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Augustenborg-Hejlsminde (forfatter: Allan Jensen)

Vi mødtes på havnen ved 9-tiden, hvor vi fik pakket skibet, taget ladegreb på Fie og spændt hende
foran Sebbe til afgang. Besætning på Sebbe: Kathrin,
Nicole, Svendsen, Sam, Allan, Daniel og på Fie Kurt og
Jens. Temperaturen var skøn; solskin, vinden nordnordøst omkring 3-4 m/s.
Vi tøffede afsted ud af Augustenborg Havn, og så gik det
stille og roligt med 4,5 knob nordpå. Vi passerede
lufthavnen i god stil; kom forbi færgen Bitten Clausen
uden at lave karambolage i dens fart (modsat andre
sejlere, der lige fik 5 pædagogiske trut i hornet).
Omkring Dyvig begyndte blodsukkeret at dale, så det var
tid til lige at få Fie på besøg ved Sebbe, og så en bid brød
til det hårdtarbejdende folk.
Vi kom ud i Aabenraa Fjord, og kunne tage den direkte
vej mod Årøsund, da skydeøvelserne var indstillet.
Igennem her i fin stil, forbi Linderum i god afstand, og
så op til Brandsø og ind mod Hejlsminde. Her blev vi
mødt af formand Gert fra Freja Byrding, fik fortøjet på Frejas plads (Freja var på sommertogt), og
så kunne der skaffes og forberedes teltning.
Fie blev fortøjet, da vi skulle videre med Mjølner som slæbebåd, så Kurt takkede af.
2017.07.27 Hejlsminde - Marselisborg Havn.
Næste dag var der afgang klokken (meget) tidligt – klokken halv seks var vi ude på vandet, og så
kunne morgenmaden laves og indtages. Vi
var kommet afsted, og kunne nyde turen
nordpå. Men vinden friskede noget op; den
var gået i SSØ en 6-8 m/s, og regnen kom
også. Og den blev sådan set ved. Vest for
Fredericia kom vi ud i mere levende vand,
og så kom der bølger op – og det gav nogle
udfordringer for selvstyreren på Mjølner, at
Sebbes slæbeline var relativt kort og
ufleksibel, så der kom flere hårde 90
graders kursskifte – ikke lige det mest
behagelige i bølger og vind!
Det blev fikset ved at forlænge slæbetovet og binde et dæk i som ”elastik”. Det blev noget
deformeret, når der var træk på linen!
Hen under aften ankom vi til Marselisborg. Der havde været et par tilfælde af regntøj der ikke
kunne magte opgaven, og det gav et enkelt tilfælde af underafkøling, så godt vi havde noget ekstra
tøj, tæpper og spiseligt at redde situationen med.
Der blev sat presenning op på Sebbe, og nogle tog ud til Moesgård for at telte for natten. Freja
Byrding ankom senere og lagde sig udenpå Sebbe. Nogle fik festet i passende mængder, mens andre
tog den stille og roligt og fik en god nats søvn. Godt at få tanket lidt energi efter en halvhård
slæbetur!
2017.07.28 Fredag. Marselisborg havn - Moesgaard strand (og retur !) (forfatter: Viggo
Jonasen) SSV-SV 2-8 m/s, noget svingende. Byger om eftermiddagen.
Besætninger møder 12. Mandtal, fordeling. Cedde skipper på Freja, Viggo på Sebbe.
Mandskab (liste
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Roning ud - Freja først. Det er et vist arbejde!
Sejl op, SB halse. Behørig ofring. Freja håner Sebbe ved start.
Kryds på kryds sydover. Et par mindre byger passerer mest syd for os. Skipper Cedde mener
siden, den skæve mast er årsag til at Sebbe udsejler Freja.
Håneretten skifter side.
Mjølner henter først Freja, siden Sebbe, ca. 16, ud for Blommehaven camping. Bugsering
forbi markedsplads, sejl op og sejlads ind.
Ankomst Moesgaard Strand 16.45. Let brise fra land, fladt vand. Freja for anker på 3m.
vand. Sebbe sejler direkte på stranden, op til en meget stor jublende skare. De ombord værende
vikinger hujer, og der hujes igen fra land. En ægte blærerøvsmanøvre.
Og så kommer Molslinie-færgebølgen. Sebbe lægges på skrå på stranden og vælter frem og
tilbage, med gods og mennesker – ret
farligt for både skib og mandskab - men
20-30 vikinger skubber hende fri igen!
Håneretten skifter igen side.
Skipper Viggo skulle have smidt
anker ved indfart.
Sebbe også ud at ligge for ankre –
det store lægges ud med dinky.
Jens & Majbritt & børn er
kommet.
Der koges en lækker Moesgaard
Strand gryde.
Officiel åbning af marked 20.15 - Sara takker (på forslag fra skipper) de vikinger, der hjalp
til med at få Sebbe fri af stranden - og hævder, at gensidig hjælp var karakteristisk for vikingetiden.
Tale af Lars Bibby og ny direktør.
Mere kig på vejrprognoser – derefter beslutning om, at ankerligning ikke er forsvarligt.
Gert slæber Sebbe og Freja til M havn. Allan, Kathrin, Daniel på Sebbe, Aase og Peter på
Freja. Der burde nok have været en Viggo osse. Men - giver meget roligere søvn til en MEGET træt
skipper, at skibene er i havn.
2017.07.29 Lørdag. Skibe i M havn, besætninger ved Moesgaard. S, drejende SV 7-11.
Langsom udtørning - rådden vejrudsigt.
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Deraf følger dase-dag ved markedet. Vi kigger på kampscener, så vidt som vi kan se – men
Jens' og Majbritts Freja sidder på Viggo og siden på Peter.
Eftermiddag: nej, vi skal stadig ikke slæbe skibene herud.
Lækker Moesgaard-gryde.
Siden et par øl i kroen oppe på bakken – der er osse korsang (se tekst sidst i beretningen) og
tromme-mavedans til sent!
2017.07.30 Søndag. Skibe i M havn, besætninger ved Moesgaard. SØ 4, drejende Ø 8, siden SV
7-11.

