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18. - 20. april: Sæsonstart 2019 
Så er det blevet påske, og tid for at sejle fra vinterhiet i Augustenborg til 
Skærbæk. I går onsdag hjalp 
Lise med logistikken, så vi både kan ha’ en bil i Skærbæk på lørdag og 
komme til Augustenborg med 
alle vores pakkenelliker. Vi manglede at få sat sejl på men de blæser alt for 
meget til at det kan lade 
sig gøre, også fordi Kim har temmelig meget ondt i ryggen. Først på 
aftenen løjer vinden så meget, at vi 
på et par timer får sat sejlene på, og så er vi klar til afgang torsdag morgen. 
Torsdag vågner nogle af os op til en iskold solopgang - det er fuldmåne og 
der er ikke en sky på himlen.  
 

 

 
Kl. 10:20 kaster vi fortøjningerne, og sætter traditionen tro kurs mod Dyvig Bro. Vi kan tage hele turen 
for sejl i østenvinden, og er fremme på et par timer. Havnemester Søren stod på broen og tog i mod 
os, og sagde at nu vidste han at sæsonen var i gang, når vi var kommet. 
Det er det skønneste solskinsvejr, og med læ i cockpittet er det med bare ben og uden overtøj. 
Som traditionen byder, spiste vi i Skipperstuen; lækre muslinger med pommes frits, og unika ost til 
dessert.  
Fredag var igen en helt vidunderlig dag -de har lovet næsen vindstille, men ude af vigen blæser det 5-6 
meter, og vi kan sejle for fulde sejl i nogle timer, inden den løjer helt af. Der er overraskende mange 
både i Årø havn, men det har det fine vejr nok skylden for. Vi spadserer op til Bummers gård. og får 
fyldt depoterne med den gode saft og rapsolie, og støtter foretagendet med en enkelt fadøl i solen. 
Lørdag morgen (på det tidspunkt hvor skribenten står op) var et så tåget, at man ikke kunne se til 
Årøsund, men solen fik hurtigt magt og brændte tåge og dis væk. I dag var det helt vindstille, så turen 
til Skærbæk var for motor. 
Vi har fået ny plads inde i den gamle havn, og var spændte på, om den var bred nok, men det gik fint, 
nu skal vi bare ha' justeret de faste fortøjninger lidt - det bliver så godt. 
 
 



10.-13.maj: Efterårstemperaturer i maj: Juelsminde og Bogense 
 

Sidste år var vi på dette tidspunkt i Juelsminde til Bavaria træf i strålende 
sol og maj varme, men i år er det vist ikke engang 10 grader. 
Vi har fire dage, nu hvor Kim er gået lidt ned i tid og kan holde fri både 
fredag og mandag, så vi planlægger at lægge ud med en tur til Endelave. 
Med noget besvær får vi sat snore på agterpælene på den nye plads i 
SBK, så de faste fortøjninger kan hænge der mens vi er væk, og omkring 
halv ti er vi klar til at gå ud af havnen, og sætter storsejren med det 
samme. 
Det går rigtigt fint hele vejen ud af Snævringen, vi sejler 4-5 knob. Ude i 
Kattegat går det friskt for sig, og til tider skyder vi næsten 8 knob (inkl. 
medstrøm). Halvvejs forbi Vejle fjords udmunding blæser det op, begynder 
at regne og temperaturen falder drastisk, så vi bliver enige om at gå ind i 
Juelsminde i stedet - det skal helst være ordentligt vejr når vi besøger 

Endelave. Vi er på plads og fortøjet kl. 14. Sidst på eftermiddagen får vi kaffe og vafler på cafeen på havnen. 
Hvis ellers vejrudsigterne er til at stole på tager vi til Bogense i morgen. 
 
Lørdag starter allerede tidligt med en smuk solopgang - lige efter skribentens hoved. Der er kun 10 sømil til 
Bogense så vi har god tid,og lægger fra land lidt over 9. Hele turen for storsejl alene og vi er på plads i 
gammel havn omkring halv tolv - rigelig tid til at fiskehandleren kan gøre noget godt for vores frokost. Solen 
skinner og i cockpittet er det rigtig dejligt. De har fået nye bade- og toiletfaciliteter på havnen så nu er alt inkl. 
i prisen, det er dejligt og baderummene top tunet. 
 
