og træthed åbner jeg dækslet til vand-
tanken, der ligger direkte ved siden af dieseltankens 
studs. Da vi endelig bliver opmærksomme på fejlen, strøm-
mer der allerede diesel fra vandtankens overløbsåbning 
ud i havnebassinet. Det er et mareridt! Men fiskerne ved 
siden af kommer med det samme for at hjælpe. ”Ok, 
mand,” siger de, ”vi har alle dummet os på et tidspunkt, 
det klarer vi nok.” Og det gør vi. 

I fællesskab pumper vi vandbeholderen og båden tom. 
En fisker organiserer soda hos sin bror, der er vinbonde, 
så vi kan rense tanken og bunden. Det strækker sig over 

flere dage. Hele havnebassinet stinker og vi er meget 
ydmyge. 

Hver gang vi møder havnefogeden, griner han og 
hilser med: ”Don’t mix next time!” Det fortsætter han 
med, indtil en af fiskerne minder ham om, at hans godt 
10 meter lange båd for bare 14 dage siden sank, fordi han 
havde glemt at lukke for vandet, da vandtanken skulle 
fyldes op …

Som næsten alle byer, vi besøgte på vores tur igennem 
Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet, genspejler også Balchik en 
historisk fortid, der er præget af romere, tyrkere, bulgarer, 
grækere, vikinger og andre fredelige og mindre fredelige 
besøgende i løbet af flere årtusinder. Det kan virke for-
virrende at beskæftige sig med utallige krige, skiftende 
herskere, blomstrende og falmende riger. Det forbavsende 
er imidlertid hvor mange af de gamle konstellationer, 
forbehold og sympatier, der har overlevet i folkets be-
vidsthed, og stadigvæk har indflydelse på deres politiske 
handlinger. 

Balchik til Istanbul 2332-2553 sømil
Kysten bliver nu præget af grønne pinjeskove, brede sand-
strande og delvis kæmpestore hoteller. Sortehavet viser sig 
fra sin bedste side: Fredeligt, blåt og varmt med tusindvis 
af turister ved ”Grillen Teutonicus”, som ironisk kaldes 
sådan, fordi mange tyskere bliver solbrændte her. Engang 
imellem stopper vi op, sætter gummibåden i vandet og 
hopper i for at blive afkølet. 

Da vi når Nesebar, anløber vi havnen på samme måde 
som før os utallige andre sejlende, der i tidens løb har sat 
deres præg på byen. Som vigtig handelshavn, der har været 

stueetage, og en første 
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”Weg! Weg!” Efterhånden lidt forbavsede bliver vi op-
mærksomme på to mænd, der vinker os til en ledig plads, 
hvor de modtager fortøjningerne og hilser os velkommen 
med snaps og en lækker muslingesalat. 

Men imens forbrødningen er i fuld gang, dukker igen 
en hysterisk skrigende mand op og løsner vores forfor-
tøjninger. Vores to venner er fuldstændig paralyserede  
og kigger bare undskyldende på os. Vi forhaler nu til 
havnens mest beskidte kaj ved siden af rustne fiskerbåde. 
Nej, Sozopol var ingen god oplevelse. 

Højtrykket med dejlig solskin og lune vinde konkur-
rerer fortsat med de lidt mindre gode oplevelser. Vores 
havnelods ”Cruise the Black Sea” udgivet af Ataköy  
Marina og Ataköy Marina Yacht Club informerer om, at  

åben og tolerant overfor alle besøgende med forskellige 
trosretninger, findes der næsten 20 kirker på den lille halvø. 
Nesebar er smuk og fortryllende tidligt om morgenen og 
hen på aftenen, når de fleste turister er kørt hjem til de store  
turisthoteller. De gamle huse, bymuren og kirkerne er 
historisk så interessante, at halvøen med rette er blevet valgt 
til verdens kulturarv under UNESCOs beskyttelse.

To ikke særlig gæstfrie havne
I Sozopol, et yndet samlingssted for kunstnere og forfattere,  
bliver vi først afvist i inderhavnen. I lystbådehavnen er  
politiet til stede med det samme for at kontrollere vores pas, 
og da det er overstået, kommer havnefogeden skrigende  
med det eneste fremmedord, han åbenbart behersker: 

alle indrejse-formaliteter til Tyrkiet kan arrangeres i  
Igneada få sømil efter den bulgarske grænse. 

Vi bliver rigtignok modtaget af venligt smilende, flot  
uniformerede unge grænsesoldater, der udspørger os og 
udfylder en masse papirer, men da proceduren er over-
stået, får vi at vide, at vi ikke må forlade båden. En  
bevæbnet soldat holder sågar vagt ved lille ”Frøken  
Meyer” og dens besætning, der fra dækket kan se et dejligt  
værtshus med fadølsanlæg og god mad, som vi endda  
er blevet anbefalet! 

Planen var, at vi også ville anløbe havnene Kijiköy og 
Karaburun på vejen til Istanbul, men får nu at vide, at 
der må vi kun ligge for anker i havnebassinet og stadig 
ikke gå i land. 

Altså starter vi tidligt om morgenen den 51 sømil lange 
tur langs kysten direkte til indsejlingen af Bosporus for 
at nå luksushavnen Ataköy, der ligger på den europæiske 
side af Istanbul i Marmarahavet. 

Endelig i Bosporus
Ledsaget af en stor flok delfiner og i smukt vejr løber vi 
endelig kl. 17.00 ind i Bosporus. Det har stået som et fata 
morgana for vores indre øje. Nu er vi her virkelig og er 
overvældede af den travle trafik, fremmedheden og den  
eksotiske arkitektur. Småfærger og taxibåde sejler om-
kring os uden at overholde nogen som helst søvejsregler. 
Vi mærker tydeligt, at vi er på vej ind til en af verdens 
største og mest spændende metropoler.
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potentielle køber lytter, spørger, prutter måske om prisen, 
drikker sin te – og siger venligt farvel, hvis han/hun ikke 
er interesseret. Det er spillets regler, som begge parter 
kender, nyder og bekræfter med et smil. 

Knapt fire uger opholder vi os i Istanbul. Besøger moskeer 
og museer, bliver afhængige af basarens duft og atmosfære, 
hvor vores nabo ved broen i havnen har en guldsmede-
forretning med værksted. Her bliver vi inviteret indenfor 
og fascineres af stemningen og af basarens myldrende liv 
med dens indslag af tradition og modernitet. 

En hule til 30.000 mennesker
Vi bestemte os for at tage på en tre dages bustur til 
Kappadokien, der ligger 800 km østpå og syd for Ankara 
i det centrale Anatolien. Disse ture tilbydes af mange 
rejsebureauer, men vi valgte de offentlige tyrkiske bus-
linjer, der forbinder landet på kryds og tværs. 

Kappadokien viser sig at være det hele værd. I næsten 

10 tusinde år har der levet mennesker i dette vulkan-
område med tufsten, som let kan bearbejdes. 

De bløde sten blev skåret til beboelsesrum, kirker 
samt stalde, og for at beskytte sig i krigstider har man 
indrettet huler – nærmest underjordiske byer – der går 
langt ned i undergrunden og kan rumme op til 30.000 
mennesker. De første kristne menigheder levede i dette 
område, og historien beretter, at apostlen Paulus besøgte 
dem på sin vej sydpå. 

Marmarahavet
Det er med tungt hjerte, vi forlader Istanbul på en kølig 
aprildag. Med let vind sejler vi mod Silivri, der ligger 
32 sømil vest for Istanbul. Havnen er stuvende fuld 
af fiskerbåde, der er knapt med plads, så vi bliver glade 
og skynder os at lægge til, da en ung mand vinker os hen 
på siden af sin båd. 

Tamer hedder han, der er født og opvokset i Osnabrück 
i Tyskland. Nu bor han ved Sortehavet, har kone og to 
børn – og længes tilbage til Tyskland, hvor han har en 
succesfuld bror i Hamburg med en fremtrædende stilling 
i en større virksomhed. 

Selv arbejder Tamer om vinteren på én af de meget 
store fiskerbåde, der har en besætning på tyve mand. 
På hvert af disse skibe er besætningerne sammensat af 
brødre, onkler og fætre fra den samme familie. 

Fiskerisæsonen i Marmarahavet strækker sig fra 
september til maj, og sommeren over arbejder Tamer som 
tjener i en restaurant ved Sortehavet. 

Marmarahavet med en længde på godt 150 sømil og en 
bredde på 43 sømil er omkranset af byer og industri. Fordi 
det ligger lavere end Sortehavet, løber der en vedvarende 

ISTANBUL

SILIVRI

MAMARAØEN

GELIBOLU

CANAKKALE

TROJA

BOZCAADA

i Silivri.

ISTANBUL

TYRKIET

Møder Orienten  

Livet i Istanbul byder på mange overvældende 
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Istanbul er overvældende og forvirrende, smuk og hæslig, 
støjende og stille, rig og fattig, traditionel og moderne. Det 
myldrer med mennesker. Metroen, som vi bruger næsten 
hver dag til den tyve minutter lange tur fra Ataköy Marina 
til centrum, er altid stuvende fuld, og vi har nok mødt 
mere end to mio. af Istanbuls 16 mio. indbyggere på vores 
ture. Det virker som om alle har utroligt travlt. 

Men når vi står og kigger på et kort over byen, er der 
altid én, der stopper op for at hjælpe. Hvis han eller hun 
ikke forstår os, giver de ikke op, før de har fundet en 
anden, som kan. Denne hjælpsomhed og gæstfrihed kom-
bineret med en utrolig venlighed, møder vi hele tiden under 
vores ophold i Tyrkiet. 

Mens vi slentrer gennem den gamle basar og forbi 
forretningerne i centrum, er der naturligvis folk, som 
gerne vil sælge tæpper, læderjakker, smykker, parfumer 
og krydderier. Og enhver kontakt bliver indledt med et 
lille glas te. Det er tradition. Sælgeren roser sin vare, den 
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sydvest gående strøm, som i Dardaneller-strædet ved ud-
løbet til Det Ægæiske Hav kan blive temmelig kraftig. 

Vi synes ikke Marmarahavet er særligt interessant. Vi 
er i april, det er koldt, og så er vandet oven i købet meget 
forurenet af store stykker plastik, som driver rundt. 
Et stykke vikler sig rundt om vores propel og kun med 
lidt held, samt et hurtigt skift til fuld kraft bak, lykkes 
det at slippe for større ubehageligheder. 

Forureningen stammer fra industrien og de millioner 
af mennesker, der leder deres kloakvand næsten urenset i 
havet. Desuden er Marmarahavet gennemsejlingsfarvand 
for 50.000 handelsskibe, der sejler i transit mellem Middel-
havet og Rusland, Ukraine, Bulgarien og Rumænien. 
På trods af dette stammer omkring 20 % af den tyrkiske 
fangst af fisk fra netop Marmarahavet. 

I nattens løb frisker vinden op til stormende kuling, og 
temperaturen styrtdykker, så vi bliver, hvor vi er. Sådan 
fortsætter det i fire dage. 

Hyggelig landsbysnak
Vi hilser på Tamers onkler og fætre på fiskerbåden, og 
de kommer på genvisit. Vi drikker te og smiler til den 
store guldmedalje. Og i disse dage oplever vi en ny side 
af den tyrkiske karakter: Deres interesse for andre 
mennesker. De vil vide alt. Hvordan vi lever, om vi er gift, 
hvor mange børn, om vores arbejde og indkomst, hvad vi 
mener om Tyrkiet osv. 

Der er altid en, der taler engelsk, tysk eller dansk. De 
spørger ikke af uhøflig nysgerrighed. Det er traditionel 
landsbysnak, hvor man efterhånden finder ud af, hvem 
og hvordan de andre er. 

Vi hygger os, og vænner os hurtig til det, der bliver 
indgangsporten til mange gode kontakter.

I Istanbul besøgte vi det berømte Hamam, et tyrkiske 
bad. I Silivri møder vi det igen, men i en moderne, meget 
flot og hyggelig udgave. Om lørdagen er det kvindedag, 
de andre dage er der kun adgang for mænd!

Eneste uheldige møde
Endelig løjer vinden, og turen går over det fortsat urolige 
hav til Marmaraøen. Så tidligt på året er lystbådehavnen 
tom. Det er vores plan at kigge på nogle af de stenbrud, 
hvor den berømte hvide marmor, der har givet øen og 
havet navn, bliver brudt. 

For første og eneste gang på vores tur føler vi ubehag 
ved en tiggende dreng, der opfører sig så voldsomt, da vi 
ikke vil give ham noget, at vi sejler videre til Gelibolu, 
der ligger ved indsejlingen til Dardanellerne. 

Ligesom Bosporus deler det 65 km lange og mellem 
godt én og seks km brede stræde Europa og Asien. Darda-
nellerne er den sydvestligste del af den eurasiske grænse 
og på grund af sin strategiske betydning skueplads for 
utallige kampe langt tilbage i historien. 

Troja og halvøen Gallipoli
Ved den vestlige indsejling til Dardanellerne på den 
asiatiske side ligger Canakkale med en god lystbåde-
havn. Herfra besøger vi to steder, der for altid vil blive 
nævnt i forbindelse med meningsløse drab, mord og helte-
mod. Det ene er Troja, der ligger 35 km mod sydvest 
på en forblæst bakke. 

Angiveligt kæmpede grækerne mod trojanerne her 

engang i 12. eller 13. århundrede f.Kr., fordi den lokale 
prins Paris havde bortført den græske Helena. 

I Illiaden beskriver Homer forløbet af den tiårige 
belejring, der endte med Odysseus verdenskendte trick: 
Grækerne trækker sig efter lang belejring tilbage efter-
ladende en stor træhest, i hvis indre de tapreste krigere 
har gemt sig. 

Trojanerne trækker hesten ind bag byporten og fejrer 
deres sejr, men om natten kravler grækerne ud af hesten, 
åbner byporten, og Troja bliver erobret. 

En anden og meget troværdig version af kampen om 
Troja går på, at byen, der ligger centralt ved indgangen 
til Dardanellerne, krævede en told, der minder om dan-
skernes Øresundtold. 

Dermed blev Troja en rig og mægtig bystat, misundt 
af småstaterne rundt omkring i Grækenland. En forhøjelse 
af tolden førte til ikke bare én, men flere krige. 

Rester af Troja
Efter at den tyske amatørarkæolog Heinrich Schliemann 
i 1871 havde fundet Troja, blev der efterhånden registre-
ret ikke mindre end ni byer bygget oven på hinanden på 
dette sted. Udgravninger og de imponerende rester af 
Troja kan ses på bakken Hissarlik, og når man står på 
det højeste sted og kigger ned mod stranden og over 
Det Ægæiske Hav, ser man det samme landskab og den 
samme strand, hvor Achilles, Agamemnon, Hektor og 
Odysseus kæmpede. 

På den europæiske side af Dardanellerne ligger halv-
øen Gallipoli. For 95 år siden i 1915 var der krig i 
Europa. Det Osmaniske Rige var efter mere end 500 år 

ved at falde fra hinanden, men var stadigvæk en magt-
faktor i området og forbundsfælle med det tyske rige, 
hvorimod Rusland var forbundsfælle med de vestlige 
magter Frankrig, Storbritannien og Amerika. 

Churchills fiasko
I Storbritannien var en forholdsvis ung mand, Winston 
Churchill, marineminister. Han havde den idé, at de vest-
lige allierede med en forholdsvis lille indsats kunne åbne 
vandvejen igennem Dardanellerne og Bosporus, og der-
med forsyne Rusland med eftertragtet krigsmateriale. 

Storbritannien sendte først og fremmest soldater fra New 
Zealand og Australien, mens de tyrkiske styrker blev under-
støttet af knap 20.000 tyske soldater. Omkring 500.000 
soldater kæmpede fra februar 1915 til januar 1916 på 
den lille halvø. 
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Det blev en grusom og bitter kamp, hvor knap halv-
delen af alle soldater blev dræbt. Briterne blev nødt til 
at trække sig tilbage, og Churchill indkasserede sit livs 
største fiasko. En af officererne på den tyrkiske side, 
Mustafa Kemal Pascha, havde under kampene udvist 
særligt mod og handlekraft. 

