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Vi sejlede ud af havnen for motor som vi plejer mens fruen gør sine dæks job med at hale 
fendere ind og stuve dem væk. Da vi kommer ud af havne hullet kan jeg godt se at vinden 
er begyndt at vende sig for at gå i vest så dette betyder at når jeg ruller forsejlet ud logger 
vi næsten 6,5 knob. Herligt, så op med stor sejlet og efter 8-10 minutters sejlads er vi ude 
af indsejlingen til Dragør og kan påbegynde vores kurs sydpå imod syd kosten som vi jo 
kender så godt fra vores mange andre weekendture i sundet. Nu er vinden så gået helt i 
vest og er slet ikke mere de 11 sm som der var for udsagt men nærmere 20 sm hvis ikke 
mere. Nu var jeg godt klar over at dette ville blive en sur tur hjemad, men hjem skulle det 
kære skib altså da vi begge skulle på arbejde og sønnen i skole og med bilen parkeret i 
Ishøj, var konsekvenserne af at vende om for uoverskuelige. Så Kimberley fortsatte sydpå 
mod sydkosten, hvilket gik helt fint da det jo var halvvind/ foran på tværs og efter at have 
rebet stor sejlet, efter en lille times sejlads i bølger som hverken vores lille Maxi eller vi 
havde set før så kommer vi så til at opleve vores første kæmpe chok. Hurtig færgen til 
Polen kommer brasende ned igennem sundet med sine 35 knob og trækker en hæk bølge 
som er skyhøj og laver de kæmpe bølger som der i for vejen var store om til enorme, men 
bortset fra en kæmpe gynge tur og et rimeligt vådt cockpit så fortsætter den gode Maxi 
ufortrødent og upåvirket, (det skal lige tilføjes, at vi ikke var ude i sejl renden men var gået 
rimeligt langt ud på grund af vejret, men havde på ingen måde været til fare for skibs 
trafikken).  

Efter halvanden times tid dukker så den velkendte sydkost op og så er det jo ellers bare 
det sidste stykke tilbage til Ishøj, men der var jo bare lige det, at nu havde vi vinden stik 
imod os hvilket betød kryds. Vinden var forøget og efter et forsøg på at krydse i en god 
times tid kunne vi godt se, at hvis vi skulle nå tilbage samme dag var der kun en ting at 
gøre, hvilket var at starte ”Onkel Penta ” op. Ned med kludene, og så måtte Kimberley 
ellers lege motorbåd .  

Og så begyndte resten af turen for motor, og da var det jeg for alvor blev glad for mit valg 
af en Maxi med indenbords, da vi simpelthen blev smidt så voldsomt rundt i vandet at en 
udenbords aldrig ville have haft skyggen af en chance.  

Derefter var der kun tilbage at sætte vores tillid til ”Onkel Penta” som bare ufortrødent 
kæmpede vores lille Maxi gennem søen mens fruen og sønnen desperat prøvede at holde 
sig fast om læ mens undertegnede måtte lide i cockpittet for at styre da vores ellers 
trofaste autopilot slet ikke kunne klare de store bølger som vi blev smidt rundt i. Dette var 
virkelig ”Bugten” når den var allerværst. På flere tidspunkter kunne vores trofaste motor 
kun klare at bringe os frem med 1 knob, hvilket lige siger hvor slemt det var.  
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