Med Fulton rundt om Fyn juli 2017
Igen i år har jeg sejlet sammen med ’Fultons venner’ på det gode skib Fulton af Marstal. Andre år har det
primært været Limfjorden rundt, men nu var der mulighed for at sejle Fyn rundt sammen med andre flotte
sejlskibe. På broen havde vi Jakob, som med høj og klar stemme overordnet styrede tingene, på dækket
Ulla, der med ligeså klar stemme lærte os at kvajle tovværk den rigtige vej med uret, og trække i det rigtige
tov, når sejlene skulle sættes. Daniel styrede os på banjen, men var også ham der klatrede i riggen, hvis
noget skulle ordnes, eller også bare for sjov.
Så var der os andre landkrabber, nogen med på hele turen, andre blot med en enkelt dag. Men vi indgik jo i
arbejdet ombord, herunder selvfølgelig at sætte sejl, men også rengøring , opvask og nattevagt. Sådan skal
det være ombord på et skib. Vejret bød på dansk sommervejr, regn, sol og blæst.
Turen startede i Nyborg og gik nord om Fyn til Svendborg. Et flot syn med de mange skibe i havnen og se
dem sejle ud fra Nyborg. Videre under Storebæltsbroen til Kerteminde.

Fra Kerteminde til Middelfart havde vi blæst og regn, og blæst er godt, når man skal sejle langt. Vi sejlede 8
til 9 knob meget af turen nord for Fyn. Blæst giver bølger, og skibet gynger. Det er ikke alle, der er
søstærke, så det var godt, vi ikke var ude i Nordatlanten på vej til New Foundland efter klipfisk, hvor
bølgerne kunne være 10 gange så store. Men man kan dog få en fornemmelse af, hvordan livet ombord har
været oprindeligt.
I havnene, vi besøgte, var der fest med boder og musik på kajen og i byen. Men alene livet på havnen med
alle skibene er flot. Se solen gå ned i Middelfart, se postvognen i Assens eller soldaterne passe på os i
Fåborg.

En skøn uge på havet med vind i håret, gode kammerater, festlig besætning og en god søvn i hængekøjen
bør man ikke gå glip af. Ved at blive medlem af Fultons Venner støtter man den fortsatte drift af skibet, og
får mulighed for at deltage i lignende ture i fremtiden.
Se glimt af turen i videoen.
Egon