Efter det endelige sammenbrud af det Osmaniske rige 
havde han autoritet nok til at samle stumperne og danne 
det moderne Tyrkiet. 

Han blev nationens helt, kendt under navnet Atatürk 
– tyrkernes far – og hans billede og statue står i dag på 
en fremtrædende plads i alle byer.

Da vi kom til Gallipoli en solrig aprildag, kunne vi 
stadig fornemme, hvor brutale kampene havde været. 
Afstanden mellem skyttegravene, der fortsat vansirer 
landskabet, var ofte ikke større end 15 til 20 m. Ifølge 
beretningerne hobede ligene sig op i store bunker, og for 
at kampene kunne fortsætte, blev modstanderne nødt til 
indimellem at indgå en kort våbenhvile for at skaffe plads 
til det næste meningsløse angreb. 

I dag er hele halvøen Gallipoli et kæmpe mindested 
for de faldne soldater. Hvert år mødes omkring 25.000 
australiere og newzealændere for sammen med tyrkiske 
efterkommere at mindes de faldne soldater. 

I en mindetale forsøgte Kemal Atatürk at bygge bro 
til de efterladte langt væk fra Tyrkiet, og henvendte sig 
til deres mødre for at trøste dem: ”Jeres sønner ligger 

nu sammen med vores sønner i jorden i et venligtsindet 
land. Vi har indlemmet dem i vores hjerter, og de hviler 
i fred. At de har tabt deres liv i vort land, har også gjort 
dem til vores sønner.”

Ringdans med delfiner
Med sindet stemt til alvor efter så megen historisk 
dramatik forlader vi Dardanellerne. Det Ægæiske Hav 
modtager os med strålende sol, blåt vand og tempera-
turer, der for første gang sniger sig over 20 grader. Ikke 
nok med det: Som om de vil opmuntre os på denne 
herlige forårsdag, danser en flok delfiner rundt omkring 
”Frøken Meyer” og viser os smilende vej til øen Bozcaada, 
kun få sømil sydvest for Dardanellerne. 

I havnen, der er beskyttet af et kæmpe fæstningsværk, 
bliver vi modtaget af Orman. På næsten flydende dansk 
fortæller han, at omkring 2/3 af den tyrkiske vinproduk-
tion kommer fra øen, der tidligere hed Tenedos, og som har 
haft en stor græsk befolkningsandel. 

De dyrkede vin på øen allerede år 600 f.Kr. Og nu, 
2000 år og mange krige senere, sidder vi på det pragt-
fulde, solbeskinnede torv sammen med tyrkiske og 
græske øboer samt en østrigsk vinbonde, der i mere end 
40 år har dyrket vin på Bozcaada. 

Vi nyder den lette, liflige hvidvin, der bliver serveret 
her. Nu glæder vi os til at sejle langs den tyrkiske kyst, der 
vil føre os til Assos, Bergamon, Efesus og Bodrum.
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Den græske mytologi kunne ikke være skrevet uden dette 
skønne hav med dets øer, der ligger som perler på en snor 
og glitrer i det blå vand. 

Zeus, den øverste hersker over de olympiske guder, er i 
myterne den ansvarlige for himlen og vejret. Han er guden 
med den frygtelige tordenkile i hånden, og Det Ægæiske 
Hav bliver tegnet som hans brystskjold. I forhold til de 
endeløse dramaer, som udspandt sig blandt de græske 
guder, opfører vores nordiske guder sig nærmest som en 
støjende flok børn på skovtur.

Langt tilbage i historien finder vi i dette urolige område 
kilderne til vores kultur og demokratiske traditioner. 
Lige meget hvor man går i land langs den tyrkiske kyst 
fra Troja til Bodrum eller på en af de græske øer, så er 
der overalt steder, hvis navne vi kender fra mytologien og 
historiebøgerne. 

Området er ikke bare overgangen fra Europa til Asien. 
Her tørner stadig forskellige politiske interesser, kulturelle 
og religiøse modsætninger sammen med en vitalitet, som 
vi ikke – mere – kender i vores fredelige Nordeuropa. 

Fra Assos til Bodrum
Da vi forlader øen Bozcaada, ligger Det Ægæiske Hav 
stille og fredeligt som et gadekær og spejler den blå him-
mel. Vi er alene på havet. På vej til Assos, det nuværende 
Behram, runder vi ved position 39°28,6 N 26°4,0 E et 
fremtrædende kap. Det er Asiens vestligste spydspids – 
Kap Baba, på tyrkisk Baba Burun. Til bagbord har vi nu 

Lilleasien, mens den første græske ø, Lesbos, passeres på 
kort afstand til styrbord. 

Assos ses som et lille hak på vores søkort, og havne-
lodsen fortæller, at kun både med ringe dybgang kan 
anløbe havnen. Det viser sig at være helt korrekt. Ekko-
loddets alarm hyler for vanddybden i havnen er kun lidt 
over én meter. 

Små fiskerbåde af træ ligger og duver i havnen, som er 
omkranset af restauranter og hoteller. Disse er indrettet i 
bygninger, der tidligere var lagerrum for spisekastanjer, 
hvilke stadig er en vigtig afgrøde i dette område. 

Seks soldater har verdens måske kedeligste job. De 
holder vagt ved havnen. Deres officer bliver sur over 
vores flotte og store danske yachtflag, og forlanger det 
bliver fjernet. Med besvær finder vi ud af, hvad han er 
ophidset over, og forklarer ham, at det lille tyrkiske gæste-
flag ikke er en fornærmelse mod hans fædreland, men at 
vi bare overholder de internationale regler. Straks bliver 
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han meget venlig og ved solnedgang, da jeg demonstrativt 
fløjter med bådsmandspiben, mens Liller stryger både det 
tyrkiske og det danske flag, står han og hans kammerater 
ret. Vi er nok den første udenlandske båd i havnen, 
da ingen sejlbåd på grund af den ringe vanddybde har 
mulighed for at sejle ind.

 
Byen på bjerget
Flere kilometer snor en støvet vej sig op ad det stejle bjerg, 
hvor selve havnebyen ligger. Assos modtager os med æld-
gamle kampestensbyggede huse, der nærmest ligner små, 
grå fæstninger og falder fuldstændigt ind i landskabet. 

Vi føler os sat mange hundrede år tilbage i tiden og har 
svært ved at forestille os, at både by og havn i gamle dage 
havde stor betydning. Alexander den Store har været her 
år 334 f.Kr. Aristoteles boede her i årene 348-345 f.Kr., 
hvor han oprettede et gymnasium. Apostlen Paulus holdt 
pause her på sin vandring fra Kapadokien til Lesbos og 
Rom. Øverst oppe ligger ruinen af et tempel, hvorfra man 
har udsigt langt ud over havet og de nærmeste øer. 

Assos er en klassisk by af samme type, som vi i større 
målestok genfinder i Efesus, Bergamon og Delfi: Byerne 
ligger i bjergene, så de er nemme at forsvare, og alligevel 
tæt på vand og havn. 

Tidligere græsk dominans
Kun 22 sømil videre i sydlig retning stævner vi ind i et 
rigtigt øhav – et arkipelage – hvor vi befinder os i et virvar 
af små øer, mens vi sejler mod Alibey. I den tidligere flåde-
havn ligger vi ved siden af store fiskerbåde og et træskibs-

værft med flere nybygninger på bedding. Byen er usædvanlig 
hyggelig med mange små restauranter, der bl.a. er berømte 
for deres fiskeretter. I centrum står en lukket, faldefærdig 
græsk-ortodoks kirke, som minder om den tid, hvor byen 
var domineret af grækere, der – ligesom tyrkerne i Græken-
land – efter 1. verdenskrig blev tvangsflyttet til deres 
”hjemland”. Vi mødte flere efterkommere af disse grækere, 
og kirken skal nu restaureres og genåbnes.  

Tyrkernes storme har kælenavne
Fra nu af og indtil vi forlader Det Ægæiske Hav, sejler vi 
endnu mere påpasseligt efter at have kigget på barometret 
og meldingerne fra Navtek – og ja, på tyrkernes århundred-
gamle stormkalender. Fremragende informationer – godt 
nok på tysk – findes på http://www.insidersegeln.de/Wetter/
wetter.php med henvisninger til vejrmeldingerne fra 
den tyrkiske vejrtjeneste og den tyrkiske stormkalender. 
Allerede i Silivri hørte vi om den gamle kalender, som 
fiskerne stadigvæk tror på og retter sig efter. Det er nok 
ligesom vores gamle talemåde ”at gå over åen efter vand” 
eller i den dur, tænkte vi. Men vi blev meget klogere. 

Den 17. april er der ”gale warning” fra Navtek-stationen 
Izmir. Et blik på stormkalenderen viser, at det er Kugu- 
eller Svanestormen. Hele natten igennem blæser, regner 
og tordner det kraftigt. Bølgerne i havnebassinet bliver 
så høje, at vi frygter at fortøjningerne ikke holder, så 
båden bliver knust mod molen. 

Senere oplever vi Blomsterstormen og Kardemomme-
stormen plus den almindelige vind, Meltemi, der opstår 
næsten dagligt på grund af de stærkt stigende temperatu-
rer i dagens løb. Og sagen er, at disse navngivne storme 
på nær én eller to dages afvigelser altid kommer til den 
fastsatte dato! 

Så vi er absolut ikke kede af, at vi ikke kommer til at 
opleve Røde Blommestorm (27.6.) og Sorte Blommestorm 
(26.7.) plus en del andre, for på det tidspunkt er vi allerede 
ude i Middelhavet. Meteorologerne vil nok sige noget 
andet, men vi på ”Frøken Meyer” tror nu på den tyrkiske 
stormkalender, og at Zeus stadigvæk fungerer som vejr-
gud, når han keder sig oppe på Olympen.  

Pergamon, Efesus og Bodrum
Temperaturen stiger fra dag til dag og for at undgå 
Meltemiens vinde, der altid kommer omkring middagstid, 
lægger vi ud omkring klokken seks om morgenen og anduver 

næste havn, før det bliver for ubehageligt for ”Frøken Meyer”. 
Den berømte by Pergamon (her opfandtes pergament-
papiret, da ægypterne ikke mere ville levere papyrus) besøger 
vi fra havnen Yenifoca (Ny Foca). Efter en bustur på 26 
kilometer til byen Bergama, forbi den Røde Basilika, en 
kæmpebygning fra Romertiden, der er bygget af røde 
teglsten, klatrer vi ad stejle trapper og veje langsomt op 
mod den historiske by. 

Templer og statuer fra forskellige perioder og trosret-
ninger står fredeligt side om side. Udsynet over det dybt-
liggende landskab tager nærmest pusten fra én. Vi finder 
også – i skyggen af to store pinjer – den plads, hvor det 
berømte Pergamon-alter har stået. Alteret står nu genop-
bygget på den såkaldte museums-ø i Berlin. 

Alene området og stemningen på stedet må have gjort 
et dybt indtryk på de troende. I byen Bergama ligger også 
landets ældste Hamam, hvor krop og sanser slapper fuld-
stændigt af, mens man i stilhed ligger på den varme, lidt 
ophøjede sokkel for derefter at blive sæbet ind over det 
hele og skyllet af med varmt vand. Vi nyder hver gang 
disse Hamam-besøg, der renser både sjæl og legeme. 

I Cesme falder vi igen over et skilt: ”Ilica”. Det hen-
viser til en af de mange termiske kilder i dette geologisk 
aktive område. Thermehotellet Lord modtager os meget 
venligt. Det er endnu ikke sæson, og derfor nyder vi 
mutters alene luksusbadet i det 42 grader varme, svovl-
holdige vand. 

Vi nærmer os turiststederne
Jo længere vi følger kystlinjen med kursen låst på syd-
sydøst, desto flere hoteller og sommerhusområder er der 
bygget ind i små bugter og mellem stejle skrænter. De 
små fiskerlejer, som vi hidtil har anløbet, bliver nu afløst 
af moderne lystbådehavne. 

Så i stedet for at vi føler os som maritime gæster, der 
venligt bliver modtaget i de lokale småhavne, hvor man 
nysgerrigt spørger, hvorfra vi kommer, og hvorhen vi 
skal, så ændrer vores status sig mere og mere til at være 
anonyme, sejlende turister, der bliver behandlet med 
rutineret professionel venlighed. 

I Kusadasis Marina nyder vi alligevel den luksus, som 
en moderne og veldreven lystbådehavn byder på. Byen 
er blevet velhavende af alle de turister, der kommer 
kørende, flyvende eller sejlende enten med småbåde 
eller krydstogtskibe. 
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Der er ikke langt til den mest berømte og i sin tid mest 
betydningsfulde by, Efesus. Op til 200.000 mennesker har 
levet her, og mens vi slentrer ad brede, marmorbelagte  
veje og alleer forbi imponerende huse og templer, for-
står vi den tiltrækningskraft, der har fået folk til at slå 
sig ned netop her. 

I antikken profiterede byen af den vigtigste handels-
rute mellem Rom, dengang verdens navle, og Orienten. 
Dens religiøse betydning og rigdom lokkede kunstnere, 
intellektuelle, håndværkere og forretningsfolk til. I amfi-
teatret er der plads til 25.000 tilskuere. 

Med jernhånd prøvede romerne at nedkæmpe alle  
mulige konflikter, der kunne opstå blandt disse mange 
forskellige folkeslag. 

Én af dem det gik ud over var apostlen Paulus, som 
på sin tredje missionsrejse til Lilleasien fra ca. år 53 til 58 
e.Kr. en overgang sad fængslet i Efesus.

Husk udklarering
På vej til Didim passerer vi den græske ø Samos. Samos-
strædet er på det smalleste sted knap én sømil bred. Tyrkiske  
og græske soldater holder nidkært øje med om skibe  

eller fly krænker grænsen imellem de  
to Nato stater. 

Efter et jordskælv i det tyrkiske  
Anatolien, hvor grækerne hjalp til, er 
hysteriet blevet lidt mere afdæmpet.  
Alligevel er det ikke tilladt at sejle ind i 
den idylliske havn Pythagorion på Samos 
sydlige ende. 

Først skal der udklareres i Tyrkiet og 
indklareres i en græsk havn. Nogle sej-
lere overholder ikke disse bestemmelser-
ne, og kan derfor komme ud for mange 
ubehage-ligheder. 

Mens vi i strid vind den 10. maj kæm-
per os igennem Samosstrædet, ringer vores  
mobil, og over en afstand på 1317 sømil 
i fugleflugtslinje fra Ballen på Samsø for-
tæller en ven, at bøgen er sprunget ud. 

Det giver anledning til at stoppe  
båden ved øen Catalada, og for første 
gang fejre forårets komme ved at hoppe 
i det turkisblå vand. 

Bodrum er en af de officielle ”Ports of Entry”. Havnen  
er én stor kæmpe marina, der bliver kronet af korsridder- 
borgen St. Peter. Den imponerende fæstning er også hjem-
sted for et af verdens mest berømte marine-arkæologiske 
museer. 

Her vises fundne genstande og restaurerede fragtskibe, 
og som sejler føler man ærefrygt for det mod og den hand-
lekraft, fortidens søfolk og købmænd har udvist på deres 
lange ture over Det Ægæiske Hav og Middelhavet. 

Over snævre brolagte veje stiger vi op til byens antikke 
teater, hvor unge tyrkere og grækere i fællesskab er i færd 
med at indøve en forestilling. Heroppe i højden tiltrækkes 
vores øjne af havet mod vest. 

Der ligger øen Kos, som er vores næste mål. Her skal 
vi indklarere for at kunne sejle videre i det græske øhav. 
Så er vi tilbage i Europa.

moskeen i Yenifoca. Th. ses den livsglade Bachus i Bodrum.
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Afstanden mellem den tyrkiske havn Bodrum og den græske 
ø Kos er kun ti sømil. Da vi passerer grænsen mellem 
Asien og Europa blæser det faretruende op og varsler 
kommende besværligheder. 

