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Helsingør Helsingborg

HELSINGØR OG HELSINGBORG
et smalle sund mellem to mar-
kante historiske byer er blot 5 
km bredt og har både delt og 
forenet byerne, Helsingør og 
Helsingborg og nationerne 
Danmark og Sverige gennem 

århundreder. Byerne er tæt forbundet. 
Ja, de deler faktisk samme navn, som 
udspringer af ordet  helsing, der er en 
afledning af hals og betegner den smalle 
passage i Øresund mellem Helsingborg 
og Helsingør. 

Helsingør opstod i slutningen af 
1100-tallet ved det naturlige overfarts-
sted mellem Sjælland og Skåne. Hel-
singborg har nogle århundreder mere 
på bagen, idet de er en af Nordens æld-

ste byer. Der har befundet sig bebyg-
gelse på plateauet Landborgen siden 
slutningen af 900-tallet. Netop byer-
nes beliggenhed ved det smalleste sted 
i Øresund, har givet dem en kolossal 
strategisk betydning, som da også har 
præget deres kulturelle og økonomiske 
udvikling. 

Det er Øresundstolden, der for alvor 
sparker gang i regionens gyldne perio-
de. Skibe, der sejlede gennem Øresund i 
perioden fra ca. 1429 til 1857, måtte er-
lægge en Sundtold, der blev indkrævet i 
Helsingør godt bakket op af kanonerne 
fra Kärnan i Helsingborg og Krogen i 
Helsingør samt den danske flåde. Tol-
den var en vigtig indtægtskilde for de 

danske konger og senere den danske 
stat og udgjorde omkring år 1800 10 % 
af statens indtægter.

 I dag er de to Øresundsbyer livlige 
og moderne men dog med et markant 
strejf af deres historiske fortid. Man skal 
ikke underkende de mange muligheder 
for at indtage et måltid mad og få en 
forfriskning. Eller de fine shoppingmu-
ligheder, der også er med til at gøre en 
byferie til en oplevelse.

Et par dage i Helsingør og Helsingborg 
er dog mere end byferie. Det er også en 
lejlighed til at bekræfte den samhørig-
hed og det fællesskab, der er mellem by-
erne og deres lande.   ■
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”På gensyn i det sydfynske”. Det er en sæt-
ning, som mange sejlere har sagt, når de 
har forladt det enestående sejladsområde, 
som det sydfynske øhav udgør. Øhavet, der 
sådan groft tegnet strækker sig fra Lange-
land i øst til Helnæs Bugt i vest, er en per-
le. I dette farvand ligger mere end 55 øer 
og holme strakt ud på 480 km2. Så der er 
sådan set nok vand at boltre sig på for sej-
lerne, der kommer denne vej forbi. Og det 
er der mange, der gør og har gjort gennem 
tiden.

Øhavet og dets beboere har en stor og 
stolt maritim historie at trække på. Tilba-

ge i 1890 var lige knap 700 skibe hjemhø-
rende i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, 
Marstal og Ærøskøbing. Det var mere end 
1/3 af al sejlskibstonnage i Danmark. Læg 
dertil alle de erhverv, træskibsværfter, 
rebslagere, riggere, sejlmagere og skibs-
provianteringer, der skulle til for at holde 
skibene i drift – ja så tegner der sig et bil-
lede af, hvor centralt havet har været for 
egnen og dens befolkning.

I dag står der også maritimt liv malet ud 
over hele det blå og grønne øhav. Men 
skonnerterne, barkentinerne, galeaserne 
har alle måttet forlade scenen til fordel 

for armadaen af fritidsbåde. Alle fritids-
sejlere har været i – eller kommer til – 
farvandet mellem Langeland og Helnæs 
Bugt. Det er selvfølgelig en påstand, men 
mon ikke der er noget om snakken. Man 
hører i hver fald ofte sejlere tage afsked 
med hinanden med ordene: Vi ses i det 
sydfynske.