Søndag morgen er der igen sol og skyfrit, men også iskoldt og mere blæsende. Vinden er fralandsvind, så 
det er nemt at komme ud fra pladsen - det faktisk bare at slippe fortøjningerne, og så er vi på vej. Vi sætter 
storsejl med et reb i, på vej mod den grønne bøje, men det bliver ikke rigtig til noget så det er med motor og 
sejl, masser af vind og en del bølger hent til Snævringen hvor vi kommer i mere smult vand, men bjerger 
sejlet og går for motor hjem til S-B-K. 
 

 
 



St. Bededag 17.-19.maj: Assens og Årøsund 
Endnu en lang weekend, men 
desværre er vejrudsigten ikke for god - 
det bliver vist mest regn og gråvejr. 
Det er synd for alle dem der skal holde 
konfirmation i disse dage. Vi andre 
overlever jo nok, det er bare et 
spørgsmål om den rette beklædning. 
Vi lagde fra land omkring kl. 10, og 
anløb Assens Marina (havde jo håbet 
på aftensol og grill på sejlklubbens 
terrasse). For sejl hele vejen. 
Forsvaret deltager i et 
kulturarrangement på havnen og 

skyder med jævne mellemrum deres kanoner fra P524-Nymfen af. Det 
gi’r et lille chok hver  gang, men det får jo også en ende. 
I går hentede jeg mine kompensations-bøffer i Bilka. Har ikke været der 
siden min fødselsdag, men slagtermesterens kunne sagtens kende mig, 
og jeg fik 4 store velvoksne bøffer og kunne hente to flasker rødvin i  
vinafdeligen. Måske er de taget til nåde igen. 
Vi havde håbet at vi kunne grille på den dejlige terrasse de har i Assens sejlklub, men det var vejret bestemt 
ikke til, så de store bøffer må vente. 
 
Lørdag vil vi lige forbi søsportsforretningen på Assens havn, som åbner kl.10,inden vi fortsætter til Årøsund. 
Vi bliver glædeligt overrasket over vejret. Vinden er perfekt til storsejl, og turen kan foregå i solskin og uden 
jakker. Der er ikke ret langt, så vi er i havn ved frokosttid, og nyder det gode vejr. Om aftenen kan vi sidde 
ude på sejlklubbens terrasse og spiser i hyggeligt selskab ed Fritz, Hanne, Villy og Inga som vi kender fra 
Bavariaklubben.  
 
Søndag er det tid til at sætte  kursen hjemad, og vi er i Skærbæk omkring kl. 13. Vi kan sejle for fulde sejl, 
det er ret tåget, men lunt. Hjemme i Esbjerg er det det skønneste solskin, og vi kan sidde ud og spise 
sammen med Mikael, Laura og Astrid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. - 10 juni: Bogense, Juelsminde 
Grundlovsdag 2019 havde geniet Løkke valgt at udskrive folketingsvalg. Vi var 
klar til at stemme fem minutter over 8, og det var der rigtig mange andre der også 



var, og så satte vi ellers kursen mod Skærbæk, 
så vi kunne udnytte at have 6 dage i streg. Eller 
det vil sige tre+to, for vi skal selvfølgelig 
deltage i Jonnas bisættelse lørdag i Måløv 
kirke. 
Vi lagde fra land omkring kl. 10, og Bogense 
var målet. Det meste af vejen kunne vi sejle for 
sejl i skønt solskins vejr. 
Vi fik en god plads i den gamle havn, kunne 
bruge eftermiddagen på at skifte vand, og sove 
til middag, og få en is på havnen. Vi grillede på  
bagperronen og fulgte lidt med i valgdramaet. 
Torsdag dukkede der pludselig varsler om 

voldsomt vejr op i vejrudsigterne og vi skyndte os at sætte kurs mod Juelsminde. 
Det er en tur der kun tager et par timer. Vi lagde os denne gang inde i den gamle 

havn, hvor de har fået 
etableret nogle 
pælepladserne. Først på 
eftermiddagen kom der et 
gevaldigt tordenvejr, med 
skybrudsagtig regn og hagl. 
Kim fik sovet, og jeg fik dels 
badet, dels handlet lidt i 
Rema. 
 