De kom også i form af et helt uhørt omstændeligt og 
direkte uforskammet bureaukrati og dets håndlangere! 
Efterhånden har vi besøgt ni lande og oplevet delvis 
langsommelige ind- eller udklaringsprocedurer. Men det 
foregik altid smilende og i en venlig stemning. 

Grækenland ”fortjener” simpelthen topplacering for 

langsommelighed, omstændelighed, ja, uforskammethed 
over for deres indrejsende maritime gæster. 

Måske har vi været uheldige. Men vi overværede, 
at en grænsepolitimand smed et sødt kanadisk ægtepar 
ud af kontoret, smækkede med døren og forsvandt lige 
for næsen af os, selvom det var i åbningstiden. Efter fem 
timers venten og besøg på forskellige grænse- og havne-
politikontorer fik vi endelig ordnet vores indrejse af en 
kvindelig betjent. 

Toppen af det hele var, at vi som europæiske borgere 
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mod vest – mod Kykladerne – i retning af Athen. Vi ville 
desværre ikke komme til Kreta og Santorino, men til 
gengæld var afstandene ikke så store til næste havn, hvis 
uberegnelig vind og vejr skulle blive for meget for os. 

En cykeltur på Kos viste os øens smukke sider og vi 
forstod, hvorfor øen er så populær blandt danskere. Da 
vejrmeldingerne lovede rolige vejrforhold, stod vi op med 
solen og startede mod Patmos. For at undgå den ubehage-
lige vind – Meltemien – der altid opstår omkring middags-
tid, valgte vi i Det Ægæiske Hav tidlige afgange med 
ankomst i havnen omkring klokken tolv. 

Det havde flere fordele: Vi nød det dugfriske morgen-
vejr, blev ikke gennemrystet af arrige bølger, fik en 
god plads i havnen, da de fleste andre både ved vores 
ankomst lige var sejlet ud, og vi fik flere timer på land, 
inden det blev mørkt. 

Det Ægæiske Hav viste sig fra sin mest charmerende 
side med små skvulpende bølger, blå himmel, uendeligt 
rent turkisfarvet vand, den tyrkiske kyst på styrbord 
og de grønne græske øer på bagbord og en gang imellem 

en elegant hvid plet – en tidlig sejler, der nærmest 
svævede over vandet. 

Vi blev helt fortryllet over al den skønhed, og da 

skulle melde og afmelde os i hver 
eneste havn med et kæmpe-

stort dokument, der skulle 
stemples ved ankomst og 
afrejse. Det gjorde vi en 
gang og så aldrig mere. 
Alle grinede af os og
ingen i de andre havne 
kendte den ordning. 

Starten i Grækenland 
var, især efter vores pragt-

fulde ophold i Tyrkiet, ikke særlig 
vellykket.

På nordvestlig kurs
Efter vores erfaringer med vind 

og vejr besluttede vi efter lange 
overvejelser først at sejle med nord-

lig kurs for at besøge en del af de 
Sporadiske øer for derefter at dreje 

vi passerede øen Leros, sendte vi nogle taknemlige tanker 
til den finsk-svenske forfatter Göran Schildt, der som en 
sand pioner i halvtredserne sejlede rundt i disse farvande 
med en gammel træbåd. 

Schildt har skrevet vidunderlige og informative bøger 
om sine delvis dristige ture og boede selv i mange år på 
Leros. I en høj alder solgte han båden til en tysk familie. 
Senere var den ved at gå i forfald, men blev restaureret 
og står nu på et museum i Helsinki. 

I apostlen Johannes hule
Patmos modtager os med en åben bugt, som om øen 
venligt vil tage os i sin favn. To krydstogtskibe ligger smukt 
for anker. Vi finder plads ved en mole med hækanker 
som agterfortøjning. Over den ældgamle, brostensbelagte 
vej stiger vi som sande pilgrimme i bagende sol op mod 
den hule, som i nogle år husede apostlen Johannes. 

Hans ophold på øen var imidlertid ikke frivilligt. Som 
englænderne brugte Australien som fængselsø for krimi-
nelle, så forviste romerne urolige elementer til Patmos. I 
en sen alder fik Johannes i denne hule sine åbenbaringer, 
der blev nedskrevet af en ung munk, og som er noget af 
det smukkeste i Det Nye Testamente. 

Vi oplever desværre hulen som et efter 
ortodoks skik overpyntet kirkerum med 
trængsel af krydstogtskibenes passagerer: 
Vildt fotograferende japanere og rød-
mossede englændere. 

I velgørende stilhed fortsætter vi alene 
vores tur over den stejle sti til klosteret, 
der knejser over bugten og nærmest lig-
ner en fæstning. Selve klosteret er et virvar 
af kamre, overbyggede veje og stille hjørner med slum-
rende katte i solen. Et pragtfuldt sted og en vidunderlig 
oplevelse.

Havnens mange katte kigger bebrejdende på os, da vi 
meget tidligt starter på den 71 sømil lange tur til Myko-
nos. På vejen sejler vi sydom øen Ikaria, der fra denne 
side virker meget ugæstfri med sine høje skrænter. 

Navnet kommer for øvrigt fra Ikarus, manden, som med 
voks sammenklistrede vinger af fjer, og troede han kunne 
flyve. Men solen smeltede voksen, og Ikarus styrtede 
i havet og blev dræbt. 

Da vi sejler forbi den uendelig langstrakte ø, der med 
sine stejle skrænter og en bjergkæde, som topper i 1037 
meters højde, virker den direkte fjendtlig, og vejret holdt 
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sig igen ikke til vejrmeldingerne. Havet blev gråt, bølgerne 
ubehagelig høje, og ”Frøken Meyer”s besætning åndede 
lettet op, da Mykonos efter elleve timers sejlads endelig 
dukkede op i disen. 

Europas pengegrave
På Mykonos møder vi fænomenet første gang, og så igen 
og igen: Dyre anlagte havneanlæg betalt med EU-penge, 
der står komplet færdige med bastante moler med vand- 
og el-forsyninger samt bygninger med toilet- og bad – 
men ingenting fungerer. 

Der er ingen havnemester, som opkræver penge (det 
er godt for os!) og ingen vedligeholdelse. Den forargede 
skatteyder fornemmer, at der er noget galt i staten Græken-
land med anvendelse og forvaltningen af EU-borgernes 
skattepenge. Efterfølgende ved vi alle hvordan det for-
holder sig. 

Men, selvfølgelig, Mykonos er et meget smukt sted. 
Fra lystbådehavnen er der knap to km til byen med 

de snehvide firkantede huse med blå malede døre og 
vinduesrammer og skodder. Denne farvekombination 
hidrører fra den italienske besættelsestid, der begyndte i 
1912, hvor alle græske nationale symboler blev forbudt. 
Det græske folk viste deres trofasthed overfor deres 
land ved at male husene i nationalfarverne. 

Det myldrer med mennesker i Mykonos’ smalle gader. 
Den største oplevelse får vi imidlertid på naboøen 

Delos, der i mange hundrede år har været ubeboet, og 
som man heller ikke kan besøge med egen båd. 

Men på denne lille ø, som ikke er mere end fem 
km lang og 1300 m bred, boede der engang i tiden før 
Kristi fødsel op til 30.000 mennesker. Øen var centrum 
for skibsfart og handel og tjente umådelig mange penge 
ved salg af slaver. På en god dag skiftede op til 10.000 
slaver ejer. Livet på øen endte med et overfald og tilfange-
tagning af alle indbyggerne, der – passende nok – nu selv 
blev solgt som slaver.

Siden har Delos været ubeboet. I mere end 100 år arbej-
dede franske arkæologer på øen, hvor man kan gå mellem 
ruinerne, fornemme gaderne og genkende diverse hus-
geråd og husenes anvendelse. I det lille ydmyge museum 
vises pragtfulde mosaikker, statuer og keramik.

I små hop arbejdede vi os frem mod vest i et vidunder-
ligt sejladsområde. Vi besøger de smukke øer Naxos, hvor 
vi lejede en motorcykel og kørte øen rundt, Paros, hvor en 
rig dame gik på indkøb fra sin luksusmotoryacht ledsaget 
af to yngre, flot uniformerede mænd, der bar hendes 
indkøb på tre skridts afstand, Serifos, en herlig havn 
og endelig Kithnos, hvor vi ligger for svaj i bugten med 
hovedspring fra ”Frøken Meyer” i glasklart vand midt i 
en romantisk solnedgang. 

Da vi anduver Olympic Havn i Lavrion, betræder vi 
tre måneder efter vores afrejse fra Istanbul igen det euro-
pæiske kontinent.

at de rige på Delos nød 
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Vores ”hjemkomst” til det europæiske kontinent efter flere 
måneders ophold i Tyrkiet og det græske øhav, udvikler 
sig til et sandt forhindringsløb på Olympic Marinas broer. 
Havnen med det imponerende navn i nærheden af Lav-
rion er åbenbart hjemsted for et utal af herreløse hunde, 
der hygger sig på broerne, hvor deres efterladenskaber 
ligger overalt. At havnepengene oven i købet løber op i 
hele 40 € (300 dkr.) for vores ti meter lange båd, betragter 
vi under disse forhold nærmest som en frækhed. 

Til gengæld oplever vi en kompetent og venlig meka-
niker fra Olympic Marine Service, der forsyner vores 
altid pålideligt brummende Volvo MD40A med frisk 
olie og nødvendige filtre.

Vi er ved at forlade Kykladerne og sejler ind i den 
Saroniske Bugt med storbyerne Athen og Piræus liggende 

oppe mod nord. Mod vest skærer Korinthkanalen sig igen-
nem Isthmen-tangen, der forbinder halvøen Peloponnes 
med det græske hovedland, så med anlægget af kanalen 
er Peloponnes reelt blevet en ø. 

For at undgå den travle søværts trafik ud for Græken-
lands tættest befolkede område, vælger vi en sydlig rute 
med stop i Perdika på øen Aigina og i Korfos på Pelopon-
nes. Det virker nærmest, som om Ægæerhavet efter al den 
blæst, vi har oplevet, vil sige pænt farvel. 

Små bølger klukker mod bådens stævn, og vandet 
ligger dybt blåt under en skyfri himmel. Igen og igen 
hopper vi i vandet, mens gummibåden fastgjort i en 
lang line sørger for den nødvendige sikkerhed. Efter den 
anspændte sejlads de sidste uger med ofte stærk og ube-
regnelig vind, så nyder vi denne ferieidyl i fulde drag. 

Korinthkanalen
Historisk set har sejladsen rundt om Peloponnes med 
dens yderste spids ved Kap Malea altid været risikabel på 
grund af kraftige vinde og lumske strømforhold. Allerede 
i antikken trak man derfor ofte både på slæder over den 
smalle, men klippefyldte landtange. 

Da Korinthkanalen i 1893 efter elleve års byggearbejde 
blev åbnet, betød det ikke blot, at sejlruten blev mere sikker 
og behagelig. Den blev også 176 sømil kortere og der-
med hurtigere. 

I dag har den 6,3 km lange og 25 m brede kanal, som kan 
passeres af fartøjer med maks. syv meters dybgang, tabt 
meget af sin oprindelige betydning. For os små lystsejlere 
er Korinthkanalen imidlertid stadigvæk en stor gevinst 
på trods af de horrible høje gebyrer. 

En dansk båd på 10,30 m skal i år ifølge Korinthkanalens 
online-kalkulator (www.corinthcanal.com/fees1.php) betale 
130,78 €, svarende til 20,75 €/km. I sammenligning betales 
18 € for passagen i den 100 km lange Kielerkanal (0,18 €/km). 
Men imponerende er det at sejle igennem den smalle slugt 
mellem de op til 80 m høje klippevægge. Gebyret betales 
på kanalens østside, og det anbefales, at man kan fremvise 
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”Frøken Meyer” og besætning forlader Ægæerhavet, sejler igennem 
Korinthkanalen, besøger oraklet i Delfi, bliver forkælet af Paris og Helena 

og finder et græsk paradis ...
TEKST & FOTO JÜRGEN HELM

Øst eller vest –

Hvad er bedst?
La

vr
ion

Kor
fos

Kor
int

hk
an

ale
n

Kor
int

h
Ite

a

Tri
zo

nia

Mes
olo

ng
ion

Ith
ak

a

Kefa
llo

nia

Le
vk

as

Fa
na

ri/
Akk

ar
on

 R
ive

r

Pa
xo

s

Kor
fu

Oth
on

i



48 BÅDMAGASINET  JUNI 2011 49

en halv time er vi tryllebundet af denne maritime ballet 
opført af de små, elegante hvaler. 

Måske er Itea ikke den kønneste havn – mange anbefaler  
i stedet Galaxidhi – men fra Itea er der kun 15 km til 
Delfi, og en busbillet koster omkring 1,50 €.

Jo, det var stort at stå på dette sted, der har betydet 
så meget for den europæiske civilisation. Selv om vi ikke 
traf det berømte Orakel, så tøver vi ikke med at betegne 
besøget i Delfi som et af højdepunkterne på vores tre år 
lange tur. 

Tempelanlægget smyger sig op ad en skrænt ved foden af 
bjerget Parnas, hvor de gamle guder Apollon og Dionysos  
efter sigende færdedes i selskab med kunstens muser.  
I dag er udsigten fra de 700 m højde også temmelig inspi-
rerende: Imponerende bjerge og støvet grønne olivenlunde  
i dalen nedenfor. 

Selve det arkæologiske udgravningsområde strækker sig 
over et stort område med højdeforskelle på over 300 m,  
og midt i det hele ligger ruinerne af Apollontemplet. Man 
kan gå her i timevis og fornemme historiens vingesus.  

et papir, der dokumenterer bådens mål fra f.eks. Danske 
Tursejlere eller Langtursejlerforeningen. 

Vær opmærksom på, at kanalen hver tirsdag lukkes 
pga. vedligeholdelses- og reparationsarbejder. 

Delfiner og Delfi
Fra Korinth havn op til den historiske by Korinth er der kun 
en kort bustur. Da vi står af bussen befinder vi os pludselig  
mere end 2000 år tilbage i tiden mellem gamle huse og 
veje, som i det antikke Grækenland var fulde af liv. Byen 
Korinth var en vigtig station på vejen til eller fra Delfi, 
der i flere århundreder var et religiøst, politisk og økono-
misk kraftcenter, der tiltrak utallige mennesker.

I roligt vejr sejler vi de 40 sømil over Korinthbugten til 
Itea, den nærmeste havn ved Delfi. Pludselig koger vandet 
omkring os. Flere hundrede delfiner boltrer sig rundt om 
båden, springer op, plasker tilbage i vandet og svømmer 
ved siden af båden, mens de nysgerrigt kigger på os. Det 
virker nærmest, som om de vil vise os vej. Det kunne meget  
passende være til Delfi. Vi stopper motoren og i mere end 

Besøget kan passende afsluttes i museet ved foden af ud-
gravningerne. Udstillingen her er noget af det bedste, vi 
har set undervejs. 

Paris og Helena
Som om vejrguderne vil at de mange indtryk fra Delfi  
skal sætte sig rigtigt fast, så blæser det kraftigt op, da vi  
ankommer til øen Trizonia. Vi blæser inde i fem dage. Blæst  
er et problem i dette snævre farvand, hvor de fremherskende  
vinde i sommermånederne kommer fra NV til SV. 

I flaskehalsen ved Rion, der virker som en dyse, tiltager 
vinden kraftigt, ofte til stor gene for den øst-vest-gående 
trafik. Vinden hyler med op til 20 m/sek. 

Forskrækkede sejlere, der intetanende er kommet hertil 
med behagelig agterlig vind fra De Ioniske Øer, havner pludse- 
lig i dette ragnarok af vind og oppisket vand. Det skabte en 
stor international forbrødring mellem sejlere fra Danmark, 
Tyskland, Brasilien, Frankrig, Holland og England. 

De indeblæste mødtes gerne på en lille restaurant, der 
blev drevet af Paris og Helena (jo, det hed de virkelig). Som 

det jo er i nogle parforhold, så var han charmerende og 
hun dygtig. Da vinden endelig løjede igen, havde vi glemt 
alt om vores dårlige erfaringer med enkelte grækere. 

