
Makkere. Robert Jacobsen (th.)
er chefskipper, hvilket betyder at
han står for vedligeholdelse og
kontakt med myndighederne. Der
er altid to skippere på skibet, og
Roberts faste makker er René
Svedstrup. Vagterne går fra 6.15
til 19.30 med fast turnus og går
på skift mellem syv skippere og
en afløser.
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Færgen. M/F
Højestene er byg-
get i 1997 i Thors-
havn. Færgen er
35 meter lang og
næsten ti meter
bred og kan skyde
en fart på 12½
knob det svarende
til 22,5 km/t.

Biler. Der er plads
til mellem ti og
orten køretøjer
alt efter størrelse,
og om de har trai-
lere. De ti første
pladser kan reser-
veres, og resten
gives efter først
til mølle-princip-
pet.
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Femgange omdagenpløjerM/FHøjestene
sig gennemdet sydfynske øhav fra Svend-
borg til øerne Skarø ogDrejø.Den er en af
de efterhånden fåkommunaleø-færger, og
de to besætningsmedlemmer står for alt det
praktiske ombord bortset fra rengøringen.
AfMartinHammer � foto:Heidi Lundsgaard
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Containere og trailere
kommer ombord.
“Postpakker stilles op
på vogne på havnen, og
nogle gange ringer vi til
folk, hvis det er pc’er
eller andet, der ikke kan
tåle regn. Der er aldrig
blevet stjålet noget,”
siger Robert Jacobsen.

Neddroslede heste.
Til fremdrift har færgen
to Volvo/Penta
TAMD153B maskiner på
hver 750 heste, som
dog er blevet nedjuste-
ret til i alt 1.000 heste,
fordi en kraftigere
motor ville kræve en
maskinmester.

Ankomst til Skarø.
Færgen kan hurtigt
vende rundt med joy-
stick og bakgear.

Fem kvarter. Turen fra
Svendborg over Skarø
og til Drejø tager cirka
fem kvarter. Skarø lig-
ger 10 kilometer syd-
vest for Svendborg og
har 38 beboere. Drejø
ligger fem kilometer
længere mod sydvest,
og her bor 69.
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Krotur. Jytte (med bril-
ler) har inviteret man-
den på mad på kroen.
Men han tror ikke, at
kroen er åben. “Det be-
tyder ikke noget, for I
kan også spise på mu-
seet,” oplyser Robert
Jacobsen. Kroen var
åben, viser det sig se-
nere.
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[mod øerne]
M/F Højestene sejler fem
gange om dagen mellem
Svendborg, Skarø og Drejø.
Færgen har plads til op til
98 passagerer og 14 biler.
Begge øer byder på ø-lejre
og naturcamping, og på
Drejø kan man leje ferielej-
ligheder og hytter.

art i øhavet
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