
Resebrev 1 - Cuxhaven 
Måndagen den 7 juli 2003.!
Hej alla OE-medlemmar! Tack för avskedet och för gåvan vi fick från OE-klubben 
när vi avseglade från Kristinehamn den 19 juni. Det var en otrolig dag som förblir ett 
minne för livet! Vi har sammanfattat ett litet resebrev till hemsidan efter mycket 
letande efter ett Internetcafé med dator.!
Nu är vi i nya vatten och resan är påbörjad! Vi hade en fantastisk uppslutning av 
vänner vid vår avresa fran Kristinehamn, vi känner oss mycket hedrade och tänker 
med värme tillbaka på den dagen. 
Första natthamnen blev Langön, CSS klubbholme utanför Kristinehamn. Vi 
behövde pusta ut och sjöstuva ordentligt. Resan dit bjöd på kuling och sakerna flög 
kors och tvärs i båten.!
Efter översegling av Vänern tillbringade vi några dagar i Göteborg för att ta avsked 
av flera vänner och Gunillas släktingar. Vi fick även träffa flera OE-seglare fran 
Sveriges framsida, det var trevligt. 
En vecka efter avresan kastade vi loss fran Göteborg och efter 34 timmar ankrade 
vi i Langør, Samsø i Danmark. Dit hade vi en härlig segling med 3-4 m/s vind från 
N. Några dagar senare angjorde vi Kiel och det kändes som ett första mål längs 
vägen söderut. Vi har fått uppleva hur ett lågtryck känns med både vind och regn 
och vi längtar efter sol och värme. Holland har ett högtryck och vi hoppas få smaka 
på det och ladda batterierna.!
Nu är vi i Cuxhaven och tänker bunkra lite inför fortsatt resa. Det gäller att planera 
väl med tanke på tidvattnet. Ebb och flod är skillnaden mellan att komma in i nya 
hamnar eller inte. De ostfrisiska öarna är inte gjorda för segelbåtar med ett djup på 
1,8 m så vi laddar inför ett långpass för att ta oss förbi dem mot Holland.!
Hälsningar från Gunilla och Krister Bewert.!