To søde og venlige mennesker på en lille ø sørgede for, 
at gæster med meget forskellig baggrund fik et positivt  
syn på Grækenland og et dejligt ophold, mens de var inde- 
blæst.

På Odysseus hjemmebane
Umiddelbart efter passagen af Rio-Andirrio-broen, der 
elegant forbinder Peloponnes med fastlandet, sejler vi i 
smult vand. Ingen vind og ingen bølger mere på vestsiden  
af broen. Fantastisk. 

Vi har hørt, at der kan vanke bøder, hvis man ikke melder  
sig fem sømil før broen på ”Rion Traffic” på VHF-kanal 
14. Vi overholder reglerne, sejler mellem de bropiller, der 
blev os anvist og afmeldte os igen efter gennemsejlingen 
under den mægtige bro. 

I disen dukker Ithaka op, først som et svævende fata-
morgana, der efterhånden materialiserer sig og bliver til  
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en grøn ø med herlige pinjelunde, pragtfulde bugter og 
hvide strande. 

Igen fornemmer vi at være på historisk grund: Lige 
her boede søhelten Odysseus – i hvert fald ifølge Homers  
fortælling. Det var hertil, han vendte hjem fra Troja efter ti 
års sørejse med utallige forsinkelser og genvordigheder. 

Vi klarede den samme tur fra Dardanellerne til Ithaka 
uden ulykker i løbet af ti uger; men vi mødte heller ingen 
lokkende sirener eller voldelige kykloper. 

På Ithaka anløber vi havnen Vathy, hvor indsejlingen  
giver indtryk af, at man er på vej ind i et sneglehus. Mel-
lem høje skrænter styres flere gange til bagbord, indtil en 
fuldkommen beskyttet bugt åbner sig. 

Venlige og smilende grækere modtager os. Det er tyde-
ligt, at vi havnet i den græske version af paradis. 

Efter Ithaka fortsætter de paradisiske oplevelser på en 

perlerække af øer: Skorpios, som ejes af Onassisfamilien, 
Atokos, Kalamos, Levkas, der kun er skilt fra fastlandet 
ved en smal rende, samt Paxos, der især er berømt for 
sin olivenolie. 

I havnen i Lakka føler vi pludselig et stærkt behov for 
straks at kappe alle bånd og bosætte os på stedet. Her er 
charmerende og ufatteligt smukt. Siden kommer vi dog  
videre og anløber Korfu, som mod øst ligger overraskende  
tæt på Albanien. 

Da vi endelig beslutter os for at sejle til vores sidste  
destination i Grækenland, gør vi det med vemod. 

Med Albanien en lille sømil til styrbord runder vi  
Korfus nordlige spids og sætter kursen mod den lille ø 
Othoni. Herfra venter vi på roligt vejr for at sejle de knap 
60 sømil over til den nærmeste havn på den italienske 
kyst, Santa Maria de Leuca.

sorterer dagens fangst.
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Rrrums – og: Rrrums! Vi falder nærmest ud af vores køjer. 
Båden vakler voldsomt, det er buldrende mørkt. Da vi 
kommer op på dækket, aner vi mere end vi kan se, at der 
er vild aktivitet på de opankrede både i bugten, der ud-
gør havnen på øen Othoni. 

De sidste dage har vi været indeblæst og lå roligt og trygt 
ved siden af færgelejet, mens den nordlige vind ”Maestro” 
hylede og piskede vandet uden for havnen op. 

Nu, klokken tre om natten, er det fuldkommen stille. 
Om der har været jordskælv i nærheden? Vores nabo, en 
stor italiensk motorbåd, driver ud i mørket. De holdt en 
ordentlig fest aftenen før, og tumler nu rundt på dækket 
for at bringe båden under kontrol. 

Vi beslutter at tage af sted med det samme. Navtex’en 
lover en vindstyrke på 3-4 Beaufort, barometret er stabilt, 
og ved hjælp af en projektør sejler vi i slalom forbi de 
ti-tolv både, der har søgt ly i bugten. 

På vej til Italien
Havet er sort, himlen er sort, kun øens silhuet aftegner 
sig endnu mere sort foran den mørke baggrund. Da vi er 
kommet fri af øens ubehagelige grunde, nyder vi dagens 
første kaffe, og da solen blodrød stiger op bag Albaniens 
bjerge spredende lys og varme, bliver det rigtig hyggeligt 
på ”Frøken Meyer”. 

Der er kun omkring 50 sømil til Marina di Leuca, Italiens 

sydligste punkt ved ”hælen”, der adskiller Adriaterhavet og 
havbugten Tarent. Allerede på lang afstand byder det kæmpe-
store fyr på Capo Santa Maria di Leuca os velkommen. 
Og efter otte timers sejlads betræder vi italiensk jord. 

Men sikke en skuffelse: Efter alle de hyggelige havne, 
vi har gæstet de sidste uger, virker Santa Maria di Leuca 
tom og kedelig. Det er stadig tidligt på dagen, så vi be-
slutter at fortsætte turen. 

Til Gallipoli, der ligger på østsiden af bugten, er der 
kun 26 sømil og på vejen derhen passeres utallige ferie-
centre med småhavne, som vi ikke kan benytte – der er 
for lavt vand. 

Vandet er grumset, landskabet fladt og grønt. Derfor 
virker det ekstra fantastisk, da Gallipoli dukker op i disen 
højt beliggende over vandet på en klippeø omgivet af en 
bastant bymur. Enhver romantisk maler ville juble over 
dette smukke motiv. 

Den gamle havn, Seno del Canneto, ligger direkte under 
bymuren ved indgangsporten til dette levende museum. 

Helt ufrivilligt kan vi nyde dette dejlige sted i godt en 
uge. Og det gik således til: Efter tolv timers sejlads anløber 
vi en ledig plads i havnen, da en fuldkommen hysterisk 
havnemedhjælper dukker op fægtende med arme og ben. 
Skrigende på uforståelig italiensk smider han, til vores 
store forbavselse og skræk, linerne tilbage i båden, som 
med det samme bliver grebet af den stærke vind. 

Othoni

Seno del Canneto

Gallipoli

Crotone

Messina

Tropea

Agropoli

Baia

Gaeta

Venligheden i Italien kan ligge på et lille sted. Vi bliver i flere 
havne mødt af en direkte afvisende holdning til at fortøje. 
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For at komme fri af andre både og den truende mole, 
bakker jeg og fanger en tyk trosse, der svømmer i vandet. 
Det siger ”bang”, motoren går i stå. Den kan godt nok 
starte igen, men vi kan ikke manøvrere – propellen er 
blokeret. 

Med stort besvær trækker vi os fra båd til båd samtidig 
med, at den lille giftdværg råber og skriger og vil have os 
ud af havnen. Heldigvis dukker havnekaptajnen op. 

Da jeg fjerner trossen, kan jeg se, at propellen er bøjet. 
Vi tager kontakt til Pantaenius, som lover at hjælpe. 
Beroliget, men stadigvæk lettere oprørt, besøger vi den 
utroligt hyggelige by med kastellet, de gamle huse og 
snævre gader. På en hyggelig restaurant nyder vi den 
lækre italienske mad og vin. 

Næste dag bliver vi slæbt til et nærliggende værft, og 
få dage senere ligger ”Frøken Meyer” igen i vandet med 
en repareret propel. 

Da vi forlader Gallipoli, har vi lært en del om italiensk 
temperament, livsfilosofi, gæstfrihed samt økonomiske 
og politiske besværligheder. Aldrig har vi fundet ud af, 
hvorfor havnemedhjælperen opførte sig så idiotisk. 

Messinastrædet
Med lidt nerver på krydser vi den urolige Golfo di 
Taranto, hygger os i Crotone og vakler igen 70 sømil til 
Rocella Ionica, hvor vi i Golfo de Squillace kæmper mod 
de be-rygtede bølger, der ryster både båd og mandskab. 
Kæmpestore bølger, der lærer ”Frøken Meyer” at surfe, 
driver os ind i Messinastrædet. 

Endelig, synes vi, kan vi slappe af. På bagbord duk-
ker Sicilien op og Etna, Europas mest aktive vulkan, kan 
anes i den sydvestlige horisont. Det bakkede calabriske 
landskab på styrbord lover afslappede dage i sikre havne 
og lækre vine. 

Men, ak, i Reggio di Calibria oplever vi nærmest en 
gentagelse af vores traumatiske oplevelse i Gallipolli: Liller 
står med linerne på land for at fortøje båden, da havne-
kaptajnen kommer susende på en cykel og prøver – forgæves 
– at vriste linerne fra Liller, der er fuldkommen overrasket 
over dette angreb. 

Jeg hopper i land for at forsvare min tapre ægteviv, 
og det ville være kommet til et slagsmål, hvis ikke andre 
italienere havde blandet sig og beroliget hidsigproppen. 

Både ham og mig! 
Efter denne oplevelse siger vi foreløbig farvel til Cali-

brien, og sejler videre til Messina. Her bliver vi modtaget 
på det venligste, og selvom byen efter jordskælvet i 1908 
med 60.000 dræbte, og luftangrebene i 1943 før den 
allierede invasion efter genopbygningen ikke er særlig 
hyggelig, føler vi os godt tilpas. 

Mellem Skylla og Charybdis
Messina var det helt rigtige sted at sunde os efter, at vi 
havde rundet ”støvlen”. En kraftig medstrøm fører os mod 
nord til det smalle sund og ind i det Thyrreniske Hav. 
GPS’en viser otte knob over grunden. 

Pludselig falder hastigheden til fire knob, og vi opdager 
de frygtede hvirvler, der kan være farlige for mindre fartøjer. 
Det er uhyggeligt at fornemme den vældige kraft disse 
hvirvler indebærer, og da vi passerer Scilla til styrbord 
mindes vi igen Odysseus, der her kæmpede mod Skylla 
og Charybdis og tabte seks af sine bedste mænd. Imellem 
stejle skrænter holder vi vores kurs og ånder lettet op, da 
vandet bliver roligere, og horisonten udvider sig. 

Pludselig dukker nogle mærkelige skibe op med filigran 
op til 15 m høje master og bovspryds af samme længde. 
Det er de specielle fiskebåde, der fanger sværdfisk. 

Oppe i masten holder et par mænd udkig efter den på 

meget maleriske.
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vandoverfladen sovende fisk, og yderst på bovsprydet sidder 
manden, der harpunerer den 2-3 m store fisk, før den bliver 
advaret af bådmotorens støj. 

Hjemmehavn for mange af disse besynderlige både er 
Bagnara Calabra, der ligger foran en høj og stejl klippe-
væg. Umiddelbart før klippevæggen mindskes vand-
dybden fra knap 200 m til under 20 m, og først helt inde 
ved klipperne dukker havneindsejlingen, der er beskyt-
tet af en kæmpe betonvæg, op. 

Havnen er nok ikke den smukkeste, og byen ikke den 
mest attraktive, men til gengæld er det en sikker havn 
ved alle vejrforhold. 

Kysten er afvisende, nærmest brutal uden vegetation, 
ingen beskyttende bugter og med grunde, der rækker langt 
ud i vandet. Som en hyggelig farveplet når vi Tropea med 
sine pastelfarvede huse 60 m over vandoverfladen. Det 
virker, som om husene er vokset ud af klippegrunden. 
Byen udstråler en smittende lethed og glæde. Der er 200 
trin over en stejl trappe fra havnen op til det hvirvlende, 
larmende og hektiske turistliv. Vi nyder det!

Paestum, Pompeji og Amalfi
Den barske kyst bliver efterhånden mere venlig med 
vinbjerge, badebugter og små huse indeklemt mellem stejle 
skrænter. Havnen Agropoli ligger i Golfo di Salerno, og er 
den nærmeste havn for at besøge Paestum, en rig by, der 
500 e.Kr. forsvandt i morads og sand og blev glemt. 

Først i år 1752 blev den genfundet. I dag hører de im-
ponerende tempelrester til Unescos verdenskulturarv, og 
i museet vises gribende fund fra gravsteder. Turen med 
toget til Paestum tager kun otte minutter. 

At vi også tager toget til Pompeji, som jo ligger i nabo-
golfen Napoli, hænger sammen med, at vi flere gange blev 
advaret om at sejle til eller i nærheden af Napoli. 

Da Agropoli er en helt igennem sikker og sympatisk 
havn, kører vi i stedet en time med tog til Pompeji. 

Ved turen gennem Pompejis ruiner bliver vi dybt 
berørt ved tanken om de tusinder af mennesker, der blev 
dræbt inden for få timer ved Vesuvs udbrud 24. august 
79 e.Kr. under et tyk lag af aske og pimpsten. 

Næsten samtidig med Paestum blev Pompeji opdaget, og 
hvis man vil se de vigtigste fund, skal man besøge det arkæo-
logiske museum i Napoli, som er et af verdens bedste. 

Amalfi chokerer os med 70  (518 kr.) i havneafgift pr. 
døgn. Til gengæld nyder vi det berømte panorama med 
de pastelfarvede huse klistret mod de stejle skrænter, og 
byens livlige centrum med den myldrende turisme.

Da vi runder Kap Campanella ligger Capri til bagbord. 
Det er meningen at anløbe Sorrento og herfra besøge 
Napoli, men her bliver vi på en ubehagelig arrogant måde 
afvist, det samme, selvom mere venligt, sker to timer 
senere i Pozzuoli, den nordlige side af bugten. 

Og i Baia, der i den ellers udmærkede havnelods ”Italian 
Waters Pilot” fra Rod Heikell bliver nævnt som en sikker 
havn, hvis man vil besøge Napoli, ligger svømmeponto-
nerne halvt under vand og er spærret. 

Frustrerede og trætte henvender vi os til Coast Guard 
og får lov til at ligge ved deres mole natten over. 

Rom, den evige by
På kort afstand sejler vi forbi Ischia, nyder det behagelige 
vejr og havets lange, rolige dønninger, hvor vi nærmest 
bliver båret op ad en langstrakt bakke, nyder kort ud-
sigten og igen suser ned i bølgedalen. 

Med mellemstop i Gaeta iler vi Rom i møde. Her vil 
vi gerne opleve storbylivet og alle de herligheder, den 
berømte by tilbyder sine gæster.

1
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1753 sømil har vi sejlet, da vi anløber ”Porto Turistico di Roma”. Der er nu gået fire måneder, siden vi forlod 
Istanbul. Med først Rom og siden Firenze, Pisa, Genoa, San Remo, Monaco, Nice og Marseille ligger der en 

sand perlerække af havne og byer forude. Sidst på den 500 sømil lange etape, der venter os, skal vi gennem et 
hjørne af den blandt søfarende herostratisk berømte Golf du Lion. Dette farvand hjemsøges af den stærke og 

ubehagelige vind, ”le Mistral”, der suser gennem Rhonedalen og videre ud over Løvens Bugt.

Efter de talrige små byer og de mange timer på vandet 
glæder vi os til storbylivet i Rom. Fra den fremragende 
havn ”Porto Turistico di Roma” kommer vi med buslinje 
nr. 1 og metroen – næsten – uden problemer til Den Evige 
Stad. 

Næsten, fordi vi kun med held afværger tilnærmelser, 
der har vores pengepung som mål. Men det lykkedes altså, 
og tyveknægtene synes at være lige så aktive som dengang, 
Luther på sin valfart nåede til Rom og med afsky måtte 
konstatere, at den var alt andet end hellig og from. 

Vi tager det mere afslappet og starter ikke en reforma-
tion. I stedet hengiver vi os til livet som turister og til Roms 
herligheder med Peterskirken, Colosseum, Den Spanske 
Trappe og meget, meget mere, inden vi til sidst styrker os 
i Roms engang mest mondæne gade. I 1950’erne var Via 
Veneto samlingssted for alle med og uden penge, blot man 
var ekstravagant nok til, at en af de mange paparazzi ville 
fotografere en til de kulørte blade. Det var en barsk og 
overfladisk tilværelse, som blev udødeliggjort i Frederico 
Fellinis film ”Det søde liv”. I dag kan man sunde sig i 
hyggelige omgivelser efter dagens anstrengelser, og nyde 
endnu et velsmagende måltid fra det italienske køkken. 

