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REJSER

Familien Meldbye fra Snek-
kesten er nu med deres båd 
Quarto nået til Finland og 
Rusland. Læs deres nye be-
retning om mødet med den 
øde fi nske skærgård, en rus-
siske ubåd og russiske myn-
digheder og mennesker, der 
viser sig at være imødekom-
mende og yderst hjælpsom-
me. Det er også beretningen 
om livet ombord med under-
visning af sønnerne.

Tekst og foto:
Anja og Michael Melbye

SEJLERE: Vejret er med os, 
da vi forlader den svenske 
kyst og sejler stik øst med 
kurs mod Finland. Vi kryd-
ser bunden af »Den botni-
ske bugt« mod Ålandsøer-
nes hovedstad Mariehamn. 

Der er ingen vind, så vi 
må sejle for motor, men so-
len skinner og vi nyder var-
men på dækket. Vi hiver 
et helt særligt gæstefl ag op 
for Ålandsøerne, som er en 
selvstændig del af Finland 
med eget fl ag, frimærker og 
politisk styre. 6500 øer og 
skær venter nu forude! Da 
vi anløber Marihamn, pas-
serer vi den 4-mastede bark 
Pommern, der i dag er var-
tegn for byen og huser et rig-
tigt fi nt maritimt museum. 
Vi føler os meget små ved si-
den af dette kæmpe sejlskib. 

Mariehamn
Vel fortøjet ved restaurant på 
fi n bro, får Frederik og Ma-
rius straks øje på nogle opti-
mistjoller på kajen. 

På kort tid lykkedes det 
at få arrangeret, at drengene 
kan sejle med til tirsdags-
kapsejlads. 

Om aftenen nyder vi at 
forkæle os selv ved at sidde 
på restauranten i havnen 
med udsigt til Quarto og ny-
de et måltid lækker mad og 
en fi nsk øl.

I Mariehamn ringer vi 
hjem til Gilleleje Værft, da 
vores nyindkøbte gasovn 
driller. Det er bare dejligt, 
når der så to timer senere 
står en professionel gasmon-
tør og skruer hele molevitten 
ud, får det til at virke og bare 
skal have telefonnummer og 
navn på værftet derhjemme.

Ø-sejlads
Vi sejler nu ud i det vidt-
strakte fi nske øhav, og her er 
stille – rigtigt stille! I dagevis 
sejler vi mellem øer og skær 
uden at møde mennesker el-
ler andre både. 

Vi sejler forbi områder, 
hvor det af søkortet fremgår, 
at havbunden her ikke er op-
målt. Her adskiller fi nsk far-
vand sig fra dét, vi kender til 
i både Danmark og Sverige. I 
vores fi nske havne-lods kan 
vi se en lille hyggelig havn, 
hvor der både skulle være 
strøm og vand. Den glæder 
vi os til at anløbe. På vej ind i 

en smal passage kan vi øjne 
havnen i tusmørket, men ik-
ke se nogen master. 

Da vi lægger til,  går det til 
vores store overraskelse op 
for os, at der ikke er strøm i 
kontakterne på havnen, og 
intet vand i hanerne. På et 
skilt står der, at sæsonen her 
slutter den 6. august – vi ses 
i 2017! Om natten bliver det 
rigtigt uvejr med skybrud, 
og vi føler os noget alene. 
Dejligt, at der stadig er strøm 
på batterierne ombord og 
vi har rigeligt med vand og 
mad. Vi falder godt trætte i 
søvn, imens regnen vælter 
ned over skibet.

I tyk tåge
Næste morgen er det totalt 

stille og vi tager afsted i håb 
om at der er strøm i kontak-
terne i næste havn, så Fre-
derik kan Skype med sin 
violin-lærer. Imens vi sejler, 
lægger der sig en meget tyk 
tåge over alt, og sigtbarhe-
den falder til ca. 30 meter. 