Langsom udtørning – igen rådden vejrudsigt. Til morgenkaffe i Kroen – aktivikingmøde, vel
et hundrede mennesker. Sara forklarer og takker. Viggo forklarer om frustrationen over ikke at
kunne præsentere skibene om ønsket – og om den succesfulde anduvning, der endte som et stort
skår i skippers ry som ufejlbarlig skipper. De lo deraf!
Formiddag: Formiddagen går stort set i teltet – voldsom regn og torden 10-12.30, men
kampgrupperne kæmper ude i flis-laget.

Øl og lam til frokost – Bjørg kommer med Thor, Birgitte, Gry. Thor planlægger næste års
Sebbe-togt til Moesgaard-træf
Mere planlægning: affart M-havn, når vinden falder ved 18 tiden, grejhentning 17.30 v.
Claus.
Så ringer Gert: ny vejrprognose: lad os sejle snarest. OK – Claus kommer strax med trailer,
og Saras kontor åbner det røde led. Thor kører Peter og mig til M-havn kl. 14. Gert, Cedde, Peter og
jeg lægger begge master vha. kran.
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Vinden kuler op af SV, det siger ny prognose, at den skal. Det bliver først affart i morgen
ved 18 tiden. BVADR. Aftensmad i Streetfood – og så kører Claus Cedde og mad til Gert på
Mjølner, og Aase og mig hjem – og henter de andre hjem for overnatning,
2017.07.31 Mandag. M-havn - Endelave. Sol, SV 5 m/s. Vejrprognose uændret – 5-7 m/s SV
Sletterhage, Endelave. Det bliver affart i aften.
Op 8 checker vejprognose. Uændret.
Kigger til Cedde og Gert på Mjølner under køretur – evt. rugbrød. Plan: at mødes kl. 17.
Claus ringer 16.30 – er her om en halv time. Det bliver nærmere 17.15 – men så er vi der
osse alle, så han må en ekstra tur efter Aase ved Bulle.
Klargøring til slæb: hanefod og tov om kølsvin er klart på Freja, Gert vil gerne have ekstra
sikring til Sebbe – det gør jeg. Og så er der pizza fra Sebbe til Frejanerne osse, til fortæring
undervejs.
Affart 19. Aase, Peter, Viggo på Freja. Allan, Cathrine, Claus, Nicole, Sam på Sebbe.
Mjølner tager os ud af M-havnen sammenbundne, kun med et enkelt strejf af en gummibåd med et
vant. Derefter parallel-slæb med hver sin trosse på Mjølners klamper. 3-5 m/s af SV, godt en time til
Moesgaard (4 knob navionics), nok en time til Norsminde, derefter vælger Gert en østligere kurs Ø
om Hou Røn – det giver mere bølgemodstand, og kun 3-3,4 knob. Peter har monteret lys på dinkyåre ved boline-klampe, tændes ved 23 tiden. Vi ligger i diverse bunker – jeg har lille luftmadras
agter. Søvn og døsen – 04.13 er vi ved Endelave, der er stadig nogen SV vind.

2017.08.01 Tirsdag. (Endelave..)… Hejlsminde. Sol, vindstille indtil eftermiddag.
Vågner ved 7 tiden i Tragten. 8 pass. Lillebæltsbroen, hvorover passerer et IC4 tog (!) og
andre. Sender billede til Katrine og Maj.
Ingen gas på flasken, altså ingen kaffe. Men Aases lunkne te. Øl og Majs gnaveben til tidlig
frokost.
Anduver Hejlsminde ca. 10.45, Sebbe lægges ved bøje uden for havn mhp. at Kurt skal
komme ud med Fie, så vi ikke skal have alle 3 skibe ind i havnen. Slæb slippes ved sidste røde bøje,
få skoddetag – og vi er inde på egen plads. Modtagelseskomité: Doddy, Lisbeth.
Kurt kommer, Fie klargøres, matadormix fordeles – og Fie sejler derudad!
Sebbe, med Allan, Kathrin, Claus BL, Nicole, .. fortsætter til Augustenborg, efter Fie.
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Ankomst Augustenborg 20. Der gøres klart skib, skal spise på kinøjseren.
Viggo
Aase (billedredaktion)

6

Og så lige: Sebbe på vej til vikingetræf …. Gro's billede, taget fra Freja
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