Resebrev 3.
Skrivet i Amsterdam 2007-07-02
Vi har nu gått 1001 Nm från Snedskär. Vi börjar känna av att vi är långt hemifrån. Vädret har
sedan Delfzijl varit mycket dåligt.
I Gronningen blev vi kvar 4 nätter istället för 2 p.g.a. täta skurar som var som skyfall. Mellan
skurarna lyckades vi gå runt i Gronningen. Staden är mycket mysig med sina kanaler och
gamla hus. Vi låg förtöjda i centrum vid en kaj som var något högre än vår båt. Detta gjorde
att båten blev kraftigt nerskitad (f-låt språket). Vi håller fortfarande på och tar bort
sandblandad lera.
Från Gronningen gick vi via kanalen Riet Diep, Lauwersmeer och Dokkumer Ee till Dokkum.
Riet Diep ska vara minst 2,4 m djup. Trots detta plöjde vi en ränna i botten när ekolodet
visade 1,7. Vi gasade och det gick, för botten är mjuk. Nästa pers blev i Lauwersmeer när
ekolodet visade mellan 2 och 1,9 under en sträcka av en halv sjömil.
Nästa kanal, Dokkumer Ee ska ha ett minsta djup av 2,1 m. Lite brända av erfarenheterna
frågade vi slussvakten innan vi gick in i kanalen vad det egentligen var för minsta djup. Han
talade då om att man accepterade båtar som gick 2,1 m. Det gick bra för oss hela vägen till
Leeuwarden där vi bytte till en större kanal.
På vägen stannade vi i Dokkum, som var en liten by som var mycket pittoresk med bagare
och slaktare etc. I Leeuwarden stannade vi två nätter. Hamnen är i en park i centrala delarna
av staden. Mona hade då tröttnat på sitt långa hår och gick iväg till frissan. De frågade med
förvånade miner om hon verkligen skulle ha håret så kort. Mona stod på sig och blev snyggt
klippt för 10 €!
Kanalerna ner till Lemmer var inte speciellt intressanta. Sjön Sneekemeer som är ett centrum i
inlandet för segling med jollar och de typiska holländska grundgående veteransegelbåtarna är
omöjlig om man har ett djupgånde över 1,5 m. Vi fick dock se några veteranbåtar segla.
I Lemmer firade vi midsommar med många tankar mot Snedskär. Det kändes lite trist i regnet
att bara vi två firade. På söndagen lämnade vi hamnen i kanalen och slussade ut på Ijsselmeer.
Vi tänkte segla till Enkhuizen – ca 12 Nm bort. Prognosen sa West B 4 (8m/s). Halvvägs kom
åskan och vinden gick upp till ca 15 m/s rakt emot. Vi gick tillbaka till Lemmer men till en
hamn på Ijselmeersidan. Nästa dag gjorde vi ett nytt försök med samma prognos. Samma
händelseutveckling - åska, vindökning och ruskig sjö. Vi vände tillbaka till samma hamn. Att
segla på Ijsselmeer är för oss speciellt i och med att sjön är 2,5 till 4 meter djup. De lokala
seglarna säger att det är det som gör sjön så krabb och samtidigt hög. Vi blev kvar i Lemmer
ytterligare 5 nätter. Kuling, storm och B 5-9 (10-24 m/s) i masttoppen. Sanden yrde från land i
över båten!
Via Lelystad kom vi igår till Amsterdam och ligger i den trångaste hamn vi varit i. I hamnen
träffade vi två svenska båtar från vårt nätverk inom Medelhavsseglarna. De är också på väg
till Medelhavet. Båda har bokat plats för vintern i Lagos (Portugal). Lite bråttom, bråttom!
Idag tänkte vi vara lite kulturella och gå på museum och prova lite öl och mat på sta´n. Regnet
öser ner!

Lite reflektioner:
- Holländarna är mycket buffliga på sjön. Kastar sig före i slussarna etc.
- Maten är dyr! Fläskkotlett kostar 16€/kilo. Paprika 0,99€/st etc.
- Holländarna röker, dricker och äter feta halvfabrikat. En stor hälsokampanj som
försöker få dem att äta bättre och motionera pågår.
- Byar och städer är oftast jättemysiga.
- Hamnavgifterna är högst resonabla. I Gronningen låg vi 4 nätter för 7,20€. Gratis över
helgen! Hade vi stuckit innan hamnkapten började på måndag fm så slapp vi den
natten också, sa han! Oftast betalar vi ca 130 Skr/dygn med el och vatten.
- Vi har en bra utrustning men ångrar att vi inte satte på bogpropeller. (Till Håkan H:
Vad ska Du har för din begagnade?)
- Vi tror inte vi kommer till Medelhavet i år utan kommer att lägga upp båten i närheten
av Nantes i Frankrike.
- Man ska ta sig tid när man seglar långt hemifrån.
- För oss har det tagit längre tid än vi trodde p.g.a. vädret.
I morgon eller övermorgon fortsätter vi via kanalerna ner till Vliessingen. Prognosen 5
dagar framåt pratar om 16-18 grader, regn, åska med ev. hagel och vind omkring 10 m/sek
från SW! Suck!
Vi har tyvärr inte lyckats få ordning på vårt trådlösa internet så vi kan inte skicka några
bilder.
Ha en bra semester med bra väder!
Hälsningar från ett blött Europa!
Mona och Jan