Det Liguriske Hav
De mange romerske indtryk summer stadig i hovedet, da 
vi igen står til søs med kurs mod Elba. Her lever Porto 
Azzurro fint op til sit navn. Vandet er azurblåt og krystal-
klart. Bugten ved havnen domineres af den godt fire 
hundrede år gamle spanske fæstning, San Giacomo di 
Longone. Det er uvist om fæstningens nuværende beboere 
– særligt farlige forbrydere og mafiosi – nyder den gode 
udsigt. Der hersker imidlertid ingen tvivl om, at Napoleon, 
som i 1814 blev forvist til øen, ikke brød sig om opholdet. 
Efter knap et års ophold flygtede han. 

Høje bølger modtager Frøken Meyer og os i Det Ligu-
riske Hav, der dag efter dag bliver holdt i kog af en 
kraftig nordvestlig vind. I høj sø gynger vi forbi Toscanas 
kyst, der ellers byder på herlige badestrande og stille 
ankerpladser. Her begynder også et nyt fredet havområde 
på ikke mindre end 87.000 km2, svarende til det dobbelte 
af Danmark. 

Siden 1999 har Italien, Frankrig og Monaco erklæret 
denne del af Middelhavet for ”Hvalernes Helligdom”. Otte 
slags hvaler, bl.a. finhval, kaskelot og grindehval samt 

forskellige delfin-arter, finder gode livsbetingelser i det op 
til 2600 meter dybe Liguriske Hav, hvor ”whale watching” 
er blevet en stor turistattraktion. I den urolige sø kiggede 
vi dog forgæves efter de mange havpattedyr. 

Pisa og Firenze
Vind og vejr gør, at vi bruger havnen i Viareggio som ud-
gangspunkt for vores besøg i Pisa og Firenze. Viareggios 
kystpromenade er præget af hoteller, paladser og bade-
anstalter bygget i den italienske version af skønvirkestilen 
(Stile Liberty) fra omkring år 1900. Herfra er der kun en 
halv times buskørsel til Pisa. 

Den tidligere så rige bystat er først og fremmest kendt 
for sit skæve tårn. Tårnet er en del af et pragtfuldt kom-
pleks bestående af domkirken og baptisteriet, som er 
den største kristne dåbskirke. Pisa er samtidig også en 
ungdommelig by med over 40.000 studenter ud af i alt 
87.000 indbyggere, hvilket skaber liv og glade dage i den 
gamle by. 

Bussen til Firenze starter præcist kl. 8.00 og bruger 
knap 90 minutter på turen. Sammen med turister fra hele 
verden føler vi os små og ydmyge overfor disse mægtige 
statuer og bygninger, der symboliserer magt, rigdom og 
indflydelse. 

10. del

Farvandet fra Rom til Rhône byder ikke på den mest behagelige sejlads, 
da Middelhavet viser sig fra sin mindst pæne side.

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM
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I byens store kunstmuseum, Uffizierne, møder man til 
gengæld billeder fra den tankens og individets frigørelse, 
der har gjort Firenze kendt som arnested for den euro-
pæiske renæssance i 1400-tallet. Et af de kendte malerier er 
Sandro Botticellis ”Venus’ fødsel”. På billedet kommer den 
skønne gudinde sejlende i en muslingeskal, mens vindens 
gudinder puster hende over Middelhavet. Jo tak, de pust 
kender vi godt.

I Columbus’ hjemby
På turen langs den italienske kyst hører vi selvfølgelig 
mange historier om gode og dårlige havne. Vi lytter altid 
høfligt og interesseret, uden at det dog får indflydelse på 
vores endelige beslutning. 

De værste fortællinger handlede om Genoa: Larmende, 
snavset, for mange mennesker. Vi ville nu under alle om-
stændigheder besøge Christoffer Columbus’ fødeby og især 
det nye maritime museum ”Galata Museo del Mare”, der 
er det største af sin art i Middelhavsområdet. 

Over VHF får vi kontakt med havnen Porto Antico og 
bliver anvist en god liggeplads. Museet er en højst interes-
sant blanding af historiske og moderne informationer. 
Derudover ligger som nabo Europas største akvarium – 
Acquario di Genova. Da vi forlader Genoa, den støjende, 
travle, ikke særlig rene, men utroligt elskværdige by, har 
den virkelig indtaget en plads i vores hjerter. 

Barometret begynder pludselig at falde meget hurtigt. 
Vinden frisker voldsomt op, så de sidste sømil til Savona 
bliver en slem vippetur. Savona er Italiens femtestørste 
havn, base for krydstogtskibe og udskibningshavn for biler 
fra Fiat og Lancia produceret i det nærliggende Torino. 

Helt ude for enden af den langstrakte havn er en marina 
tæt ved byens centrum, som også kaldes Porto Antico. Her 
ligger vi trygt og sikkert i nogle dage, indtil havet igen 
er faldet til ro. Desuden har unge mennesker i havnen 
på eget initiativ skaffet morgenbrød til os. På posen står: 
”Frozen Meyer”!

Go West!
For at være helt ærlig: Vi glæder os til at sejle ind i Rhone-
floden. Turen fra Italiens sydspids til Genoabugten har 
været drøj. På den 1018 sømil lange tur, som har ført os 
fra Marina di Leuca til Savona, har vi haft blæsevejr og 
høje bølger som faste følgesvende. 

Da vi sejler uden tidspres, har vi sagtens kunne nyde 
alle de gode oplevelser undervejs, men det uberegnelige 
vejr og de ofte lange dagsmarcher fra havn til havn har 
tæret på kræfterne. Derfor konstaterer vi med tilfredshed, 
at vores generelle kurs nu skifter fra nord til vest. Vi er på 
startlinjen og helt opsatte på at sejle ind i det europæiske 
flod- og kanalsystem.

Som den sidste italienske havn anløber vi San Remo. 

I vores fantasi er det en mondæn badeby med et verdens-
berømt spillekasino og centrum for Riviera dei Fiori – den 
blomstrende riviera – hvor alt er farver og dejlige dufte.

Men sikke en skuffelse. De i fortiden flotte forretninger 
er nu overklistret med reklamer og henvender sig til et 
publikum på jagt efter discount-tilbud. De fleste af disse 
butikker tilhører åbenbart samme forretningskæde. I alle 
vinduer er der skilte med ”Saldi”, på dansk ”Udsalg”.

Først da vi klatrer op i nogle smalle, stejle gader, havner 
vi i et virvar af små gyder imellem høje huse, snævre 
passager og hyggelige torve. Det er San Remos ”Kasbah”, 
der ligner en gammel orientalsk by.

I løbet af natten blæser det igen op til 22 m/sek. for 
pludselig kl. 8.30 at stoppe. Det virker, som om der slukkes 
for en vindmaskine. 

Denne dag skifter vi gæsteflag tre gange: Først fra 
italiensk til fransk og til sidst sætter vi Monacos flag. Det 
hele sker inden for 19 sømil. Liller, der i en fjern fortid har 
været elev på en belgisk klosterskole, henvender sig over 
VHF til havnen ”Le Port de Fontvieille”. Og her, som i 
de følgende franske havne, der ellers er fuldt optaget i 
højsæsonen, skaffer hun os med sit ”klosterfransk” en 
liggeplads. 

Vi er henrykte og ikke mindst, fordi der ligger et kæmpe 
Carrefour-indkøbscenter i nærheden, hvor vi kan provi-
antere og købe os et fransk talekort til mobilen.

Côte d’Azur
Vi har nu den franske riviera om styrbord. Og her finder 
vi endnu et reservat, denne gang for velhavere. Det mærker 
vi på de mange store og hurtigt sejlende motorbåde, som 
uden hensyn til os lige slår et smut forbi for at kigge på den 
lille, mærkelige båd med et eksotisk flag, der kæmper sig 
fra bølge til bølge. Og det bliver ikke bedre, når deres hæk-
bølger bryder den naturlige bølgerytme, så vi vipper aldeles 
ukontrolleret, mens de muntert vinkende suser videre. 

Kystlinjen tegnes af bløde bakker med lange strande og 
bjergformationer i horisonten. Undertiden strækker bjergene 
sig helt ud til kysten, hvor de med deres lysende røde 
farver står i flot kontrast til den grønne bevoksning, de 
hvide sandstrande og det azurblå hav. 

Antibes betegnes som Côte d’Azurs mave, fordi her findes 
en flot og kæmpestor torvehal i støbejern, hvor alt, som 
kan spises, bliver solgt. Turisterne fylder dog så massivt 
op i gaderne, at vi vælger at flygte tilbage til båden. 

Da vi sejler ind i Golf de Saint Tropez, vil vi selvfølge-
lig helst ligge i Port Grimaud, et spændende område 
med laguner, små øer og kanaler. Men ak, alt er optaget! 
Efter lang tids søgen er vi nødt til at opgive denne plan, 
men vi finder til vores store held en liggeplads i Marines 
de Cogolin, der fungerer som en slags aflastningshavn 

for St. Tropez. Herfra cykler vi gennem det flotte land-
skab og nyder den forrygende udsigt over havet fra cita-
dellen i St. Tropez. 

I løvens gab
Da vi forlader øen Île de Porquerolles for at sejle til Marseille 
og ind i Løvebugten, viser Middelhavet sig fra en helt 
uvant og smuk side – måske er det en slags hilsen til far-
vel? Solen skinner fra en skyfri himmel, bølgerne klukker 
blødt og blåt mod bådens stævn, og landskabet glider i al 
sin skønhed langsomt forbi. For første gang i lange tider 
kan vi slappe helt af, mens vi sejler. 

Vi gør vores entre i den østlige ende af den berygtede 
Løvebugt, som netop da viser sig fra sin elskværdige 

Om konflikter
og problemer

Man kan ikke spå om fremtiden, men der er nogle enkle ting, 

På den anden side kan Liller godt lide en ekstra havnedag, mens 

imidlertid kan vokse til alvorlige kriser, hvis man ikke finder en 

i flere år, har vi konstateret, at vores aftale har sparet os for mange 
unødvendige diskussioner og mulige konflikter.
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side. Det foregår gennem en smal passage mellem øen 
Île Maire og fastlandet, og straks efter dukker Marseilles’ 
havne-indløb op.

Byen er bevogtet af hele to fæstninger og forude skinner 
byens gyldne skytshelgen højt hævet over byens tage. 

Den venlige havnemester har hele tre triste budskaber 
til os: Pladsen, vi ligger på, bliver vi nødt til at forlade 
allerede næste morgen, da der afholdes en kapsejlads med 
mange både de næste dage. 

En anden liggeplads vil koste os 50 € om dagen. Volvo-
værkstedet, som vi har brug for, har ferielukket. Og sidst, 
men ikke mindst er en Mistral på vej, som vil blæse de 
næste syv dage. Vil vi ind i Rhonefloden, skal vi sejle 
senest tidligt næste morgen! Det tegner altså til at blive 
et meget kort ophold i Marseille. Ikke noget med at tage 
på sightseeing eller at smage byens berømte fiskesuppe, 
”bouillabaise à la Marseillaeise”. 

Straks næste morgen kl. 8.00 er vi på vej til Port Saint 
Louis du Rhone. 

Havnen ligger tæt ved byen og slusen, der åbner vejen 
ind til Europas floder og kanaler. Vi kan se derhen fra 
vores havneplads. Alligevel kommer vi for sent. Mistral-
vinden slår til, før vi når slusen, som allerede er lukket 
for sejlads. Kort sagt, vi må pænt vente seks dage, inden 
vinden taber pusten, og slusen åbnes igen, så vi endelig 
kan sejle ind i ferske og mere rolige vande …

Marina.

Marseille.
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Endelig er vi ankommet til Port de Plaisance i byen Port-
St-Louis du Rhône. Men særlig behagelig er havnen nu 
ikke, for Mistralen, Rhôneflodens berygtede vind, suser 
for fuld styrke om ørene på os. Til gengæld ligger vi roligt, 
sikkert og tæt ved byen, der har set bedre tider. Mange 
danske sejlere kender både byen og den nærliggende havn 
Port Napoléon. Her mødes nemlig alle sejlere, både de 
som er kommet ned ad Rhône og vil rejse deres mast for 
endelig at kunne sejle for sejl i Middelhavet, og de som 
er på vej nordover og skal lægge masten ned for at gøre 
båden klar til kanalsejlads.  

Det er problemer, vi ikke kender til med vores lille 
stump af en mast, der kun er beregnet til at vise gæste-
flag og Europaflag. 

Hos den velforsynede skibshandler i Port Napoléon 
køber vi de grønne kanalbøger fra forlaget Les Éditions 
du Plaisancier (www.vagnon.fr/categorie/nautisme/guides-
nautiques/guides-de-navigation-fluviale/guides-de-naviga-
tion-fluviale/boutique.htm?lng=fr).

Bøgerne er på fransk, engelsk og tysk. Vi anskaffer i første 

Tanken om den fredfyldte Canal du Midi stod for os som 
et forjættende fata morgana, mens vi endnu sejlede ude 
på det oprørte Middelhav.

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM
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Camargue – heste og flere tyre
Tre kilometer op af Grand Rhône drejer vi af og sejler ind 
i Petit Rhône, der løber igennem et smalt snævert farvand 
i et pragtfuldt naturområde med tæt bevoksede bredder. 
Af og til kan vi se en flok af de berømte hvide camargue-
heste eller fredeligt græssende tyre, der på afstand ser ud 
som helt almindelige køer.

I Saint Gilles, der ligger en times sejlads efter, at vi forlod 
Petit Rhône og drejede ind i Canal du Rhône a Sete, oplever 
vi et besynderligt skue. Fem-seks sorte tyre bliver jaget ud 
i kanalen af en halv snes ryttere på hvide heste, hvor andre 
mænd svømmende leder tyrene over til den anden bred. 
Her drives de af rytterne videre igennem byens gader.

Det viser sig at være en årligt tilbagevendende begiven-
hed, hvor tyreavlerne viser deres færdigheder. Med andre 
ord: Vi har mødt de ægte Camargue cowboys. 

Saint Gilles er i dag en lidt søvnig by, men engang i 
middelalderen var den en af Middelhavets største havne- 
og handelsbyer med op mod 100.000 indbyggere. 

Protestanternes højborg
Hvor Aigues Mortes (Dødt Vand) har sit navn fra, er ikke 

omgang bind 1: ”Mini Atlas”, der giver et godt overblik 
over det franske kanalsystem, bind 5: ”Rhône” samt bind 
7: ”Canaux du Midi”, der viser vejen indtil Bordeaux, 
hvorfra floden Gironde fører videre ud i Biscayabugten.

Som havnefogden i Marseille har lovet os, så bliver 
Mistralen blidere på den syvende dag. Slusen åbnes, og 
”Frøken Meyer” bliver igen én blandt de mange tusinde 
både, der sejler på kryds og tværs ad de europæiske vand-
veje. Vi forlod Samsø for godt 18 måneder siden, og vi 
har nu sejlet 4271 sømil. Alle, der vil sejle på de franske 
floder og kanaler, skal købe en ”vignette” – et pas til de 
franske vandveje – hos den statslige organisation ”Voies 
Navigables de France” (www.vnf.fr). Hvis passet bestilles 
online inden 31. marts, får man 10 % rabat. Det kan også 
købes i alle kanaler ved indsejling til Frankrig. 

Van Gogh, Picasso og tyre
Rhônefloden virker ren, strømmen er ikke stærk den sen-
sommerdag, hvor vi med Camargue-sletten til bagbord 
pløjer os igennem det blå og blanke vand. Slusen er fyldt 
med både fra England, Holland og Tyskland samt en 
enkelt dansk båd – den første – vi har mødt i lang tid. 

Flydebroen ved Arles er snart overfyldt. Det gør nu 
ikke noget, for efter det langvarige blæsevejr er stemningen 
nærmest overstadig. Alle hjælper hinanden og glæder sig 
til at komme i land og opleve byen. På en nænsom måde 
har Arles indstillet sig på at modtage turister. 