Vi starter vores gensyn med øhavet i skip-
perbyen Marstal, tager et ophold ved en 
Turbøje eller to undervejs og besøger 
Drejø, Hjortø og Skarø for at slutte af i 
Svendborg og der lægge nye planer for 
den videre færd.  ■
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uren fra Marstal på Ærø har været 
en nydelse og ren afslapning med 
kaffekoppen i den ene hånd og 
kikkerten inden for rækkevidde, 
når nysgerrigheden skulle stilles. 
For der er altså meget man skal 
holde øje med, når kursen er sat 

og båden i god gænge. F.eks. sømærket ret 
forude, eller den pudsige ombygning den 
hollandske sejler, vi lige har passeret, har 
foretaget på sin båd.

Vi går forbi Skarø og er snart i Svendborg- 
sund, hvor de temmelig godt beliggende 
villaer på vores bagbordsside selvfølgelig 
påkalder sig en vis opmærksomhed. Men 
kikkerten bliver dog liggende på hynden, 
for nysgerrige er vi ikke - kun videbegær-
lige. Vi sidder dog med strakt hals, da vi 
sejler under den 33  m høje Svendborg- 
sundbro, der strækker sig 1.220 m. fra Fyn 
til Tåsinge. Til styrbord har vi vores desti-
nation, som er lystbådehavnen i Vindeby, 

og som vil være vores base for ekskursio-
ner på Tåsinge det næste stykke tid. 

Seneftermiddagen og aftenen er en dej-
lig tid i havnen. Særligt hvis man har fået 
den bådplads, man har udset sig. Bådene 
kommer glidende ind med årvågne ga-
ster, der spejder efter et gunstigt sted at 
lægge til. Dernæst følger alle de prakti-
ske gøremål med fendere og fortøjninger. 
Broerne fyldes også langsomt op af folk, 
der kommer hjem fra landlige udflugter, 
og snart begynder der at dufte af grillmad 
og dunkvin fra bådenes indre. Ligeså fra 
vores båd, hvor vi sidder storsmilende 
og selvtilfredse iført shorts, solbriller og 
Chardonnay.  

SKANSEN
Et par kilometers gåtur fra havnen ligger 
det smukke overdrev kaldet Skansen, og 
her går dyrene og græsser arealet af, så 
blomster og småvækster får lys og sol. 

Naturen er meget varieret med strandeng, 
overdrev, krat, blotlagte kystskrænter, 
strand og skov. Det er et perfekt sted, hvis 
man vil nyde naturens stilhed og betragte 
den dejlige udsigt til Svendborg by, bro-
en og de mange både, der sejler gennem 
sundet. 

Som navnet ”Skansen” antyder, så smager 
det lidt af militært forsvarsværk. Men der 
er ikke synlige spor af dette mere. Men 
gamle kort viser dog indtegnet et fæst-
ningsværk, der har tjent til beskyttelse af 
Svendborg. Men nu er Skansen blot et yn-
det udflugtsmål for de lokale.

Området, hvor Skansen ligger, hedder 
Vindebyøre, og selv om det i fugleper-
spektiv godt kan ligne et menneskeøre, så 
er det ikke herfra, det har taget sit navn. 
Endelsen '-ør(e)' betyder faktisk 'gruset 
strandbred' og kendes også i Dragør og 
Helsingør. Anløbsbroen nord for cam-
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en svenske Skagerrakkyst er som 
skabt til sejlerferien. Er man til 
storslået natur, så er det her på 
den langstrakte kyst mellem 
Göteborg og grænsen til Norge, 
man skal slå sine folder. Det va-

rierede kystlandskab med sine mange øer, 
fjorde, næs og vige kalder på eventyr. Og 
de utallige små kystbyer med de maleriske 
småhuse i mange farver og de idylliske hav-
ne gør sejladsen til ren nydelse. 

Klipperne er en fast bestanddel på turen. 
Alle vegne er de i synsfeltet og kan for en 
ny sejler fra Danmark virke farefulde. In-
gen vil i karambolage med den hårde gra-
nit. Men med en ordentlig forberedelse og 

det rigtige udstyr og materiel til skærgårds-
sejlads er man godt stillet.

