
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 25 okt. 2021   

Covid 19 i Region Sjælland 

v/ Søren Rasmussen 

 

NB!!!! 

Der er ikke noget møde mandag 

den 18 okt.- Efterårsferie 

Referat fra HC Greve mandag 11 oktober 2021 

I dag havde vi besøg af Iris Schiøtz som fortalte om sin tur i 

januar 2017 til Antarktis i en sejlbåd. 

Det hele startede med at Irish altid havde haft lyst til at sejle helt 

ned til Antarktis og prøve kræfter med det frygtede Drake Stræde. 

Man kan vel sige, den ultimative udfordring for en sejler, at sejle 

fra Sydamerika til Antarktis og tilbage. Hendes mand og 2 børn 

syntes hun skulle tage udfordringen op og tage af sted, men det 

var også klart fra starten, at det blev uden dem. 

Beslutningen var taget og rejsen booket. Turen skulle tage 

udgangspunkt i Port Williams i Chile, en mindre by med en lille 

havn og meget lille lufthav. Flyveturen til Port Williams startede 

ikke så godt, vejret var så dårligt at selv fly måtte melde fra og 

dermed blev sørejsen 3 dage forsinket. Men efter 3 dage klarede 

det op og vejret var fint, lidt store bølger for de fleste, men ikke 

noget der kunne holde skipperen på den 20 meter lange sejlbåd 

tilbage. Det nu 3 uger lange togt var nu begyndt. Besætningen var 

på 12 mand og fra mange forskellige steder i verden, hvorfor der 

blev talt Engelsk, Tysk og Spansk på skibet. Under turen på 5 

døgn over Drake Strædet, blev besætningen inddelt i vagthold på 

3 og 4 timer med en vis rotation så alle kom til at være på vagt 

med hinanden og dermed få mulighed for at lære hinanden at 

kende på godt og undt. 

Efter 5 døgn til søs, var det endelig tid til at ankre ved Deception 

Island ved Antarktis. Herefter gik turen de næste 2 uger fra sted til 

sted i området, hvor de fik set den helt enestående natur med 

specielt isbjerge, men også fugle, hvaler, sæler, pingviner, m.m. 

Området er beskyttet iht. ”Miljøprotokollen for Antarktis”, hvilket 

betyder at det er forbudt at bringe enhver form for materiale med 
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til området, som ikke stammer fra Antarktis. Det betød blandt andet, at besætningen blev sat til at 

rense alt deres udstyr og ikke mindst Velcro lukningerne under den 5 dages sejltur til området. 

Ganske enkelt vil man forebygge at få invasive arter, bakterier og virus ind i området. Det betyder 

også, at alt hvad man bringer med derned, skal med tilbage. Det gælder affald i alle former, selv 

vand fra vasken skal samles op og returneres til Sydamerika. Det er ligeledes forbudt at bruge lokale 

ressourcer som f.eks. fisk. Det er dog tilladt at bruge is fra isbjergene til Whiskyen. 

Antarktis er det mest tørre sted i hele verden, ligesom der heller ikke er nogen forurening i luften. 

Det betyder, at man i klart vejr er i stand til at se de høje bjerge helt op til 200Km væk, et fantastisk 

og uforglemmeligt syn. 

En anden udfordring når man sejler i området er, at der stort set ikke findes pålidelige søkort. Nogle 

gange er de opmålt for 100 år siden og andre store områder er slet ikke opmålt. Det betyder 

selvfølgelig at sejladsen skal foregå med alleryderste forsigtighed og med et besætningsmedlem fast 

ved ekkoloddet i disse områder. 

På et tidspunkt var pakisen også et problem. Det tog en hel dag at sejle bare 3 SM (5,59 Km) og hvor 

der konstant stod 2 mand i stævnen for at dirigere rorgængeren uden om isbjergene. Det lykkedes at 

komme frem til ”havnen” uden vitale skrammer på båden eller skruen.  

Det var et fantastisk foredrag, med en masse vidunderlige billeder, fortalt på en levende og 

humoristisk måde. 

 

Ref: Geert Lehmann 

Rempingviner 

Albatros 
Der må sejles forsigtigt i isen 

Models af Mindesmærke 

ved Cap Horn 


