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Dato 11/9 2017  

Udsejling fra Ålborg havn 9:00.-.  

Vi skyder os igennem stille vand, Klitgaard er flyvende mens vi sejler i bidevind. Dette kommer sig nok af at 

hun er udstyret med en 6 cylinder Volvo motor, som er blevet forplejet af maskinmester Erik.  

Under sejladsen sætter vi stag fokken, Klitgaard er bygget til at lægge sig højt i vinden, så der er ingen 

undren hos den erfarne besætning da man ser stag fokken bliver stående flot så tæt på vindøjet. 

 

 Ankomst Løgstør havn 12:11 

  

Ankomsten viser sig at være det store Cirkus Benneweis, da et mindre fortøj nægter at flytte sig så vi kan få 

pakket skibene ordentligt. Når de andre ikke kan udvise godt sømandskab, er vi nødt til det. Vi forhalede 

kort ud, for at et andet skib kunne komme ind og vi alle kunne ligge nogenlunde fornuftigt. Kristian og jeg, 

John, skiftede noget tovværk på stag fokken, så den er klar til morgendagens kapsejlads.  

En del af besætningen gik op på værtshus før aftenskafningen, hvor kokkene Willy og Roland begge gjorde 

kur på den kvindelige kro ejer. Roland bildte hende sågar ind, at jeg var hans nevø, og Kristian var min 

kæreste. Nu er flokken samlet, mangler kun skipper Jesper, og vi skal snart til aftenskafning.  
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Dato 12/9 2017 

Afgang og sejlads fra Løgstør havn 9:00.-. 

 

Afgangen fra Løgstør gik uden gnidninger, i modsætning til morgenmaden fra Løgstør havn, hvor kaffen var 

for tynd. Sejladsen gennem renden var flot, med de mange sejlskibe både for og bag os. Sejlsætningen gik 

lidt stift, da forsejlene blev sat i vindøjet og dermed blev pint mens skøderne baskede. Derudover var vi fire 

minutter fra startlinjen da starten gik, og tabte tid på det.  Imens kunne Agape lige præcis skære ind foran 

fra vores luv side lige ved start linjen, og lægge sig foran os fra start. Kapsejladsen var dog god, og vi lå og 

toppes med Skibladner II, indtil en regnbyge bragte vind med sig, som fik Skibladner II’s forsejl til at luffe, og 

dermed stoppede deres fremdrift kort.  I samme byge fik vi også overhalet Loa, som vi dog ikke er i klasse 

med, og indhentet Alvilde som vi lå lige bag ved mållinjen. Havde vi haft 500 meter mere, kunne vi nok have 

overhalet dem. Da vi ankom til Thisted, fik vi en kort byge før vi var lagt til, som den gamle besætning siger 

der er tradition for ombord på Klitgaard.  
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Ankomst til Thisted havn 14:30.-. 

 

Thisted havn! Åhhh ja, havnen hvor den ældre besætning har sat sine spor. Og det er alene ved hjælp af et 

smukt sejlskib og et par tørstige ganer, men det kommer vi nærmere lidt senere. For i det vi ankommer til 

Thisted havn, begynder anekdoterne fra den befarne limfjordsbesætning at fylde miljøet omkring W 

Klitgaard. Det bliver dog desværre stoppet i en kort stund, i det en svensk goliknak anløb på vores bagbord 

side for at fortøje. Selve dens fortøjning til Klitgaard var ikke noget problem, men skipperen på den svenske 

goliknak derimod, skulle efter sigende have peget den ubegavede mellem finger op i vejret, efter Klitgaards 

skipper. Så det var altså en mand besætningen ikke var så henrykt over ”Det er ét værre hippie skib.” (Citat: 

Besætningsmedlem, Klitgaard.)  

Tilbage til Klitgaards afsatte spor i Thisted havn! Det forholder sig sådan, at ved Thisted havn lægger der en 

kro ved navn ”Harmoni.”  Og kroen her har en helt speciel porter, med et dertil hørende smukt navn; 

”Limfjords Porter.”  

Og før vi kommer ind på historien om denne porter, er det vigtigt at forstå konsistensen samt duften: 

Forstil jer nu, en tjæret substans, som ’næsten’ burde blive indtaget ved hjælp af en ske. Samt en duft der 

er så sød, at man skulle tro det var nisseøl. Og med den forestilling i hovedet, så før den ned i en almindelig 

øl flaske med et flot guld etikette. Gang nu den flaske med 48, tømt ned i maverne på W Klitgaards 

besætning, så har du historien om hvordan besætningen tør lagde Thisted havn for ”Limfjords Porter.”  
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Dato: 13/9 2017 

 

Afgang og sejlads fra Thisted havn 8:00.-.  

Som aftalt dagen inden, skulle Jes Kroman fra National Museet og hans kæreste Tina med. Derudover 

sejlede en gammel ven af W. Klitgaard, Eskild hed han, også med. Sejladsen involverede passage ved en 

bro, som var nødt åbne op for alle skibe, som lå som perler på en snor. Køerne af biler i begge retninger på 

broen og vejen var mildest talt lang. De lokale steg ud af bilerne og hilste på skibene mens de passerede 

broen, og vores skibskok Willy råbte hip hip hurra til en børnehave, som glædeligt og brølende gengældte 

hans hilsen. Med en frisk til hård vind gik sejladsen udmærket, også selvom vi igen måtte påføre os regntøj 

og sø-ben. Vi landede en syvende plads ud af de elleve, bjærgede sejlene og gik mod Struer for maskine.  
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Ankomst Struer havn 14:30.-. 