Som sejler i den Gøteborgske skærgård 
deler man farvandet med mange, mange 
andre sejlere, for destinationen er popu-
lær. De store turistmagneter, som f.eks. 
Marstrand, besøges af tusindvis af sejlere 
og andet godtfolk i sæsonen. Her er byliv 
og glade dage. På nogle af de mange små-
øer finder man også turister omend ikke i 
samme målestok som i Marstrand. Her er 
roligere forhold, hvor naturen går sin gang 
og svenskernes hverdag ligeså. 

Men det behøver ikke være trængsel og 
alarm, for Gøteborgs skærgård er vidtstrakt 

og rummer mange finurlige og hemme-
lighedsfulde steder, hvor man kan søge 
hen, hvis man ønsker noget mere af-
sondret og lidt mere primitive forhold at 
ankre op ved.

Vi har her gjort nogle mere eller mindre 
tilfældige nedslag i Gøteborgs skærgård, 
som kan virke uendelig, for der er så 
mange steder, der lokker og frister. 

Andre sejlere ville vælge at sætte fokus 
på andre destinationer, for alle, der har 
været i området, har sine favoritter. Idyl-
len er stor i de små maleriske havne, og 
livet ved og på havet byder på oplevelser 
for voksne og for børn.  ■
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fter fire dage i Marstal er det 
blevet tid til opbrud. Der er 
provianteret og gjort klar til 
en kort men meget smuk tur 
til Svendborg. Vi har tiden for 
os, og planen er at besøge øer-
ne Drejø, Hjortø og Skarø på 

vejen. 

På vores vej ud af lystbådehavnen i 
Marstal lægger vi de farverige badehu-
se på Eriks Hale bag os. Området har 
vi ofte besøgt under vores ophold. Ba-
destranden er et trækplaster for vand-
hunde og badehusene, der for nogles 
vedkommende – har stået der i snart 
100 år, udgør en idyllisk kulisse. 

Vi passerer værftet og husker lige på 
byens maritime rødder, som repræsen-
terer sig med skonnerten Bonavista og 

coasteren Samka. Bonavista er bygget i 
Marstal i 1914 af skibsbygmester Lud-
vig Johansen, og dens søsterskib er den 
legendariske 'Fulton'. Bonavista er en 
af Marstalflådens talrige New Found-
landsfarere, der fragtede klipfisk ud af 
Newfoundland til lande som Spanien, 
Grækenland, Italien og især Portugal. 
M/S Samka  er bygget på H. C. Chri-
stensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, 
som en af en serie på 20 såkaldte Caro-
linere, som værftet byggede i 1950’erne. 
Carolinerne er et levende monument 
over en tid, hvor den danske handels-
flådes småskibe var livsnerven i trans-
porten mellem landsdelene. Den mar-
kerer også et goddag til motorskibet og 
et farvel til de gamle sejlførende fragt-
skibe. 

Vi kigger mod bagbord og kipper med 

flaget for Marstal Maritime Museum, 
som er et af Danmarks fine museer, der 
har specialiseret sig i at fortælle histo-
rien om vores søfart. Museet råder over 
mere end 200 skibsmodeller og alskens 
eksotiske effekter, som Marstals søfolk 
gennem tiderne har bragt med hjem fra 
deres lange rejser. Et besøg værd for 
både voksne og børn. 

DREJØ
Vi har sluppet Ærø og har sat kursen 
mod Drejø, hvor vi vil gøre et stop. Ud-
trykket "øen midt i verden" dukker gerne 
op i forbindelse med Drejø, hvilket skyl-
des, at øen ligger med lige stor afstand til 
Ærø, Fyn og Tåsinge. Drejøs nye havn er 
pænt besøgt i højsæsonen, og de 40 gæ-
stepladser er hurtigt belagt, særligt hvis 
man ankommer sidst på dagen. Men der 
er gode og attraktive ankerpladser uden 
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for havnen. Her ved middagstid, hvor vi 
anduver, er der plads. Og der er godt liv 
på havnen og mangen en frokost indta-
ges ved de fine bordebænkesæt. Livet le-
ves i de danske havne.

Vi har nappet et par klemmer undervejs og 
er nu mere optaget af at indtage øen på vo-
res cykler. Drejø er en aflang, øst-vestvendt 
dobbeltø forbundet med et drag, kaldet 
Drejet. På den østlige og største del ligger 
Drejø By med smukke bindingsværkshu-
se, selvom det meste af byen nedbrændte 
1942. Mange fund fra stenalderen tyder på, 
at Drejø var beboet allerede for ca. 8.000 år 
siden. I dag er der blot omkring 70 øboere, 
som holder gang i det lille samfund.