I Vincent van Goghs museum hersker energiske damer 
over malerens minde og over hans soveværelse, der er 
genopbygget efter det berømte billede. 

En anden af de store malere, Pablo Picasso – der i øvrigt 
blev inspireret af van Gogh – bliver hyldet i museet Réattu. 
Han har skænket en del billeder til byen Arles, fordi han 
altid følte sig godt behandlet her, hvor han portrætterede og 
kærestererede med en del af byens kvinder. Han var også 
en flittig gæst i Arles’ godt 2000 år gamle amfiteater.

Den dag i dag kan man opleve den ublodige kamp 
mellem tyre og mænd, ”Courses Camarguaises”.

I denne version af tyrefægtning bliver tyrene ikke 
dræbt, de kan endog blive berømte. Det sker, hvis en tyr 
i mere end 15 minutter kan forsvare en blomsterkrans, 
der er flettet mellem dens horn, og hvor op til ti hvid-
klædte ”razeteurs” prøver at vriste kokarden, som kransen 
hedder, fra den. Der findes tyre, der nærmest har opnået 
stjernestatus, fordi de gang på gang dygtigt forsvarer 
deres kokarde og leger kispus med de ellers toptrænede 
modstandere.

ligefrem indlysende. Måske, fordi byen i det 13. århund-
rede blev bygget i et sumpområde, hvor den udviklede 
sig til en vigtig havneby. Men allerede efter godt 100 år 
begyndte havet at trække sig tilbage, og nu står byen 
fuldkommen isoleret som et fremmedlegeme midt i land-
skabet med høje tårne og mægtige bymure. Herfra kan 
man se ud mod Middelhavet og de svagt rosa bunker 
af hvidt salt, der indvindes her. 

I det 16. århundrede, hvor huguenotterne blev for-
fulgt i Frankrig, var Aigues Mortes nærmest Frankrigs 
protestantiske hovedby. Senere da dette kristne mindre-
tal var blevet besejret og fordrevet af den katolske kirke, 
gik byen fra at være et fristed til at blive fængsel for tal-
rige protestantiske kvinder, der i årtier sad som fanger i 
det store tårn. 

Etangs og flamingoer
Kanalen fører os igen tæt forbi Middelhavet. Der er kun 
en smal tange af sand imellem os og havet; men det er 
nok til, at vi føler os trygge på trods af et kraftigt blæse-
vejr og en næsten skyfri himmel. På styrbord side passe-
rer vi den ene ”Etang” efter den anden. På dansk ville vi 
kalde dem strandsøer med brakvand, hvor fersk- og salt-

vand blandes. Netop her får vi øje på en flok flamingoer, 
disse rosafarvede, højbenede vadefugle med en uendelig 
lang hals og et sært forvredet næb. Sikke et sceneri det 
er, når de gør tilløb til at hæve sig op i luften, hvor deres 
tændstiktynde ben pisker igennem vandet, indtil de kom-
mer fri og elegant flyver af sted på brede vinger. 

Bemærk at på Etang de Thau med Sete på den østlige 
og Marseillan på den vestlige bred gælder de almindelige 
søvejsregler! Man skal have det franske søkort SHOM 
6839 om bord. Ved Mistral fra nordvest eller Grec fra 
sydøst opstår yderst ubehagelige bølger, der kan være 
farlige for mindre både. Hele området er domineret af 
kæmpe østers- og muslingefarme. Man kan umuligt for-
lade disse indsøer uden at have besøgt en af de mange 
restauranter, der serverer lækre retter med fisk og skaldyr, 
som passende ledsages af en dejlig lokal hvidvin. 

Tvunget fra borde 
Da vi lige var ved at glemme alt om storme, bølger og 
andre besværligheder og nød det rolige solskinsvejr i 
havnen i Marseillan, står der pludselig en smuk kvinde 
på molen, som på tysk, fransk og engelsk meddeler: ”Om 
en time venter en bus på jer. Havnen bliver evakueret! Det 
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franske katastrofeberedskab har erklæret ’Rød Alarm’. Alle 
campingpladser og havne i området skal evakueres.” 

Det hedder sig, at særlige meteorologiske forhold kan 
føre til et hidtil uset uvejr med regn og kæmpestore hagl. 
Resultatet bliver at vi tilbringer en lang og ubehagelig 
nat i en trøstesløs idrætshal med ca. 150 opskræmte og 
forvirrede mennesker. Aldrig før har vi oplevet sådan et 
regnskyl. 

Klokken to om morgenen vil vi tilbage til båden, men 
bliver stoppet af politiet. Nogle timer senere kommer vi af 
sted, og i havnen kan vi heldigvis konstatere, at båden er 
helt i orden, mens vandmasserne er strømmet igennem 
byens gader.

Knap 500 l regn pr. m2 var der faldet, mens de kæmpe-
hagl, meteorologerne havde forudsagt i vores område, 
havde valgt at hærge inde i Marseille. 

Canal du Midi
I den renskyllede Frøken Meyer sejler vi videre, og da 
vi ved Bagnas har passeret Canal du Midis første sluse, 
kan vi virkelig slappe af. Den 240 km lange kanal, der 
ender ved Toulouse, er i dag et af de mest skattede ferie-
områder for folk, der har lyst til at sejle på kanaler. Her 
går alt roligt og afslappet til. 

Solen nydes, fransk mad og vin – vinstokkene står på 
marker helt ned til kanalen – kan købes mange steder i 
de små byer, man sejler forbi. Da kanalen blev indviet i 
år 1681, tænkte ingen på turisme. Det var et økonomisk 
og teknologisk projekt af særklasse, muligvis verdens 
første Offentlig Private Projekt (OPP), som man taler så 
meget om i dag. Kongen betalte 40 % af omkostningerne, 
det samme gjorde provinsregeringen, mens 20 % blev 
finansieret af Pierre-Paul Riquet, der havde udtænkt hele 
projektet og stod for dets gennemførelse. 

Kanalen blev en økonomisk succeshistorie, indtil jern-
bane og lastbiler gjorde den overflødig. Uden indtægter 
fra fragtsejlads var kanalen tæt på at gå fallit. Ikke blot 
kanalselskabet, men hele den omkringliggende provins 
blev forarmet. Også kvaliteten på områdets vine blev dår-
ligere og dårligere. Oprettelse af vinkooperativer i 1930’erne 
med kvalitetskontrol rettede op på vinen, og de første 
turister åbnede lokalbefolkningens øjne for kanalens 
muligheder som en vandvej for maritim turisme. 

Hundreder af udlejningsbåde med endnu flere glade 
turister om bord har siden tilført den gamle kanal og hele 
området nyt liv. Charterbådene kan lejes uden kanal-
bevis, og alt fungerer fint trods trængsel ved sluserne, ofte 
snævre sving og smalle gennemsejlinger ved broerne. 

Canal du Midi tilbyder rendyrket hyggesejlads med 
mulighed for pragtfulde oplevelser i byer som Agde, 
Béziers, Carcassonne, Castelnaudary og endelig Toulouse. 
Vil man videre, kan man via Canal de Garonne sejle helt 
ud til Atlanterhavet.

Men stilheden under det grønne tag af platantræernes 
grene, der hænger ud over kanalens bredder og synet af 
de solbeskinnede vinmarker, mens man sidder på sin båd 
og nyder en af Languedocs i dag glimrende vine – ja, 
det er nok det, der bliver hængende i erindringen som et 
minde fra denne smukke vandvej. Og så må man heller 
ikke glemme, at Canal du Midi også er et storslået histo-
risk monument over fransk ingeniørkunst.

1

2

3
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”Frøken Meyer” møder Mistralen, der med sin hårde vind 
vanskeliggør sejladsen op ad de franske kanaler.

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM

Fransk forår
fra provinsen i syd til ”Byernes by” – Paris
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Saint Jean de Losne

Dijon

Paris

Sneen vælter ned over vores dæk, som lige er lakeret! 
Det burde være umuligt med sne i den varme, og det 
er det også. De hvide fnug kommer ikke fra himlen, 
men fra de høje popler, der står i tætte rækker ved 
værftet Ancre i Beaucaire. 

Uden afbrydelser sender vinden lodne plantefibre 
ned over ”Frøken Meyer”, hvis nylakerede dæk snart 
ser ud, som var det betrukket med et langhåret væg 
til væg-tæppe. Vi kan ikke rigtigt stille noget op, så 
mens værftets dygtige håndværkere skifter den propel, 
som nødtørftigt blev repareret i Gallipoli ved Italiens 

sydspids, kravler jeg ind under båden, hvor de hvide 
fnug ikke kan sætte sig, og maler bunden. 

Det er det tredje forår, vi oplever under vores rejse 
på Europas floder og kanaler. Da vi startede i Ballen på 
Samsø for to år siden, var det en blæsende kold april-
dag. Året efter i Istanbul i begyndelsen af marts ventede 
sne og ubehagelig kulde på os. Men Sydfrankrig lever 
helt op til vores forventninger: Allerede først i april 
sniger temperaturen sig op over 20 grader, luften er fløjls-
blød, rapsmarkerne stråler om kap med solen, og – ja, 
poplernes hvide fibre flyver overalt.
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Beaucaire er en ældgammel by med rødder tilbage til 
dengang romerne var i Gallien og lagde grunden til for-
tællingerne om Asterix. Byens navn skal efter sigende 
betyde ”den smukke engel” eller ”den gode nabo”, og den 
lever nogenlunde op til begge betydninger. Stedet er blevet 
et elsket samlingssted for sejlere fra alverdens lande. 

Canal du Rhône à Sète løb oprindelig igennem byen 
med en sluse lige før indsejlingen til Rhonefloden. I dag 
skal man ved St. Gilles dreje af mod Petit Rhône og 
videre til hovedstrømmen. 

Nu udgør kanalen med sine mange udenlandske både 

et lille internationalt samfund med et samlet mål: At nyde 
livet i fællesskab og fordragelighed. 

Beaucaire som fast havn
Denne forårsdag, hvor poplernes frø dækker vores netop 
lakerede dæk, forlader min ellers urokkeligt optimistiske 
Liller mig og båden. Det er selvfølgelig for at få problemet 
med den mislykkede lakering lidt på afstand, men også 
for at gå på opdagelse omkring havnen. 

Da hun vender hjem, kan hun fortælle, at der ligger seks 
danske både – foruden svenske, tyske, hollandske, engelske, 
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amerikanske m.fl. Mange af fartøjerne har Capitaineriet 
– altså havnekontoret – som adresse. Flere har fastnet-
telefon installeret i båden, hvilket siger ikke så lidt om 
deres manglende lyst til at komme videre. 

Alle disse mennesker med vidt forskellige baggrunde 
føler sig åbenbart godt tilpas i denne by. Ved en grillaften 
møder vi bl.a. en enlig engelsk Lady, der på sin egen facon 
holder hof. Vi træffer også en hollandsk dame, der er 
blevet hængende, efter at hun pludselig mistede sin mand 
for nogle år siden. 

Ud over titelfiguren i operetten ”Den glade Enke” er 
hun den muntreste enke, vi har oplevet. Vi møder hende 
i selskab med en amerikansk ”kollega”, begge sprudler de 
af livsvilje mere end af sømandskab, De har rent ud sagt 
ikke meget begreb om at manøvrere deres både.

Man kan hvad man vil
Manøvrere kan til gengæld en kvindelig japansk journalist, 
sådan da. Hun har siden 1991 levet i Berlin. Alligevel taler 
hun hverken tysk eller fransk, og uden maritim skoling 
eller erfaring har hun købt en båd med det passende navn 
”Clochard” (vagabond). 

Hvordan hun er kommet hertil, ved vi ikke, men nu 
vil hun tilbage til Berlin, så hun spørger lidt forsagt om 
den bedste rute, og hvordan hun skal bære sig ad? 

Ups, det var lidt af en udfordring for en lovlydig 
dansk-tysk sejler! Men for at gøre en lang historie kort: 
Den lille spinkle japaner, der sejler alene, klarer det 
hele. Vi møder hende i hvert fald tilfældigt nogle uger 
senere på Mosel og igen to år efter på kanalerne i Berlin. 
Lykken står den kække bi! 

Mistralen gør sejlads vanskelig
I løbet af de seks dage, hvor Mistralen igen blæser, falder 
Rhonens vandstand fra syv til 4,40 m. Det er meningen, 
at vi efter vores anstrengelser med maling og klargøring 
af båden vil nyde livet lidt i Beaucaire. 

Men netop da spredes et budskab fra mund til mund 
blandt sejlerne: De mest garvede Rhone-kyndige anbe-
faler, at de både, der agter sig op ad floden, skal gøre sig 

klar til afsejling. Det skal ske senest næste dag, for der er 
en ny Mistral i anmarch. 

Ud over den hårde vind truer vinterens smeltevand 
med at vanskeliggøre sejladsen. Ofte er det helt umuligt 
at sejle op ad Rhonen før sidst i maj, da smeltevandet 
ikke blot gør strømmen stærkere, men også kan føre hele 
træer og store grene med sig. Vi skal altså af sted, inden 
sneen i bjergene for alvor begynder at smelte.

Næste dag forlader en lille konvoj bestående af fire 
danske, en finsk, en engelsk og en tysk båd Beaucaire. 
Strømmen er allerede stærk, da vi ved kilometermærket 
279 sejler ind i selve Grand Rhône. Især under broerne 
skal både med mindre motorkraft kæmpe imod den 
kraftige strøm. 

Desuden må vi hele tiden holde udkig efter lumske 
træer, der som truende torpedoer dukker op som mørke 
skygger tæt under vandoverfladen og kræver hurtige 
manøvrer. 

Efter de små, overskuelige sluser i Canal du Midi virker 
den første Rhone-sluse, Beaucaire-Vallabrègues, med sine 
12x195 m gevaldig stor. 

Rutinen indfinder sig
Nu deler vi igen vandvejen med store flodbåde på kryds-
togt med passagerer eller i fart med fragt. Fordelen ved 
alle de tolv sluser, som fører os frem til Lyon, er, at de er 
udrustet med pullerter, der tilpasser sig efter vandover-
fladen, hvad der er en yderst behagelig indretning i sluser 
med højdeforskelle på mellem syv og 25 meter. 

Da den første nervøsitet har lagt sig, vender rutinen 
tilbage. Vi kan ”læse” vandet og tyde strømhvirvler og 
skygger. VHF’en står på kanal 10, og over kanal 20 eller 
22 kalder vi sluserne op ca. en halv time før vores 
ankomst og oplever en meget venlig betjening.

Det blide landskab glider grønt og langsomt forbi, og 
vi får øje på de første vinmarker. En af Frankrigs berømte 
vine, Chateauneuf du Pape, produceres tæt ved Avignon, 
som vi anløber denne aften efter ti timers sejlads. 

Det forbavser os ikke spor, at Avignon med denne 
herlige vin lige uden for døren blev residensby for hele ni 

katolske paver under de kirkelige fyrsters udlændighed 
fra Rom i årene fra 1309 til 1423. Kirkens folk har altid 
vidst at indrette sig. Avignon kan stadig byde på middel-
alderlige bygninger fra sin storhedstid. Nu har de ikke 
paverne, men pavernes vin har de stadig.     

Når vi Lyon inden stormen?
På strækningen fra Viviers til Valence er vores lille flotille 
vokset med en fransk og svensk båd. Det er et smukt syn, 
når otte både som en flok vildgæs i kileform strider sig 
op mod den stærke strøm. Om aftenen bliver der fortalt 
røverhistorier og byttet informationer. Og alle føler den 
samme uro: Er det muligt at komme til Lyon før den 
næste Mistral, der her blæser imellem 120 og 160 dage om 
året, og er det muligt, før smeltevandet fra Alperne stopper 
sejladsen i måske flere uger? 