 

Da vores toilet om bord var ude drift, var besætningen glade for at vi landede lige ved siden af 

toiletvognen. Struer var en stille havn, og vi tog det alle med ro. Aftenskafningen var biksemad, som 

Skonnerten Marilyn Annes Venner stod for. Roland bagte på servitricen der sørgede for mad for os, men 

blev ved med at kalde hende et forkert navn.  
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Dato: 14/9 2017 

Afgang og sejlads fra Struer havn 9:00.-.  

Havnen sørgede for morgenbrød dagen efter, og vi kunne roligt rigge til, til dagens kapsejlads. Vi satte for 

første gang genuaen, eller fishermanen som de kalder den ombord, da dagen bød på let-vejrs sejlads. 

Uheldigvis var vi involverede i et sammen med et mindre fortøj. Det skete ved at vi prøvede at overhale på 

hans luv side, mens Alvilde, et andet skip, var på hans læ side og skar op, og dermed tvang både den lille 

båd men også os, til at gå tættere på vinden. Vi var ikke i stand til at skære mere op end vi kunne, og Alvilde 

burde være faldet af. Det ender med at vi fanger hans forstag med vores storebom, og Alvilde for deres 

bovspryd i hans agterstag. Heldigvis sprang der kun tovværk, og ikke wire, ombord på den lille båd, men 

hans store bom bliver skubbet frem og ud af beslaget. Det skulle senere vise sig at svend, der er ejer af den 

lille båd, er formand for Skibsbevaringsfonden, som både W. Klitgaard og Alvilde for økonomiske midler fra. 

Da vi var ankommet i Nykøbing Mors, snakkede vi med Svend som var enig med os om, at vi ikke bar 

skylden for ulykken. Men selvom den trælse hændelse fandt sted, fik vi en god sejlads hvor vi lå og 

konkurrerede med Astrid Finne. Vi overhalede hinanden gang på gang, men det endte med vi kom over 

målstregen foran dem og fik en femteplads i vores klasse.  
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Ankomst Nykøbing Mors 15:00.-. 
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Vi ankommer til Nykøbing Mors med højt solskin og smil på læben. Og af den grund må tørsten jo blive 

slukket, kroppen køles ned og munden fyldes op, for at sikre os at heden ikke tager over og at sulten ikke 

viser sig før aftenskafning. Så lige efter vi har fået Klitgaard fortøjet henter kokkene et par skåle snaks, samt 

en spandfuld kolde pilsnere. Her sidder vi ellers og hygger, og snakker om dagens sejlads og hændelser.  

Som aftnen skrider frem, bliver klokken pludselig 18:30,her skal vi til fælles skafning som sædvanlig.  Under 

skafningen bliver der som altid udråbt etape vindere, samt takke taler til folk som har været med til at 

arrangere vores ophold i havnen. Efter vi havde spist deler besætningen sig op i 2 grupper, dem der gerne 

vil blive og danse og dem der gerne vil på bar. Vi finder dog hinanden igen oppe i byen, senere på aften. Her 

ender det med at vi alle bliver lidt små beruset, som ellers ikke er noget der plejer at høre sig til, for 

Klitgaards besætning. Men sådan endte det altså, og vi havde alle sammen en skide god aften.  

 

 

Dato 15/9 2017 

 

Afgang og sejlads fra Nykøbing Mors 9:00.-. 

Kapsejladsen til Fur bød på forskellige halser, da vi skulle nord om Fur, sejle syd ned efter at have rundet 

den nordøstlige del, for til sidst af gå mod vest. Vi sejlede stort set plat læns da vi gik nord om, det blev til 

agten for tværs og halvvind da vi fik en sydlig kurs, og til sidst skulle vi krydse for at komme til mål linjen. 

Vindstyrken tillod at vi både kunne have genua/fisherman og stav fok oppe. Men vi måtte pga. genuaens 
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størrelse, bjærge stav fokken ved hver vending, vende de andre sejl, og sætte den igen.  Vores placering 

blev ikke alt for god, og vi endte ligesom mandag på en niende plads. 

Ankomst Fur 15:00.-. 

 

Vi ankom tidligt til havn, men måtte pga. hensyn til pakningen af skibe, vendte indtil nogle større havde lagt 

til, som vi så kunne lægge uden på. Tids fordriv gik med at gå i bad, nyde en øl og nogle snacks. Til den 

fælles aftenskafning, skulle skonnerten Mira videregive en vandrepokal, og dertil hørende sang. Teksten var 

ikke alt for let, men melodien fra ”To mennesker på en strand” gjorde det ikke nemmere for den store 

brogede flok vi er, at synge med. Men vi kom igennem den sjove sang, og gik der efter tilbage til skibet. 

Hele besætningen gik stort tidligt til køjs den aften, vi var stadig udmattede fra dagen før.  

Dato 16/9 2017 

Afgang og sejlads Fur 9:00.-. 

Med vind på 2 – 4 m/s og en sydlig vindretning, besluttede vi fælles at sejle hjemover til Frederikshavn med 

det samme. Vi dømte alle, at vi nok ville få en kedelig kapsejlads med de vindforhold der var, og desuden vil 

vi være hjemme sent søndag.  Så Limfjorden Rundt sluttede på Fur for vores vedkommende, men det gør 

nu ikke noget alligevel. En masse gode sejladser for sejl, og en masse hygge i hver havn er nu ikke noget at 

klage over.  