Anja kaldes op til den 
tvivlsomme fornøjelse at 
skulle sidde tågevagt på for-
skibet i fl ere timer. Det kræ-
ver varmt tøj og kaff e! Vi sej-
ler nu meget langsomt og det 
lader sig kun gøre med elek-
tronisk navigation. To gange 
den dag fl yver hjertet op i 
halsen på os. Første gang, da 
en sejlbåd uden varsel sejler 
forbi os med 10-12 meters af-
stand på skærende kurs. Vi 
ser den kun et øjeblik, så er 

den væk i tågen igen! 
Anden gang hører vi en 

meget dyb lyd fra et tåge-
horn ret forude, og da vi er i 
nærheden af en større rute, 
søger vi yderligere væk fra 
ruten for ikke at se stævnen 
af et krydstogtskib ret for-
ude. Stor lettelse, da lyden 
langsomt bevæger sig ud 
bagbord for vores sejlret-
ning. Sidst på dagen letter 
tågen og vi anløber for før-
ste gang i fl ere dage en havn 
med både strøm, vand, både 
og mennesker! Tid til violin-
undervisning!

Violin ombord
Før afrejsen meddelte Fre-
derik sin violinlærer Bjarne 
på Helsingør musikskole, at 
han måtte holde pause med 
sit spil, da han skulle på en 
længere sørejse. Bjarne, der 
er en myndig herre, overra-
skede Frederik ved straks at 
forslå, at han da blot kunne 
Skype med Frederik under 
rejsen, og at det var vigtigt at 
passe sit violinspil.

Det er meget spændende, 
da vi første gang kalder Bjar-
ne op fra computeren, der 
står på en plastikkasse på 
bordet i kahytten, og Frede-
rik står klar med sin violin. 
Marius går op og fi sker, så 
Frederik får fred til sin un-
dervisning. Da tonerne fra 
kahytten efter en halv time 
stopper, kommer Frederik 
op med computeren foran 
sig for at vise Bjarne rundt 
på havnen. Da violinen er 
pakket væk og computeren 
slukket, siger Frederik: 

- Bjarne skulle have pri-
sen som årets dansker!

Hver tirsdag kl. 17.10 er 
Bjarne klar og vi forsøger at 
være et sted med Wi-Fi og 
strøm, så undervisningen 
kan fortsætte hele rejsen.

Fra Åland til Helsinki
Der er skærgård hele ve-
jen langs kysten til Helsin-
ki. Sammenlignet med den 
svenske skærgård, er den 
fi nske mere barsk og min-
dre beboet. Man fornem-
mer fi nnernes tætte forhold 
til naturen,  der blandt andet 
kommer til udtryk ved, at 
de få huse og hytter på skæ-
rene er i naturfarver og ofte 
falder så meget ind omgivel-
serne, at man ikke opdager 
dem, førend man er helt tæt 
på dem. 

I hver eneste havn og ved 
næsten hvert lille hus er der 
sauna og de bruges fl ittigt. 
Det første, den lokale hav-
nefoged typisk oplyser, er at 
saunaen er tændt og at vi og 
drengene skal bruge den. På 
de kolde dage nyder vi det. I 
Hangö, der er Finlands pen-
dant til Marstrand i Sverige, 
går vi en tur på »kærligheds-
stien«, der er det sted hvor 
fi nnerne ved århundred-
skiftet tog afsked med deres 
kære, inden de emigrerede 
til USA. I alt 250.000 fi nner 
knyttede her håb til en bed-
re fremtid, inden de forlod 
Finland.

Hjælp på rejsen
I Helsinki anløber vi hav-
nen Brändö Säglare, som 
er en lille privat havn. Det 
bliver en oplevelse af fi nsk 
gæstfrihed, når det er bedst. 
Havnefogeden Harry be-
der os »feel like home« og 
sige til, hvis vi mangler no-
get. Commander Ben Mel-
lin sørger for, at drengene får 
lov at træne optimist sam-
men med havnes sejlere og 
aktiverer forældregruppen, 
så de også kommer med til 
en stor regatta 30 kilome-
ter fra Helsinki i weeken-
den med 150 fi nske sejlere. 
Så sad vi pludselig sam-
men med de fi nske familier i 
gummibåde ude på den fi n-
ske golf, imens drengene sej-
lede som de eneste udlæn-
dinge i regattaen.