 
 
 
Vi spiste på Pandekagestedet, det var meget lækkert, og 
relativt billigt. 140 kr. for 2 retter mad. 
Fredag var vi klar til afgang kl. 9, og der var næsten 
ingen vind, så det blev for motor hele vejen hjem til 
Skærbæk. 
 
Lørdag gik turen så i bil til Måløv, og vi var tilbage i 
båden først på aftenen. Søndag stod vi op til vind 
betydeligt over 12 meter/sek., så vi besluttede at køre 
hjem til Esbjerg. 
 
 
 
 



15. juni: Til Fredericia for at tanke diesel 
Planer er jo heldigvis til for at blive 
lavetom. Vi tog i båden fredag aften og 
regnede med en tur til Bågø eller 
lignende. Søndag skal vi til fødselsdag 
i Kastanielunden hos Lone, så vi skal 
være nogenlunde tidligt i havn -der er 
åbent hus fra 10-16. Vi spiste på den 
italienske restaurant på havnen. Det 
var ok, men ikke prangende. Lørdag 
stod vi op til regn, regn og atter regn, 
og brugte i stedet formiddagen på at få 
installeret den nye skærm til søkortet, 
støvsugning og andre kedelige ting. 

Over middag lysnede det lidt, og vi satte derfor kursen mod Fredericia, 
så vi kunne tanke inden ferien. Det er dejligt nemt at komme til der. 
Turen gik for motor og det var gråvejr men lunt. 1200 kr. fattigere og 
med 106 liter diesel mere på tanken vendte vi snuden hjemad, og så 
kom regnen igen, men vi kom på plads i god ro og orden. Spiste 
aftensmad og kørte hjem til Esbjerg. 
 

22. – 23.juni: Til Bågø i strålende sol 
Efter vi havde fejret 
Astrid og Kents 
fødselsdag kørte vi 
fredag aften i båden, 
og var klar til en tur 
på den blå hylde 
lørdag morgen (eller 
måske rettere 
formiddag). 
Der var stort set 
ingen vind, og Kim 
prøvede nogle af de 
nye fiskekroge - 

ingen fisk bed på, men måske det hjælper at tage 
beskyttelsesplastikken af krogene først. 
Vi kom til en propfuld havn, men var heldige at der lige 
var en båd der forlod en plads der var bred nok til os. Vi 
nød en eftermiddag og aften i det skønneste 
solskinsvejr, og grillede på kajen og havde hyggeligt 
selskab af et par fra Kolding. 
Søndag så det ud til at der ville være vind nok til sejl, og  

en del af vejen lykkedes den plan, men det er da godt 
vi har motoren. 
Jeg havde skrevet på skiltet at vores plads var ledig til 
kl.14 søndag, og da vi kom til havnen var der en båd 
der lå på pladsen, så vi lagde os ved mastekranen og 
ventede på de sejlede fem minutter i to. 
 
 



Sommertogtet 28.juni til 21.juli har sin egen fil 
 

27. juli: Astrids første sejltur 
Lad det være sagt med det samme. 3 år og den 

fødte sømand :-) 

Lise, Mikael og Astrid kom tidligt lørdag 

formiddag, og vi var hurtigt klar til afgang. 

Vinden var til begge sejl, og hun hjalp sin far 

med at hive storsejlet ud. Når det vippede sad 

hun bare og sagde "gyng-gang". Vi tog turen 

vest om Fænø, og kastede anker på Fyns-siden 

af Fænøsund, så vi kunne spise frokost i ro og 

mag, og nyde solskinnet. 

Desværre er der rigtig 

mange brandmænd i 

vandet, men det lykkedes 

os at få en badetur fra 

båden uden nærkontakt 

med de små bæster. 

Astrid hjalp også farfar med 

at styre. 