Da sluseportene åbner sig kort før Lyon, kan vi allerede 
mærke Mistralens kraftige pust på op til 20 m/sek. Det er 
utroligt, så nøjagtigt det franske meteorologiske institut 
kan forudsige denne ubehagelige nordenvind, som her 
fra vores nuværende position suser mere end 400 km ned 
gennem Rhonedalen og ind i Løvebugten, Golf de Lion. 
Rhonefloden drejer ved Lyon af i retning mod Schweiz, 
mens vi fortsætter på en nordlig kurs over Saone. 

Lyon ligger 165 meter over havet. Med 1,2 mio. ind-
byggere er det Frankrigs tredjestørste by med et attrak-
tivt centrum på Saones venstre bred, mens smalle krogede 
gyder på højre bred fører til kirken Notre Dame, hvor-
fra der er en vidunderlig udsigt over byen og hele land-
skabet. I modsætning til Rhone opfører Saone sig stille 
og fredeligt.

Vi er nu tre danske både, der roligt sejler op af floden. 
Vores fælles mål er Saint Jean de Losne, som ikke bare er 
en traditionsrig flodhavn, men i dag rummer en af Frank-
rigs største lystbådehavne. 

Hundredvis af sejl- og motorbåde fordeler sig over et 
kæmpe areal, og vi overraskes over, hvor mange der er til 
salg. Her ligger åbenbart mange bristede drømme. Har 
man brug for reparationer og motorservice af enhver art, 
er man kommet til det rigtige sted.  

189 sluser til Paris
Vores næste store mål er Paris, og vi vælger den lidt mere 
besværlige vej over Canal de Bourgogne. Ved Laroche 
munder kanalen efter 242 km ud i floden Yonne. Besvær-
lig, fordi vi skal passere hele 189 sluser, mange af dem 
hånddrevne. Sagt på en anden måde, der er i snit kun 
1300 m mellem sluserne. 

Hertil kommer at vi lige så stille hæver os op til 378 
m over havet lige der, hvor vi skal igennem den 3333 m 
lange tunnel Voûte de Poullilly-en-Auxois. 

Canal de Bourgogne har engang været et vigtigt for-
bindelsesled mellem Middelhavet og Atlanten, men nu 
sejler her først og fremmest lystbåde. 

Og man skal ikke regne sin gennemsnitsfart ud på 
denne kanal. En dag havde vi – efter otte timers sejlads 
og 24 sluser – blot tilbagelagt 27 km! 

Alt går efter en ældgammel, trippende rytme og ofte med 
ventetider. Landskabet er overvældende smukt, bakket, 
frodigt og grønt. De berømte franske Charolais-køer står 
og lyser op i deres hvide pels, mens de systematisk tygger 
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drøv, og små landsbyer ligger fristende tæt ved kanalen, 
men desværre ofte uden en ordentlig plads til at fortøje. 

En fin havn finder vi til gengæld i Dijon. Bortset fra 
en lang og stolt historie kan Dijon fremvise to for men-
neskeheden nærmest uundværlige specialiteter: 

Den ene er den stærke Dijon-sennep, der gjorde byen be-
rømt, men som ikke mere produceres i selveste Dijon. 

Den anden er Kir, en drik, der oprindelig blev serveret 
af Dijons borgmester, Felix Kir, som efter verdenskrigen 
byggede et net af byvenskaber op og ved disse lejligheder 
serverede en blanding af den lokale solbærlikør, Crème 
de Cassis, og hvid Bourgogne. Og skal det være ekstra 
fint, så skiftes hvidvinen ud med boblende Cremant de 
Bourgogne til en Kir Royal. Dijon er en både hyggelig og 
seværdig by.

Endelig i ”Byernes by” – Paris
Efter tolv dage sejler vi ind i den rolige og stille flydende 
Yonne. Området virker nærmest lidt kedeligt efter Bour-
gognes dramatiske landskab. Der er nu kun fire dages 
sejlads, inden vi når Paris. ”Byernes By” modtager os med 
solskin og al den hurlumhej, der kan forventes: Masser 
af trafik på Seinen og kanalerne, mennesker alle vegne, 
Eiffeltårnet, Notre Dame, triumfbuerne, Louvre og alt 
det andet, som vi gerne vil besøge. 

At ankomme sejlende til sådan en metropol, det 
giver et sus i maven af forventning og føles helt ander-
ledes end hvis man var kommet med fly, tog eller bil. 

Vores mål er havnen, Port Arsenal tæt ved Place de 
Bastille, hvor vi har bestilt og fået plads de næste 14 dage. 
Tættere kommer man ikke Paris’ hjerte fra søsiden.
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På vores sejlads gennem Europa har det fascineret os, at 
man ofte kan fortøje temmelig tæt på centrum selv i store 
byer som Berlin, Wien, Bratislava, Budapest, Istanbul, 
Athen og Rom. Af samme grund er det ikke svært at kom-
me til de fleste af disse byers seværdigheder. 

Bedst af dem alle er dog Paris. Ingen af de andre metro-
poler, vi har besøgt, har en havn, der ligger så centralt 
som Port de Plaisance de Paris-Arsenal. Lystbådehavnen 
er anlagt i en tidligere voldgrav mellem Seinen og kanal 
Saint-Martin. 

Her er vi naboer til Place de la Bastille, hvor fransk-
mændene den 14. juli 1789 indledte den franske revolu-
tion med slagordene: Frihed, lighed og broderskab. Her 
stod også den berygtede guillotine, som kappede hovedet 
af revolutionens fjender – og et par stykker til. 

I dag er området mere fredeligt med utallige cafeer, 
restauranter og diskoteker, som byder på mad og for-
lystelser døgnet rundt. Ikke uvæsentligt ligger her også 
en metro-station med forbindelse til Tout-Paris, hvis man 
da ikke foretrækker at spadsere eller cykle langs Seinen 
og de prægtige boulevarder.  

I Paris føler den sejlende gæst sig hurtigt tilpas. Havne-
pengene ligger på et rimeligt niveau og kan ses på http://
www.fayollemarine.fr. Selvfølgelig besøger vi alle de 
berømte museer, kirker og bygningsværker, cykler langs 
Seinen til Notre Dame og Eiffeltårnet, valfarter til La 
Grande Arche, den moderne triumfbue tegnet af den 
danske arkitekt, Otto von Spreckelsen. 

Her har man fra 110 meters højde en fænomenal 
udsigt mod øst over Paris’ historiske akse med de to 

ældre triumfbuer, hovedgaden Champs Elysées, den 
ægyptiske obelisk og Louvre. Sidstnævnte rummer en af 
verdens største og fineste kunstsamlinger. Her kan man 
bl.a. se den antikke skulptur, Venus fra Milo, og Leonardo 
da Vincis gådefulde portræt, Mona Lisa. 

Efter 14 travle dage forlader vi Paris med en glad 
fornemmelse over at have oplevet en både levende og 
prægtig storby. Vi tænker tilbage på de smukke gader 
og bygninger og de mange offentlige museer med deres 
tilbud om kunstneriske og historiske oplevelser.

Den sejlende trafik er tæt, da vi står ud af Port 
Arsenals sluse og ind på Seinen. Her skal vi holde tungen 
lige i munden, mens vi sejler mellem fragt- og passager-
både. Vi sejler langsomt forbi nogle af de berømte steder 
endnu engang, før vi tager endelig afsked med Byernes 

Afsked med en fascinerende og interessant by, Paris, og ud i et landskab præget 
af tidligere verdenskrige og champagnemarker.

TEKST & FOTO JÜRGEN HELM
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By. Allerede efter fire kilometer er vi fremme ved slusen 
St. Maurice, hvor vi sejler ind på floden Marne. 

Sejlads gennem slagmarken
Vores overordnede kurs er nu sat mod øst. Det bringer 
os ind i en region, som uden overdrivelse kan kaldes 
Europas værste slagmark. Herfra og ind mod Rhinen 
og Mosel er der i tidens løb udkæmpet utallige krige. De 
regionale skærmydsler mellem grever, biskopper og 
småkonger hørte før i tiden til dagens orden. 

Fire af disse konflikter har imidlertid bragt ulykke 
over hele Europa: Napoleons felttog indtil 1814, den 
tysk-franske krig 1870-71, 1. verdenskrig 1914-18 og 
senest 2. verdenskrig 1939-45. Millioner af mennesker 
er blevet dræbt i de områder, vi skal sejle igennem i 
de næste uger. Et blødt, grønt landskab bliver nu og da 
brudt af krigsmonumenter og af endeløse kirkegårde med 
tusindvis af krigergrave. 

Som født i Tyskland kender jeg både mine slægtninges 
og andres fortællinger fra denne blodige fortid. De 
dukker nu op i min erindring, og jeg må tilstå, at det 
lægger låg på humøret, da vi tager hul på denne del af 
vores tur. Selv et herligt solskin kan ikke fjerne historiens 
skygger helt.

Ostenes Konge
Det er overraskende, hvor hurtigt landskabet skifter 
karakter fra bymæssig-industriel til rolig-landlig. Blidt 
slynger Marne sig gennem landskabet, vandet er rent, 
landsbyerne ligger i en vis afstand fra floden, hvilket 
tyder på, at den ikke altid har været så fredelig som nu. 
Vi sejler igennem regionen Brie. Jo, det er det selv samme 
område, der har lagt navn til den berømte ost. I dag bliver 
den kopieret verden over, bortset fra Brie de Meaux, som 
stadigvæk bliver fremstillet og solgt i Meaux, en hyggelig 
by 40 km øst for Paris. 

På Wienerkongressen i 1815, hvor et nyt Europa-
kort skulle forhandles på plads efter Napoleons neder-
lag, begyndte de mange forhandlere at kede sig. Ved 
en ostekonkurrence, arrangeret af den snu franske for-
handlingsleder, Talleyrand, blev Brie de Meaux kåret til 
”Ostenes Konge”. 

Dette siges at være franskmændenes første sejr efter 
nederlaget ved Waterloo. Det var dog næppe kulinariske 
interesser, der fik vores nordiske forfædre, vikingerne, til 
at besøge og plyndre Meaux i både 852 og 886. Byen var 
dengang kendt for sine rigdomme, hvad den imponerende 
domkirke, St. Étienne, stadig vidner om. 

Gæstfrihed og minder om krig
I næsten alle byerne ved Marne og længere mod øst findes 
udmærkede broer og kajer med el-stik og vandhaner, ofte 
er her også brusebad og toiletter, som ikke koster noget. 
Jeg bilder mig også ind, at disse gæstfri lokalsamfund i 
længden vil tjene flere penge på de sejlende turister, end 
hvis de havde opkrævet havnepenge og ansat havne-
betjente til at opkræve dem. 

Jo længere vi kommer østpå, desto flere vidnesbyrd fin-
der vi om de drabelige kampe, der under 1. verdenskrig 
blev udkæmpet her ved Marne. Når man i dag ser ud over 
det fredelige landskab, er det umuligt at forestille sig den 

gru og menneskelige fornedrelse, der dengang herskede 
her. Min morfar, som bar det gode franske navn Bongard 
og var gift med en Picard – de to familier kom fra Syd-
frankrig og Picardiet – nægtede at kæmpe med våben mod 
sine slægtninge. Han blev sanitetssoldat. ”Vi slæbte både 
sårede tyskere, franskmænd og amerikanere fra slagmar-
ken,” fortalte han, der i sin alderdom nåede at glæde sig 
over forsoningen mellem Tyskland og Frankrig. 

Champagne og historiske Reims
Nutiden indhenter os igen. Der dukker flere og flere vin-
marker op. Vi kan ikke se boblerne endnu, men det er 
ganske vist: Vi er nu i Champagneområdet! Kun de druer, 
der er groet og høstet her på egnen og siden modnet på 
flaske under tryk, må kalde sig champagne. Alt andet er 
Crémant, når det er fransk, Sekt, når det er tysk, eller 
Cava, hvis det er spansk. På Château-Thierry, i Reuil, 
Épernay og siden i Reims er det ikke krudt, der knalder, 
men champagnepropper, når vi får lejlighed til at prøve-
smage den lokale boblevin. 

Ved Cumières forlader vi Marne og sætter kursen 
mod nord ind i Canal Latéral à la Marne. Efter få kilo-
meter sejler vi ind i Canal de l’Aisne à la Marne, hvor 
vi vil besøge områdets hovedby, den ældgamle Reims. 
Under 1. verdenskrig blev byen nærmest udslettet. Kun 
med præmier og amerikansk hjælp kunne befolkningen 
lokkes tilbage igen. 

Reims var knap nok bygget op igen, da Tyskland i 
1940 invaderede Holland, Belgien og Frankrig. Det var 
i Reims den tyske general Jodl den 7. maj 1945 under-
skrev Tysklands ubetingede kapitulation i general Eisen-
howers hovedkvarter. Og det var igen i Reims, at præsident 
Charles de Gaulle og forbundskansler Konrad Adenauer 
i 1962 underskrev en venskabspagt i Kathedrale Notre-
Dame de Reims. 

Det blev en meget følelsesladet ceremoni, men pagten 
holder stadig som grundlag for samarbejdet mellem Frank-
rig og Tyskland. Dens betydning har mange mennesker 
og politikere rundt omkring i Europa enten ikke forstået 
eller vil helst ignorere. 

Bortset fra alt det historisk-politiske er Reims – sammen 
med Épernay – centrum for champagneproduktionen. 
Vi besøger det traditionsrige champagnefirma Taittinger, 
hvor millionvis af flasker ligger dybt nede i kalkstenshuler 
for at holde en konstant temperatur og langsomt modne 
til fornem champagne. 

 
Gensyn med en bekendt
Efter slusen Vieux lès Asfeld ved Avaux er vi sejlet ind 
i Canal des Ardennes. Vi føler os meget alene på den 
99 km lange kanal med 47 selvbetjeningssluser. Bort-
set fra nogle få landsbyer virker området nærmest tomt. 
Vi møder hverken skibe eller mennesker. Det gør vi 
til gengæld i den udmærkede havn Pont-A-Bar kort før 
indsejlingen i Canal de L’Est. 

Her løber vi igen ind i vores japanske veninde fra 
Beaucaire. Det var hende, der impulsivt købte båden 
”Clochard” og derefter kastede sig ud på de europæiske 
vandveje. Nu er hun på vej mod Berlin. Med en let 
hovedrysten, men alligevel imponerede lytter vi til hendes 
fortællinger, der ind imellem lyder temmelig hår-3

2

pragtfulde gamle og moderne 
glasvinduer af Chagall.

øverstkommanderende under 

Dormans som det centrale 
sted for alle krigshandlinger. 
Soldater af alle krigførende 
stater ligger her i en 
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rejsende. Men den spinkle pige er gjort af sejt stof og 
har klaret sig. Hatten af for det. 

12 km længere fremme når vi byen Sedan, endnu en 
af militærhistoriens blodige lokaliteter. Havnen er god 
nok, men næsten tom. I det hele taget virker byen lidt 
trist og slidt, som om den aldrig helt er kommet sig efter 
de tre krige, der har ramt den. 

For godt 140 år siden, den 1. september 1870, tørnede 
invasionstropper fra Bismarcks forenede tyske hær her 
sammen med de forsvarende franske styrker. Fransk-
mændene tabte og kapitulerede dagen efter. Det var 
starten på Frankrigs 3. Republik og Tysklands forening 
til et kejserrige.

Nye oplevelser hele tiden
Kun to timers sejlads fra Sedan ligger byen Mouzon, hvor 
vi møder en helt anden atmosfære. På vej rundt i byen 
kommer vi forbi en kirke med et stort orgel, og i Frankrig 
er det ikke lige så selvfølgeligt som i Danmark. 

Nogle konservatorie-elever er netop ved at aflægge 
prøve med selvkomponeret orgelmusik. Og det må siges 
til deres ros: Aldrig har jeg troet, at et kirkeorgel kunne 
frembringe moderne musik så virtuost og fyldt af gallisk 
temperament! Skal jeg være helt ærlig, så var musikken 
næsten for moderne for vores ører, men imponerende var 
det nu alligevel. 

Efter denne kunstneriske oplevelse bliver der lagt 
en dæmper på stemningen, da vi den næste dag passerer 
den ene uhyrligt store kirkegård med krigergrave efter 
den anden. Franske, amerikanske, engelske, tyske og 
soldater fra mange andre lande ligger begravet her. 