Ben spørger interesseret 
til vores rejse. Da han hører, 
at vi skal til Rusland, vil han 
gerne hjælpe os godt på vej. 
Dagen efter er der møde på 
hans kontor, hvor en russisk 
herre – Konstantin - er ble-

vet tilkaldt. I løbet af mødet 
får vi både råd og vejledning 
om seværdigheder, russiske 
myndigheder, praktiske tips 
og sågar en personlig kon-
takt i Sankt Petersborg.

Som en sidste gestus til-
byder Ben os at benytte 
sejlklubbens private skær-
gårdsø »Fruskär« med lille 
hytte og selvfølgelig egen 
sauna, der ligger på vores vi-
dere rute mod Rusland.

Fra den enkle levevis og 
storslåede natur i øhavet er 
Helsinki en mærkbar kon-
trast. Design, arkitektur, høj 
velstand og en internatio-
nal atmosfære præger byen. 
Vi opfører os som alminde-
lige turister med sightseeing 
i byen et par dage, og nyder 
livet og stemningen.

Som børnefamilie er det 
en særlig oplevelse at besøge 
byens zoo, der er anlagt på 
sin egen ø 20 minutters sej-
lads fra byen. 

Erfaringer ombord
Vi har nu snart sejlet i 2 må-
neder, og der er kommet en 
slags »hverdagsrytme« om-
bord. Oftest stikker vi til søs 
klokken seks om morgenen 
og sejler typisk 7-10 timer.

Når drengene vågner ved 
10-tiden, kommer de op i 
styrhuset, hvor vi spiser sen 
morgenmad sammen.  Vi 
taler meget om de steder og 
lande vi har været i, og der 
hvor vi skal hen. Det fun-
gerer som en del af den un-
dervisning,  vi prøver at give 
drengene på rejsen. En an-
den del er, når de sidder med 
hver deres computer i kahyt-
ten om aftenen, og skriver 
på deres logbog over turen. 
Ca. hver tredje uge sender de 
logbogen med billeder hjem 
til deres lærer, der læser den 
sammen med klassen og 
kommenterer den. Det fun-
gerer rigtigt godt, at de såle-
des holder forbindelsen til 
klassen. De mere alminde-
lige lektier er en daglig kamp 
ombord (præcis som at være 
hjemme!), og det på trods af, 
at det ikke er særligt meget, 
de skal lave.

Når vi ud på eftermid-
dagen anløber en ny havn, 
starter vi med at gå en tur 
sammen for at fornemme 
stedet. Som sejlende har vi 
altid brug for at tale med no-
gen om, hvor vi må ligge og 
hvilke faciliteter, vi må bru-
ge på og omkring havnen. 
Det giver ofte kontakt til per-
soner i lokalområdet, og da 
vi sejler uden for sæsonen, 
gør de fl este lidt ekstra for at 
hjælpe os.

Udklarering
Efter tre dages sejlads fra 
Helsinki med ophold på sejl-
klubbens private ø, samt 
fi nsk ø, hvor tiden har stået 
stille, ankommer vi til den 
sidste fi nske ø, Santio, hvor 
vi skal udklarere.

Kursen sættes til stik øst
Følg familien MelbyeFølg familien Melbye

I den kommende tid vil Helsingør Dagblads læsere kunne følge 
familien Melbye fra Snekkersten  på deres sørejse til Skt. Pe-
tersborg. 
Ca. en gang om måneden bringer HD en artikel om familiens 
oplevelser, tanker, erfaringer og udfordringer, som de møder 
undervejs. Med jævne mellemrum lægger vi også videoklip ud 
på vores hjemmeside, hvor vi blandt andet vil møde børnene, 
Marius, 10, og Frederik 12, og høre, hvordan de får lavet deres 
lektier undervejs, om nye sejlervenner i Rusland, skypetimer i 
violin og optimiststævne i Skt. Petersborg.