På vejen retur til havnen 

prøvede Lise og Astrid at 

fange lidt frisk fisk til 

aftensmaden, men det var 

godt vi havde både en steg 

og brune pølser med (der er 

nemlig en der ikke kan lide 

de røde).Det var en 

strålende varm solskinsdag, 

og derfor var Laura og 

Jeppe blevet hjemme, det 

var for varmt for den lille 

fyr. De kom til havnen efter 

vi var kommet på plads, og 

vi hyggede os i båden, ind 

til det blev tid til at gå i land 

og grille aftensmaden, 

mens havnes lille legeplads 

blev tjekket ud. 

Tak for en dejlig dag 



2. - 4. august: Endelave og Snaptun 
Med udsigt til tre fridage, satte vi Endelave som mål for den første dag. 

Det er vist blevet 5 år siden vi var der sidst. Der er stort set ingen vind at 

øjne i vejrudsigten for de næste dage. Vi kommer sidst på eftermiddagen, 

og denne skønne ø indbyder til en tur i bølgen blå. Vandet er over 20 

grader, og her er ingen vand- og brandmænd. Vi nyder en skøn aften og 

griller på broen. 

Om lørdagen sætter vi endnu et flueben ved 

en havn hvor vi ikke har været før: Snaptun. 

Her bliver vi i havnehullet modtaget af 

havnefogeden som viser os en fin plads. Der er rigtig dejligt her, og som den 

tysker der kom til at ligge ved siden af os sagde: ”Her er ikke så mange store 

motorbåde”. Der er heller ikke så meget andet. Sejlklubben har en lille 

restaurant, hvor vi spiste. Det var billigt, og med det, var det som så meget 

andet: Man får hvad man betaler for. Der er også en lille butik, der sælger lidt 

dagligvarer, fisk, is og bistroretter, og ikke mindst kunne vi der få en 

kaptajnskasket til Astrid. 

Søndag står jeg op til en smuk solopgang, men skyerne kommer. Vi kan sejle for sejl de første ca. 15 sømil, 

men må tage resten af turen for motor, og kommer i god ro og orden hjem til Skærbæk. Det kommer en 

lille byge på vejen. 

 



16. - 18. august: Bavariatræf i Årøsund, med rundvisning på Årø vingård 
På denne fredag, hvor vejre var fantastisk, kunne vi sejle for sejl hele vejen 

fra SBK - Årøsund. Vi var relativt tidligt oppe, og var derfor i Årøsund inden 

frokost. I løbet af eftermiddagen fik vi givet det udvendige en ordentlig 

omgang med kost og spand, og om aftenen deltog vi i fællesspisningen af 

helstegt pattegris. 

Lørdag var der planlagt en guidet rundvisning på Årø vingård. Det var en 

rigtig god oplevelse. Vi var 22 der tog færgen over, og blev kørt i golfvogn 

og "grissetransport" ud på gården, hvor en engageret vinbonde fortalte 

om vinproduktionen. Om aftenen var der igen fællesspisning, denne gang 

stod der traditionelt helstegt rødspætter med nye kartofler og persillesovs på menuen. Det har regnet det 

meste af dagen. Tre raske mænd hjalp Kim med at få tømt tanken som igen slår knuder, men nu er der håb 

om at der er fundet en løsning. 

Søndag var vi med til afslutningen og omkring halv elleve var vi på vej mod nord, med staget forsejl i 5 

meter vind. det meste af tiden i tøvejr men vi undgik ikke helt regnen. 

Vores log er i udu, men dette udmærkede program viser at vi i alt har sejlet ca. 33 sømil 

 

 

 

 

 

 

 

24. – 25. august: Smuttur til Assens 
Denne weekend bød på motorsejlads til 

og fra Assens. Det hele foregik i det 

skønneste solskinsvejr, så det eneste vi 

kunne ha' ønsket bedre var lidt vind til 

sejlene. I Skærbæk var der Dragon Fly 

stævne, så havnen var fyldt med alskes 

afarter af den bådtype. 

Vi grillede vores medbragte mad og 

lavede et vellykket forsøg med rösti på 

cobb-grillen på sejlklubbens dejlige terrasse. 



