Gør det ikke!
Lige efter at jeg havde forårsklargjort Rigel, solgte jeg den til to unge mennesker. Jeg
sejlede med et stykke af deres hjemtur for at instruere i bådens særheder.
1. juli. d.v.s sommersæsonen stod lige for døren, og mine venner var klar til
sommertogter ud over .det ganske hav. Helt til Sjælland sågar. Og der stod jeg på
land, og kiggede ud mod kimingen med erindringen om Tage Voss’es ord: Gamle
mænd der sælger deres båd mister livsgnisten, nogle dør sågar. Det er ikke engang
løvn! Sikken en sommer i land. Cykelture er helt ok, men det er svært ikke at komme
i nærheden af havet, hvor lykkelige sejlere stævner mod nye eventyr. De sveder og
puster ikke og har altid en pils indenfor rækkevidde. Ak ja.
Heldigvis er køberne unge mennesker der har sejlerliver foran sig.
Jeg havde glædet mig til Friendship Race i Hoorn til sommer. Turen igennem
Kielerkanalen, ”Stande mast Route” i Holland hvor de små listige cafeer langs
kanalerne kalder sagte på søfolk på farten. Ijsselmeer hvor man kan anløbe
Hindeloopen. Her afholdt hollænderne et fint IFR stævne i 2010. Vi var nogle
stykker, bl.a. Walther, der hver dag gik på cafeen og fik en Uitsmider med køligt øl
og genever til. (En uitsmider er en skive ristet brød med rå røget skinke og 4 spejlæg
ovenpå). Det er en menu som hjerteforeningen anbefaler på det varmeste. Her mødte
vi en dag en ældre friser. Han var vældig stolt over at ingen andre forstod hans sprog,
frisisk. Da vi fortalte ham at vi kom fra Danmark, spurgte han om der osse var jyder
blandt os, og ja et par stykker var vi da. Det blev han vældig glad for, for som han
sagde var jyder og frisere af samme kraftige bryg. Hvem vil ikke gerne have noget
jysk i generne!
Næste IFR bliver måske i DK 2022. Hold liv i kludene så længe.
Heldigvis er jeg stadig med i seniorsejlerne i Hou. Et dejligt mødested, hvor vi ses
hver anden onsdag til kaffe og Dagmartærte.
Som I ser er jeg allerede i tankerne langt ude på vandet og minderne kan stadig lyse
op i en landkrabbesjæl. Mit råd til jer lykkelige ejere af en Vega: Nyd sejladsen og det
helt unikke farvand omkring DK og de mange muligheder for oplevelser det byder
på.
God sejlsæson til jer.
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