Forældrene Michael og Anja Melbye og deres sønner Frederik 
og Marius.

Dramatisk sejlads i tæt tåge.                    

Store vaskedag på en fi nsk ø.
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På den eneste mole, der 
er på øen, ligger der allerede 
et coast-guard skib og ven-
ter på os, da vi lægger til. Vi 
skal vise pas og skibspapi-
rer, og der bliver sågar sendt 
en narko-hund ombord på 
Quarto. Udover Coastguard 
kommer der også et custom-
skib og alle er meget venlige. 
Det ender med, at drenge-
ne får både rundvisning på 
deres skib og små souvenirs 
i form af huer og nøglerin-
ge. Vi er det eneste skib, der 
skal udklarere, så det er no-
get af et gear, der bliver sat 
i værk bare for os! På grund 
af dårligt vejr længere ude i 
den Finske Bugt, vil vi gerne 
sejle en anden rute i russisk 
farvand end almindeligvis, 
og vi spørger den fi nske coa-
stguard, om de vil kontakte 
den russiske coastguard for 
at få tilladelse til, at vi må 
sejle den anden rute. Vi når 
ikke at få et svar, da vi skal 
sejle få timer senere. Det bli-
ver derfor et kritisk øjeblik 
for os, om vi får tilladelse, 
når vi skal kalde coastguar-
den i nat! Alle andre forma-
lia klares og vi er nu helt ale-
ne på øen.

»Russian coastguard. This 
is Quarto. Quarto.«
Klokken er 0.00, da vi sejler 
ud i den kulsorte nat. Dren-
gene er også oppe, og sidder 
under et tæppe i styr huset. 
Vi er alle fi re meget spænd-
te, og efter 20 minutters sej-
lads krydser vi den fi nsk-
russiske grænse.

»Russian coastguard. 
Th is is Quarto. Quarto.«

Vi holder vejret i mørket 
og venter på svaret. Ende-
lig lyder en stemme »Th is is 
Russian coastguard« efter-
fulgt af spørgsmål om posi-
tion, fart, kurs og destina-
tion. Da vi har svaret på det, 
bliver der først stille og så ly-
der det i mørket »Have a nice 
journey and good luck.«

Det var lige, hvad vi kun-
ne bruge! Den anspændte 
stemning forsvinder og vi er 
meget lettede. Nu koncen-
trerer vi os om at navigere 

sikkert gennem natten. Om 
morgenen sejler forbi den 
tidligere fl ådebase i Pri-
morsk, hvor mange militær 
fartøjer nu ligger og sygner 
hen. Vi er meget opmærk-
somme på ikke at sejle ind i 
»restrikted areas«, da vi ikke 
følger hovedruten. Stor er 
drengenes begejstring, da vi 
senere på dagen må vige for 
en stor russisk undervands-
båd, der kommer sejlende 
stik imod os. Det har vi al-
drig prøvet før!

20 sømil før Sankt Peters-
borg skal vi indklarere på 
øen Krohnstadt, og det er i 
selv en oplevelse. Vi bliver 
anvist at fortøje til en stor 
rusten jernpram med nogle 
jernpavillioner stablet oven-
på hinanden som kontorer. 
Alle vores fendere må i brug. 
Denne her kaj må være alle 
lystbådes skræk! Lige så rå 
som de ydre rammer er, lige 
så venlige og imødekom-
mende er myndighederne. 
Alle vores papirer er i orden 
og efter gennemgang af ski-
bet får vi lov til at sejle vide-
re. Fire timer senere anløber 
vi Sankt Petersborg Yacht 
Club – så er vi fremme, og 
kan gå til ro efter 22 begi-
venhedsrige timer.

