Tur fra de gamle dage: Færøerne 1986
Thomas Hernø, ex. Delfinen, nu jollesejler

I 1986 sejlede jeg sammen min far Ejvind, min bror Rolf og en ven Lars til
Færøerne i min fars Maxi 77. Færøerne
er jo langt ude i Atlanterhavet, men vi
havde øvet os på en tur over Nordsøen
et par år før, hvor vi sejlede via Limfjorden til Great Yarmouth, op ad Themsen
til London, og hjem via Amsterdam og
Kielerkanalen. Det gav os mod på en
længere tur, og en tur til Færøerne blev
planlagt.
Båden var en helt almindelig Maxi 77 fra
1979. Båden var udrustet med en 4 hk
påhængsmotor, simpelt vindror, stormfok,
et ekstra reb i storsejlet, radiopejler, kompas, og en sekstant, der kom frem i godt
vejr. Vi havde lejet en redningsflåde, hvis
nu….
Jeg er jo ikke så god til traditionelle turberetninger, men fra samlingen af gamle, let
gulnede fotos, har jeg fundet nogle stykker
frem og genopfrisket historien bag dem.

Her er vi i gang med en sidste iskage i
Skagen, inden vi står ud i Skagerrak. Vi
sidder bænket omkring transistorradioen
(en konfirmationsgave!) og vejrudsigten på
Kalundborg Langbølgesender.

Vejrudsigten var ikke speciel god, men vi
var utålmodige, og tog afsted i hård modvind. På billedet kravlede vi over Skagerraks bølger med stormfok og rebet storsejl. Resultatet var at en masse tøj og
hynder blev våde, så vi tog et stop i
Egernsund i Norge for at tørre tøj, og slappe lidt af.

Efter ca. 2 døgns sejlads nåede vi Shetlandsøerne og ville tage en enkelt overnatning i havn. Vi fortøjede i en lille havn og
glædede os til en rolig nat, men en lokal
beboer kom og fortalte, at havnen ville
tømmes for vand ved lavvande. Så vi lånte
hans rojolle, og ankrede op udenfor havnen. Dagen efter blev vi inviteret til kaffe
hos jollens ejer, der så ud til at trænge til
sejlerselskab i den afsides beliggende
landsby. Han var selv aktiv jollesejler.
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Vi havde modvind en stor del af vejen fra
Shetlandsøerne til Færøerne. Det meste af
tiden var det hundekoldt og vådt, men solen kom også frem og Ejvind fik en position
med sekstanten.

Turen mellem Shetlandsøerne og Færøerne varede også omkring 3 døgn. Vel ankommet til Thorshavn fejrede vi ankomsten
med en god middag med tørret grind og
stegte sølunter på byens hotel, og tøjtørring…..
Vi lagde sømandslivet bag os et par dage
og var turister. Vi besøgte bl.a. Gjógv, der
betyder kløft på færøsk. Navnet henviser til
den lille naturhavn som bygden ligger ved.
Bådene sejles ind i bunden af kløften og
trækkes på land via en rampe helt op af

kløften, så de undgår at blive smadret af
brændingen. Der var forsat fiskeri med
åbne robåde i Atlanterhavet, og det satte jo
sikkerheden og ikke mindst komforten i en
Maxi 77 lidt i perspektiv.
Rigtige sømænd bliver rastløse af lediggang på landjorden, så vi besluttede at
dyrke lidt lystsejlads på Færøerne. Fra
Thorshavn sejlede vi nordpå og rundede
Kæmpen og Kællingen (se næste side), to
meget spektakulære klipper, her med Lars
og Rolf i forgrunden. Sagnet fortæller, at
Island engang sendte en kæmpe og hans
kælling til Færøerne for at drage øriget
nord til sig. Kællingen skulle fæstne et reb
til bjerget, mens kæmpen stod klar i havet
til at bære byrden. Men dagslyset nåede at
indhente dem, og de blev derfor til sten i
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havet, evigt skuende mod Island. Billede
nedenfor er taget på vej væk fra Færøerne. Ejvind (t.v.) og jeg ser alt andet end
lykkelige ud. Det kan skyldes sorg over at
forlade de dejlige øer, men for mit ved-

kommende skyldes det nok mere, at den
forlorne skildpadde fra Fåborg Middagsretter hænger helt oppe under redningsvestens krave. Vi havde indtaget et solidt
måltid inden afsejling, og startede turen
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med hård vind og krapsø. Jeg blev ikke
rigtig søsyg, men har ikke spist forloren
skildpadde siden...
På vej hjem ville vi igen stoppe på Shetlandsøerne. Her var den eneste gang, hvor
jeg syntes, at en Maxi 77 med påhængsmotor måske var lidt for lille. Vi var med
vores bestiknavigation, og tvivlsomme radiopejlinger, kommet lidt væk fra den rette
kurs ind mellem to øer, og en længe ventet
kuling fra vest var blæst op. Det gav en del
timers kryds i meget store Atlanterhavsbølger ud af en bugt, hvor sceneriet var betagende og skræmmende: kæmpestore bølger, der eksploderede i skum mod klippekysten. Når vindstyrken er oppe omkring
20 m/s kniber det med at få båden til at
bevæge sig ret meget op mod vinden på
grund af bølgerne og det store vindpres på
skroget, uanset at vi havde den rette og
meget minimale sejlføring. Der skal ikke
ske mange uheld med riggen, før næste
stop er klippekysten. Vi kom ind i bølgelæ
og ankrede op i en lille fjord med alt hvad
vi havde af ankergrej, og tilbragte en noget

urolig nat med kulingen, der ruskede i båden. Næste dag sejlede vi indenskærs til
”hovedstaden” Lerwick, hvor vi tilbragte et
par dage.
Resten af turen hjem
var mere fredelig. I
Nordsøen fik vi besøg
af en flok delfiner, der
legede omkrig båden,
og tilbragte en masse
tid i vindstille.
Ville jeg gøre det igen?
Naturligvis. Båden er
sikker nok, men komforten er naturligvis begrænset i en båd i
den størrelse. Største ulempe ved en mindre båd er nok, at der kommer en masse
røgvand over cockpittet, og her er det godt
med en stor sprayhood. Det er også svært
at holde en mindre båd tør indvendig, når
man kommer direkte med vådt sejlertøj
ned i salonen med de bløde hynder.
God fornøjelse, hvis I selv har mod på en
længere tur. Husk at begrænsningerne
ligger mere i hovedet end i udstyret.

Færøerne tur retur
28. juni - 27. juli 1986.
Distance ca. 1.700 sm
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