09-05-2020

Tur til Horsens
Da det ikke lykkedes at komme afsted d. 1. maj som planlagt må tiden bruges på noget andet. De sidste par dage er gået
med at lakere træværket på en Ylva – ejet af min bror som ikke har haft tid til at afse tid til dette. Det er nu med glæde
at jeg hjælper ham – det er altid godt at have noget til gode 😊
Samtidig har jeg lovet Keld at komme forbi Horsens for at vi kunne gennemgå båden, inden han som den første gast skal
med på turen. Nu må vi se om det lykkes og om vi i det hele taget kan få det til at passe efter at Corona har ændret alle
planer.
I det mest pragtfulde vejr og helt fladt vand afgik jeg fra Thurø – Ladegaardshavnen kl. 07:30 med en næsten 10 timers
sejltur foran mig. Som
sagt var vejret fint og
det hjælper altid på
humøret, når de små
marsvin springer foran
stævnen. Denne var nu
mere interesseret i de
fisk som sprang for livet
end at holde mig med
selskab.
Uskarpt billede af marsvin lige foran stævnen
Som det fremgår af billedet så er det ikke meget af kroppen, der kommer over vandet, når marsvinet
skal op for at trække luft. At i det hele taget at nå at få det billede af den er jeg ret imponeret over –
så du må leve med den forringede billedkvalitet. Det er ikke som den delfin, der snart i et ½ år har
begejstret mange med sine krumspring i Svendborg Sund. Der ligger mange billeder og videoer på
nettet af den friske fyr – og med god grund. Det er trods alt lidt af en sensation at have en delfin i
danske farvande.
På vej til Horsens måtte jeg også tage en ”pille” – som det fremgår af billedet af dåsen, så skal det
modvirke savnet af min gamle chef Holger. Det lykkedes på bedste vis og glemte ham omgående
efter at have spist ”pillen” (Gajol i dåsen).

Dåse fyldt med Gajolér

Ankom til Horsens kl. 17:15 og fandt en god plads yderst – hvor jeg kunne ligge langskibs og ikke er
tvunget til at gå over fordækket. Vinden er i øst og har vendt snuden i den retning for at kunne sidde
på agter platformen og nyde aftensolen og det gode vejr. Desværre lover de dårligt vejr de
kommende dage, så i morgen når jeg mødes med Keld må vi se hvordan tingene udvikler sig, og
planen for de kommende dage.
Vejr og vind bestemmer – stadig!