Rusland
Næste morgen vågner vi op 
til et mylder af kap-sejlere 
på havnen, der huser et stort 
stævne i disse dage. Vi får 
hurtigt kontakt til sejlklub-
ben, der har bemærket vores 
ankomst, og til Sankt Peters-
borg Sailing Academy, og i 
løbet af kort tid er vi inviteret 
ind i sejlklubben til formel 
modtagelse, og drengene får 
stillet joller til rådighed, så 
de kan træne optimist med 
de russiske børn. Med os ud 
i en følgebåd er både pres-
sechefen, manager for op-
timist-programmet og hav-
nefogeden, så man tager sig 
godt af os. Efter træningen, 
der varer til månen står højt 
på himlen, fortæller drenge-
ne, at træneren havde rettet 
på dem på russisk, men at 
nogle af børnene heldigvis 

kunne oversætte til engelsk, 
så det var en god oplevelse.

Sankt Petersborg Yachtclub
Selve havnen rummer både 
fortid, nutid og fremtid på en 
gang. Fortid, da dele af hav-
nens broer og anlæg er af 
beton og jern af ældre dato 
og området er delvist grus- 
og jordbelagt. Havnens kran 
er en ældre Kamaz-kranbil. 
Nutid, da havnen er fyldt 
med dyre kapsejladsbåde 
og er vært for internationale 
kapsejladser med alt, hvad 
det medfører af moderne 
udstyr og logistik. Fremtid, 
da Gasprom her er ved at 
bygge deres nye hovedkvar-
ter (Europas højeste kontor-
bygning på 463 meter) og at 
havnen derfor bliver moder-
niseret fuldstændigt med 
nye anlæg og bygninger.

Med base på havnen der 
ligger ca. 15 km fra centrum 
tager vi dagligt taxa ind til 
byen, og det kan vi roligt gø-
re da det kun koster ca. 40 kr.

I Sankt Petersborg, hvor 
der i dag bor ca. fem millio-
ner, besøger vi mange af by-
ens unikke seværdigheder. 
Nevski prospekt (hovedga-
den) med pulserende liv, 
butikker og restauranter og 
alt sammen i ældre histori-
ske bygninger, Vinterpalad-

set med dets overvældende 
indhold af kunstværker, Pe-
ter og Poul-katedralen, hvor 
Zar-familien og  kejserinde 
Dagmar er begravet, Aurora- 
krigsskibet,der aff yrrede det 
kanonskud, der blev starten 
på den russiske revolution, 
Blodskirken og fl ere marke-
der i byen, der er en stor ople-
velse for os voksne, men også 
overvældende og spænden-
de for drengene. 

Vi vandrer mange kilo-
meter dagligt, og at kunne 
gå på fi ne konditorier og ud-
mærkede restauranter for 
næsten ingen penge giver 
vores dage i byen et skær af 
luksus i forhold til vores me-
re spartanske liv ombord på 
Quarto.  

Russiske bekendtskaber
Vi opsøger vores russiske 
kontakt Yana, der driver 
en lille cafe »Chico-bar« 
tæt på centrum. Hun viser 
sig at være utrolig hjælp-
som og sød. Det bliver til 
fl ere besøg på hendes hyg-
gelige cafe, hvor vi spørger 
hende til råds om vores ture 
rundt i byen. I Rusland er is-
hockey den mest populære 
sportsgren, og derfor spør-
ger hun drengene, om de vil 
se de kommende russiske 
ishockeystjerner. Og sådan 

gik det til, at vi dagen efter 
også blev kørt til ishockey-
stadium og se U21-holdet i 
Sankt Petersborg træne. 

Et andet interessant be-
kendtskab får vi på en af vo-
res mange taxa-ture. Chauf-
føren, en ældre kultiveret 
herre der taler fl ydende en-
gelsk, spørger os, hvilken 
musik vi vil høre i radioen, 
hvortil Michael svarer:

- Jeg vil meget hellere tale 
med dig, end at høre radio!” 