En hel armé af hvide kors står som på geled i lange, 
lige rækker. Det er forfærdende og trist. Nu, hvor vi 
har oplevet tristessen i og omkring Sedan, hvad venter 
os så i Verdun? I byen som over hele verden er blevet 
synonym med skyttegravskrigens meningsløse myrderier 
og ødelæggelse? 

Vi bliver modtaget med skiltet: ”Verdun: Verdens-
centrum for fred, frihed og menneskerettigheder”. Få 
byer kan have fortjent denne udnævnelse fra de Forenede 
Nationer mere end Verdun. 

Byens borgere har på den måde skånet deres by for 
kun at blive husket for de rædselsvækkende følger af et 
militært og politisk stivsind under den 1. verdenskrig. 
Det ragnarok, som Winston Churchill gav navnet, ”Den 
store krig”.

I stedet ønsker Verdun nu at række hånden ud til alle, 
som kæmper for fred, frihed og menneskerettigheder. 

Efter en uges tid omgivet af minder fra Europas 
blodige historie starter vi Volvo-Penta’en, kaster los og 
lader ”Frøken Meyer” føre os videre på vores rejse. Nu 
gælder det blandt andet gåseleverens hjemby, Strasbourg, 
så følger Rhinen og byerne langs den store flod, før vi til 
allersidst er tilbage, hvor vi begyndte – i Danmark.

faldne soldater.

møder vi efter Toul endelig 

2
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nærmest ned ad en trappe med tolv sluser, der alle bliver 
styret automatisk. 

Gensyn med sejlerbekendte
Toul, der har været bispesæde siden år 365, er en hygge-
lig by med levn fra fortidens kraftige forsvarsværker. Og 
her sker et af de mirakler, som vagabonder på Europas 
vandveje undertiden oplever: For to år siden mødte vi i 
Bratislava et schweizisk-brasiliansk par med deres mega-
motorbåd – og nu står de her på molen og vinker os hen 
til en ledig plads! 

Da vi er løbet ind i en hedebølge, gør vi det eneste, vi 
orker. Vi sætter os i skyggen, nyder en Campari og snak-
ker ivrigt om alt det vi har oplevet siden sidst. Og netop 
mens vi sidder der, sejler endnu en kendt båd ind i havnen. 
Erling og Britt fra Helsingør er på vej til Sydfrankrig. Det 
udvikler sig naturligvis til en hyggelig og munter aften. 

Vi forlader Verdun i fint højtryksvejr og følger Canal de 
la Meuse, den tidligere Canal de L´Est, mod øst. I takt 
med at vi kravler opad gennem de mange sluser, tiltager 
temperaturen. Om bagbord har vi landskabet Lothringen, 
der sammen med Alsace har været stridens æble i utallige 
franske og tyske forviklinger. 

Så sent som efter krigen i 1871 blev de to provinser 
igen indlemmet i Tyskland, og det var baggrunden for 
opførelsen af Canal de L´Est, der løber tæt ved den 
daværende grænse, hvor den skabte en nord-sydgående 
forbindelse til byerne Nancy og Toul. 

Elsass-Lothringen er efter 1. verdenskrig kommet til-
bage til Frankrig, og nu nyder vi godt af denne idylliske 
kanal, der er omkranset af Argonner skoven. Da vi omsider 
er fremme ved kanalens højeste punkt, er vi hele 250 m 
over havet, og her venter Tunnel de Foug på os. Denne 
tunnel er 866 m lang, og når den er passeret, suser man 

Med kursen sat mod ristet hotdog – med det hele …

”Frøken Meyer”s
lange rejse lakker mod enden
Efter tre års sejlads på Europas floder gennem flere forskellige kulturer 
glæder besætningen sig til at komme hjem til Samsø. Oplevelserne har 
været mangeartede og for det meste rigtig gode. 
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Møde med familien i Metz
Kort efter Toul svinger vi ind på Mosel-floden og sejler 
nærmest stik nord. Selvom floden blev tæmmet med sluser 
og dæmninger for godt 50 år siden, slynger den sig stadig 
smukt gennem det grønne landskab. 

Vores mål er den historiske by Metz. Som en typisk 
grænseby er den et produkt af to kulturer, den franske 
og den tyske. Som sagt er dette møde ikke altid gået stille 
af; men nu kan man glæde sig over den lykkelige forening 
af fransk og tysk gastronomi i det lokale køkken.

I Metz har den tyske kejser Wilhelm II’s interesse for 
byen sat sig spor i et helt ”wilhelminsk område” opført i 
årene omkring år 1900, mens byen endnu var tysk. Blandt 
bygningerne fra den tid er bl.a. hovedbanegården, post-
huset og den daværende Rigsbank. 

Havnen i Metz ligger tæt ved byens centrum og midt 
i et stort parkanlæg. Her har vi aftalt at mødes med min 
søster og hendes mand, der kommer sejlende fra Köln i 
deres mere end 100 år gamle båd, ”Colonius” ex. ”Victoria 
Louise”, der er opkaldt efter kejser Wilhelms datter. 

Båden startede i 1895 med at sejle som passagerfærge 
på Rhinen og måler 10,5x2,50 m. Om aftenen oplever vi 
en fantastisk koncert for vandorgel, hvor flere springvand 
bliver belyst i skiftende farver i samspil med musikken. 

Nancy – en skønhed 
Få timers sejlads mod syd begynder Canal de la Marne 
au Rhin’s østlige afsnit. Det fører til Nancy, Strasbourg 
og Rhinen. Hvis man interesserer sig for byplanlæg-
ning, smukke bygninger i jugendstil og dertil en gæstfri 
atmosfære, så vil nogle dage i Nancy ikke være spildt! 

Nu, hvor vi bevæger os langsomt ud af Frankrig, 
som vi i løbet af fire måneder har sejlet igennem fra 
Marseille i syd over Paris og videre mod nordøst – ja, så 
oplever vi Nancy som en slags afskedsgave vi kan nyde her 
på falderebet. Vi er aldeles betaget af Nancys elegante skøn-
hed med Place Stanislas som det naturlige centrum. 

Tunneller og skibselevator
Landskabet i Lothringen er uden de store seværdigheder. 
Sluserne er talrige, men alligevel går det hurtigt takket 
være den fjernbetjening, der styrer dem. Spændende bliver 
det, da vi nærmer os kanalkilometer 248. 

Her i Vogeserne er vi klatret op i godt 300 m højde, 
da indgangen til tunnel Niderviller dukker op. Tunnel-
len bliver styret med trafiklys og er kun 475 m lang. Efter 
næsten en km venter den noget længere Tunnel d´Arzviller 
på hele 2306 m. Efter endnu to km når vi frem til det 
berømte sted med det indviklede navn: Plan incliné 
Ascenseur à bateaux de St. Louis-Arzviller. På dansk 
kalder vi den slet og ret: Skrå-elevatoren Arzviller. 

Mange kender måske skibselevatoren i Elbe-Seiten-
Kanalen, hvor skibene i et bassin hæves eller sænkes 
38 m lodret. I Arzviller overvindes højdeforskellen på 
44,7 m i et bassin, der i en vinkel på 41 grader glider 
skråt op og ned på nogle skinner. 

Siden indvielsen i 1969 har skråelevatoren afløst hele 
17 sluser, som på en strækning af kun fire km kantede sig 
igennem bjerget. Vi befinder os nu på den østlige side af 
Vogeserne og sejler ind i Alsace, et af Frankrigs berømte 
vinområder.

God mad og herlige vine
I den smukke by Saverne med de karakteristiske bindings-
værkshuse, lader vi hæmningerne fare og går på restau-
rant Haus Katz, hvor vi indtager en overdådig middag 
og afprøver de lokale hvidvine.

Sejladsen igennem Alsace med de hyggelige byer, 
venlige mennesker, god mad og herlige vine må kaldes 
et smørhul for turister – også de sejlende. Den store 
finale er naturligvis Strasbourg, som både er en livlig 
og hyggelig by samt en af EU’s metropoler, der huser 
utallige europæiske institutioner. Også fra vandsiden er 
det en meget charmerende by. 

Her, efter mere end 2000 km sejlads på Frankrigs floder 
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De læsere, der har fulgt ”Frøken Meyer”s sejlads gennem Europa, 
vil vide, at dette er beretningen om rejsens sidste etape. Under-
vejs mod hjemhavnen på Samsø svinger følelserne mellem glæde 
og let vemod. Stribevis af oplevelser for livet er snart forbi, og 
dagligdagen truer. Samtidig glæder vi os: Gennem tre år har vi 
sejlet mere end 7000 sømil på kanaler, på floder og i åbent hav. 
Vi har besøgt tretten forskellige lande, og nu ser vi frem til at 
komme hjem og gense familie og venner og fordøje mange ind-
tryk. Vi har mødt megen venlighed og gæstfrihed, har nysger-
rigt interesseret os for kultur og politik, hvor vi kom frem. Vi 
har ikke sjældent bestilt mad på et spisekort, som vi ikke helt 
forstod. Som oftest gik det godt. Vores sejlads var undertiden 
krævende, men aldrig farlig. Vi har oplevet alt det, som vi på 
forhånd havde fantasi til at forestille os – og en hel del mere.

søer med rent vand og gode 
ankerpladser.

Köln. Den måtte transportere 

1
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og kanaler, sætter vi en musettevals på den indre grammo-
fon, mens vi tager afsked med dette dejlige land. Det er 
helt vemodigt, da vi lægger sidste guide nr. 12 fra forlaget  
Vagnon (www.codes-vagnon.fr) på hylden og kaster os 
over Manfred Fenzls ”Der Rhein” fra Edition Maritim.

Rhinen med livlig flodtrafik
Ude på Rhinen bliver der pludselig en hektisk trafik om-
kring ”Frøken Meyer”. Vi må skærpe opmærksomheden. 
Det er som om den store flod har været på afmagrings-
kur. Vandstanden er faldet kraftigt efter mange uger  
uden regn. På VHF’en følger vi med, når skibene omkring 
os aftaler hvor og hvordan de kan passere hinanden i det 
ekstraordinært smalle flodløb. 

Kanal 10 er den obligatoriske frekvens for alle sejlende  
på floder og kanaler. Lystfartøjer skal i forhold til  
erhvervsmæssige fartøjer ikke blot efterleve det gode  
motto: ”De, der sejler for lyst, viger for dem, der sejler  
for brød”. Nej, her på Rhinen har lystsejlere faktisk  
INGEN rettigheder over for fragt- og passagerskibe! 

Derfor er det en god overlevelsesstrategi at tænke  
fremad samtidig med, at der altid holdes et godt øje med  
de skibe, der kommer susende agten fra. Det tager kun 
kort tid at vænne sig til de nye forhold, og så er det  
spændende at være en del af den livlige flodtrafik.

Foran os ligger nu godt 500 km sejlads på Rhinen, 
der er en af verdens travleste vandveje. Da vi trænger  
til en overnatning og lidt ro, sejler vi ved kilometer 312  
ind i Petersee, en af Rhinens ”Altarme”, altså en gammel  
gren af floden, som der findes mange af. Her ligger man 
roligt og beskyttet. 

Flotte gamle byer
Ved kilometer 400 kommer vi til Speyer, som er en af 
Tysklands ældste byer. Byen er især kendt for at have 
verdens største romanske domkirke, som er optaget på 
Unescos liste over verdens kulturarv.

Da romerne koloniserede Germanien, lagde de 
grunden til mange af de byer, vi kender i dag: Speyer,  
Worms, Mainz, Koblenz, Bonn, Trier ved Mosel og Köln 

er nogle af disse gamle bysamfund. Det var dengang  
romerne omtalte lokalbefolkningen som barbarer. I dag 
har beboerne langs Rhinen ry for at være af den hygge-
lige slags med syngende dialekter og lyst til at holde fest 
ved selv den mindste anledning. 

Alle protestanter kender eller burde kende Worms. Det 
var her Martin Luther i 1521, foran kejser Karl V og det 
tyske riges fornemste kirke- og adelsmænd, forsvarede sin 
kritik af den romersk katolske kirke og angiveligt afslut-
tede med ordene: ”Her står jeg, jeg kan ikke andet!” 

Desværre gik det hårdt ud over Worms under bombe-
angreb ved slutningen af 2. verdenskrig, men alligevel er 
den et besøg værd.

I Rüdesheim, indbegrebet af gode vine og muntre  
fester, møder vi et dansk par, der er på vej mod Donau. 
Vi har mødt dem tidligere til et foredrag, da vi var i  
Danmark under vores vinterpause. Her gav vi nogle  
tips, som åbenbart ikke skræmte dem, for nu har de  
begivet sig ud på de store floder.

Sejlads forbi Tysklands store byer
Med den stærke strøm i ryggen suser vi forbi Lorelei og 
– trods det gamle sagn – bliver vi hverken forført eller 
ført i ulykke … By efter by passerer vi uden at gøre op-
hold. Inde på bredderne ser vi adskillige gamle borge  
på de stejle skrænter. 

Pludselig har vi den imponerende domkirke i Köln  
på vores bagbords side. Snart efter er det Düsseldorf,  
hvor vi besøger den gamle bydel med Europas længste 
bardisk, hvor restaurant Uerige serverer deres eget øl. 

Næste station er Duisburg med den utroligt store flod-
havn. Her sejler vi ind i Rhein-Herne-Kanalen, som fører 
os til Dortmund-Ems-Kanalen, der igen fører os videre 
til Mittellandkanalen. Den begynder ved Bergeshövede 
og har direkte forbindelse til Berlin. 

For et halvt hundrede år siden ville denne strækning 
gennem Ruhr-området med sin sorte sværindustri have 
været en ubehagelig oplevelse. I dag er Ruhr forvandlet. 
Her er ingen rygende højovne, men rent og pænt med 
flere gode lystbådehavne. 
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I 2010 har hele området været udpeget som Euro-
pæisk Kulturby. Blandt attraktionerne er flere af fortidens 
industribygninger – bl.a. det 100 m høje gasometer i Ober-
hausen, der i dag bruges til spændende udstillinger.

Efter et par hundrede km på Mittellandkanalen drejer 
vi til bagbord og fortsætter ca. 100 km på Elbe-Seiten-
kanalen, der ved Lauenburg munder ud i Elben. Kanalen 
fører igennem Lüneburger Heide og har derfor fået til-
navnet Heide-Suez. 

En god rasteplads er lystbådehavnen i Uelzen, en 
by der kan fremvise en banegård skabt af den farverige 
kunstner F. Hundertwasser. Hurtigt efter byen kommer 
vi til to bemærkelsesværdige bygningsværker. Først er det 
slusen Uelzen, der har en højdeforskel på 23 m, og der-
efter skibs-elevatoren Scharnebeck, hvor skibene i et 
vandfyldt bassin overvinder en højdeforskel på 38 m. 

Det sidste stykke i magsvejr
Kun 10 km senere drejer vi mod styrbord og befinder 
os for en kort bemærkning på Elben. Vejret er dejligt og 
roligt. Derfor vælger vi Elbe-Lübeck-Kanalen til vores 
sidste etape, hvor vi ved Travemünde igen kan sejle ud 
i Østersøen. 

Ved dårlige vejrudsigter er turen over Hamburg og 
Kielerkanalen at foretrække. Men nu sejler vi altså i 
magsvejr over den lille kanal mod Lübeck, ligger i Hansa-
hafen tæt ved byens centrum og fortsætter ned ad floden 
Trave til Travemünde. 

Horisonten bliver uendelig, himlen høj med store hvide 
kumulusskyer, marker og strande stråler i stærke farver 
i sollyset og klukkende bølger hæver og sænker ”Frøken 
Meyer”. Efter tre år er vi på vej hjemad. 

Det har været en kanon oplevelse; men lige nu er 
det dejligt igen at snuse til Østersøens friske luft, mærke 
vinden i ansigtet og glæde os til smagen af ”en ristet hot-
dog med det hele” hos Laura på kajen i Ballen.2

på floder, kanaler og have.