Vi er på cyklerne, og vores første stop er 
øens kirke, der rummer et par interessante 
historier. 

Det var 13 bønder, der byggede Drejø 
Kirke i 1535 – altså året før den officiel-
le reformation i Danmark. Derved blev 
Drejø Kirke den første protestantiske 
kirkebygning i Danmark og i verden 
faktisk. Overleveringen fortæller, at 
Drejøboerne på den tid sejlede i kirke 
i Ærøskøbing. Det var i den forbindel-
se, at et dåbsselskab druknede på vej til 
kirke, hvilket var årsagen til, at de 13 
bønder besluttede at bygge deres egen 
kirke. 

Mange steder i Danmark ligger lands-
bykirken helt centralt i byen, men ikke 
på Drejø. Her er den placeret lidt afsides 
syd for Drejø By. Denne placering skyl-
des – fortælles det – at, da man var klar 
til at bygge kirken på en fremtrædende 
og synlig plads i øens lille, stråtækte 
by, blev alt byggematerialet over natten 

flyttet ned til et mosehul. Tilbage igen 
blev det båret. Men det samme skete 
natten efter og natten efter igen, indtil 
en af gårdmændene havde drømt, at 
der nede ved mosen var begravet et sort 
kors. Det var samme gårdmand, der vil-
le blive nabo til kirken oppe i byen, og 
som ikke var synderlig begejstret ved 
tanken om en kirkegård som nabo. Der-
for ligger kirken nu nede i et hul.

Vi er nået det yderste, vestlige punkt, 
hvor den smukke udsigt nydes, mens di-
gesvalerne akrobatisk boltrer sig langs de 
stejle lerskænter. Netop det fine ler, var 
baggrunden for etableringen af et tegl-
værk sidst i 1800-tallet. Eneste spor af 
denne produktion er nu nogle mursten 
på stranden. På vores vej hertil passere-
de vi Drejet, det smalleste sted på Drejø, 
hvor vi fra vejen kan observere fugleli-
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vet på strandengene. Man kan også få 
et godt fuglekig fra udsigtstårnet ved 
Nørresø, som er resultatet af et natur-
genopretningsprojekt, som har hævet 
vandstanden på et 19 ha stort område. 
Det initiativ nyder dyrelivet rigtig godt 
af – og det gør naturelskere selvfølgelig 
også.

Dagen går på hæld. Roen sænker sig 
over havnen. En ny dag og nye oplevel-
ser venter.

HJORTØ
Indrømmet! Hjortø er ikke den sto-
re turistmagnet. Men derfor kan man 
godt få nogle dejlige timer på den lil-
le ø, der dækker et areal på 0,90 km² 
og i 2019 havde 7 faste beboere. Der er 
ingen butikker og ingen spisesteder, så 
det er allerede nu mere end antydet, at 
man kommer til Hjortø for roens og 
naturens skyld. En vandretur på øen er 

interessant. Og måske møder man den 
sjældne klokkefrø eller havørnen og de 
mange gæs. Man ser vand, hvorhen man 
kigger, for man er aldrig mere end nogle 
få hundrede meter fra vandkanten. 

Vi starter vandreturen ved havnen og 
følger vejen op til byen, hvor vi hol-
der til højre forbi det lille mejeri. Her i 
Hjortø by lå oprindeligt fire gårde. Den 
ene blev delt i to omkring år 1800, og 
det er disse fem slægtsgårde, der ejer 
landbrugsjorden på øen. I 1917 hærge-
de en brand og to at gårdene flyttedes 
efterfølgende længere ud på øen. På vej 
ud af byen passerer vi skolen, som op-
hørte i halvfjerdserne, da øen fik færge-
forbindelse til Svendborg.