Det sætter gang i en lang 
interessant samtale om livet 
i Rusland, og tidernes skif-
ten. Sergey, der tidligere har 
været offi  cer i den russiske 
hær og siden arbejdet som 
ingeniør for et russisk fi rma 
i udlandet i mange år, giver 
os et nuanceret billede af, 
hvordan livsvilkårene er i 
Rusland i dag. Han skal køre 
os på en længere tur til et 
marked i udkanten af byen, 
og ender med at vente på os, 
og køre med os hele dagen. 
Da vi om aftenen passerer 
Aurora, peger Sergey på ski-
bets kanon og siger kort »Det 
våben, der fi k størst indfl y-
delse på det 20. århundre-
de«.

Quarto får en russisk om-
gang
Ved en tilfældighed falder 
Michael i snak med en ældre 
russer på en stor jernbåd i 
havnen. Han har bemærket 
vores gamle skib, og tager 
Michael med ind på det sto-
re værft,der ligger i tilknyt-
ning til havnen. Hvilken 
oplevelse! Her er man i gang 
med en nybygning af Peter 
Den Stores krigsskib »Stan-
dard« fra 1712. 600 tons ege-
træ og 160 mand i fuld sving. 
Resten af familien tilkaldes, 
og vi får den helt store rund-
visning ad smalle broer og 
stiger på alle dæk. 

Midt i dette imponeren-
de kæmpe træskib får vi for-
sigtigt spurgt, om vi kan få 
en håndsrækning til vores 
lille båd, der trænger til no-
get vedligehold efter to må-

neder til søs. En halv time 
senere har fi re mand sat 
deres arbejdssko på kajen, 
og kravler nu rundt med sli-
bemaskiner og sandpapir 
på Quarto, hvor vi er blevet 
enige om, at støtterne hele 
vejen rundt, bunden af styr-
huset samt andre smådele 
trænger til at blive slebet af 
og lakeret. 

Noget,der sædvanligvis 
ville tage os 8-10 dage, er nu 
klaret på to dage! Om afte-
nen står Michael blandt de 
russiske skibstømrere på 
værftet og lakerer dele fra 
skibet. De følger diskret med 
i arbejdet, og henvender sig 
fl ere gange med handsker, 
klodser og redskaber, for at 
resultatet bliver godt. Rigtige 
guttermænd! Efter at direk-
tøren for værftet har besigti-
get arbejdet på Quarto med 
to sekretærer med notes-
blokke småløbende efter 
sig, skal vi afregne, og det er 
en mere end fair pris. Folks 
reaktioner på vores rejse til 
Rusland var ofte præget af 
bekymring og undren.

Afrejsen fra Rusland
De forventede, at vi ville 
møde forhindringer og van-
skeligheder med myndighe-
der mv. Pas på det ene og det 
andet er vi blevet formanet 
igen og igen. Men på en eller 
anden måde blev ordene fra 
coastguarden om good luck 
og pleasant journey vores 
følgesvende på rejsen.  Det 
blev et virkeligt spænden-
de, fremmedartet og dejligt 
ophold, hvor alle vi bad om 
hjælp, på hver deres måde, 
gjorde hvad de kunne for os. 
Da vi sejler ud ad bugten ved 
Sankt Petersborg og hydrofi -
olbådene passerer os en sid-
ste gang, skal vi nu omstille 
os til den næste del af rejsen. 
Foran venter nye 120 sømil, 
hvor vi ikke har tilladelse til 
at gå i havn.

Mættede af indtryk sej-
ler vi for første gang stik vest 
mod de baltiske lande. 

Sejlklubbens private paradis-ø blev lånt ud til sejlerfamilien fra Snekkersten.                          

Quartos møde med en russisk ubåd.                       

Violinspil i kahytten - undervisning på skype med Bjarne som lærer i 
Helsingør Musikskole.                          

Indklarering til Rusland.                        