Lige efter skolen er vi på vej op i højder-
ne. Vi er nået øens højeste punkt, hvor 
vi kan se vand til alle sider. Fra dette 
udsigtspunkt 5 m over havet, kan vi se 

Skarø, Fyn og Tåsinge og mod syd Ærø, 
der har lagt beslag på hele horisonten.
Vi fortsætter og tager et sving til ven-
stre mod møllen og er snart ved stran-
den. Herfra er det et fint kig til Skarø, 
som vi forlod for ikke så længe siden. 
Ved Gråstene går vi gennem leddet på 
marken. Vi tager os i agt for kvæget, der 
går og græsser fredeligt, og fortsætter til 
vi kommer ud af byen ved forsamlings-
huset. Den fine lille tur slutter vi af på 
det lille museum på havnen, hvor der 
vanker is.

SKARØ 
Vi er i båden igen, for vi har sat næsen 
op efter et frokostophold ved Danske 
Tursejleres Turbøjer ved Skarø. Og gan-
ske rigtig finder vi Turbøjer og udvæl-
ger os én at fortøje ved. Det var nu ikke 
fordi turen på Hjortø gjorde os svedige, 
men en forfriskende dukkert inden fro-
kosten er altså for fristende. 
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Mens vi tørrer og gør måltidet parat 
kigger vi ind på den flade ø. Lige knap 
2 km² og ca. 30 indbyggere kan Skarø 
præstere. Skov må man kikke langt ef-
ter. Faktisk helt tilbage til 1700-tallet, 
hvor de sidste træer måtte lade livet, da 
Østerhoved blev opdyrket. Også her er 
der fyldt pænt op i havnen. Færgen Hø-
jestene, der 4-5 gange dagligt pendule-
rer mellem Svendborg, Skarø og Drejø, 
sætter i en lind strøm endagsgæster af 
på det populære udflugtsmål. Øen er 
da også kendt for gode spisesteder med 
ø-specialiteter, gourmet-is og Love In 
musikfestival, og det er da noget der 
trækker folk til fra nær og fjern.
 
Men naturen er også et stort aktiv for 
øen. En vandretur øen rundt bringer de 
ihærdige ud til Skarø Odde, hvor vade-
fuglene yngler. Derfor ingen adgang fra 
1. marts til 15. juli. Også mod syd på 
Kalveodde er der fugleliv, og mere end 

50 arter er set omkring Skarø. Mod vest 
lå tidligere Kreuers Bro, som var stedet, 
hvor de afdøde Skarøboere sejlede ud på 
deres sidste jordiske rejse til Drejø, hvor 
de kunne begraves. Først omkring år 
1900 fik øen eget kapel, så kirkegænger-
ne ikke var nødsaget til at tage turen til 
Drejø for at høre præstens ord. Kommer 
man til Skarø i begyndelsen af juli, så 
kan man glæde sig over Love In musik-
festivalen, som de senere år har spredt 
glade toner over øen.

SVENDBORG
Vi pakker beskøjterne væk, bryder op 
og sætter kursen mod Svendborg, hvor 
vi vil slå os ned et par dage. Vi har væ-
ret på disse kanter før, og det er altid alle 
mand på dæk, når vi tager turen ind i 
Svendborgsund. Der kan være endog 
meget trafik på disse kanter, så en vis 
årvågenhed er passende. Men der bliver 
da tid til at kaste misundelige blikke op 

mod de pragtfulde villaer, der blomstrer 
på begge sider af sundet. Svendborg- 
sundbroen dukker op, og snart synges der 
traditionen tro med på Sebastians ”Du er 
ikke alene”, som en hyldest til de mange 
lystsejlere, der boltrer sig i dette farvand.

Snart nærmer vi os den populære lyst-
bådehavn ved Jessens Mole og bliver 
mødt af en af havnens RIB-både, der 
guider os på rette plads i havnebassinet. 
En velkomst og en service som vi sætter 
pris på. Det er blevet tid til at puste ud. 
Svendborg er en livlig by med masser af 
seværdigheder, shoppingmuligheder og 
andre oplevelser. Vi tager en dyb indån-
ding, og glæder os til at tage fat på denne 
del at turen også.

Denne gang nåede vi det, vi havde sat os 
for. Men om vi fik set det hele eller det 
meste, ved vi ikke. Måske vi har noget til 
gode. Men så må vi jo vende tilbage.  ■
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