 

 

 

 
 

30. august - 2.september: Pinsetur i september; Bågø, Kalvø og Årøsund 
Søren og Merete påmønstrede torsdag aften, og efter morgenmaden 

fredag var vi klar til  take off kvart over ni. Det var solskin og vinden var ok 

til kryds-sejlads syd på. Vi besluttede at tage stilling til om vi ville gå ind på 

Bågø eller fortsætte til Dyvig, når vi kom godt der ned af. Det blev Bågø, 

hvor vi var fortøjet på midterbroen kl. to. Efter lidt frokost, sendte vi de 

unge mennesker ud på en spadseretur på denne lille skønne ø. 

Aftensmaden som var røsti og lakseburgere og røget ost, er blev tilberedt 

på den lille cobbgrill i grillhuset på havnen. Søren og Meretes medbragte 

mynte blev omsat til mojitos i cockpittet ud på aftenen. 

Lørdag stod vi op til den skønneste solskinsdag. Søren var forbi gårdbutikken i 

Bågø by, for at hente noget af det lokale kød, og kvart i ti var vi klar til afgang. 

Målet i dag er Kalvø, jeg har sagt det før, og siger det gerne igen: Det er på 

min top tre liste over de skønneste steder i kongeriget. Vi kunne sætte 

sejlene så snart vi var ude  af 

havnehullet, og havde en skøn tur på 

tværs af Lillebælt, nord om Barsø til 

Kalvø, hvor vi kom omkring kvart 

over to, og fik havnens bedste plads - 

langskibs under mastekranen. Igen 

sendte vi de unge mennesker ud og 

gå øen rundt - det er et must, når 



man kommer der første gang. Efter et forfriskende bad i bølgen blå, kunne vi på den fine grill plads 

forberede, tilberede og ikke mindst spise den medbragte mad, som i dag var varmt røget laks til forret og 

røget andebryst med stegte kartofler til. Vi tørnede relativt tidligt ind efter en lang og dejlig dag i fuld 

solskin. 

 

Natten til søndag har det tordnet, lynet og regnet til den helt store guldmedalje, og vi står også op til en 

regnfuld morgen. Ved ti-tiden er vi klar til afgang, og kan tage hele turen til Årøsund for fuld sejlføring.  

Kvart over et er vi fremme, og efter frokost sender vi vores gaster afsted til campingpladsen efter 

nødvendig forsyninger som rugbrød. Det er blevet rigtig dejligt vejr, og lige nu sidder skribenten i fuld sol og 

skriver denne epistel. I aften har vi bestilt bord på Årøsund Badehotel.  

Mandag morgen kunne vi stå op til en, som altid, mageløs solopgang i Årøsund. Det var en sand fornøjelse 

og stor kulinarisk oplevelse at spise på badehotellet. En ganske ung køkkenchef som har fortjent at 

konceptet er bæredygtigt. Vi fortrød kun at vi ikke havde bestilt tre forskellige forretter, hovedretter og 

deserter, så vi kunne have smagt de forskellige fantastiske smage han præsenterede. Vi kan i hvert fald 

godt finde på at komme igen. 

Nå men mens Søren hentede de nybagte rundstykker og rugbrød vi havde bestilt på Badehotellet, kom den 

lovede regn, men inden vi var klar til afgang, havde solen fået overtaget. Det var ikke så varmt som de 

andre dage, og vi fik også nogle byger på turen hjem til Skærbæk. Vinden var i NV, så vi nærmest fløj for sejl 

hele vejen hjem. Vi tog turen vest om Brandsø, for at få lidt læ af Jylland. 



Efter lidt reste-frokost, sendte vi Søren og Merete hjem fik pakket det sidste sammen og kørte hjem til 

Esbjerg. 

Vi siger tusind tak for fire dejlige dage i godt selskab. 

 

21.-22. september: Retur i vinterhiet 
De to sidste weekender har vi haft andre planer; Bl.a. Har vi hentet den 

nye bil, og de kommende to har vi også andre planer, så derfor slutter 

sæsonen nu. Fredag eftermiddag kørte vi en bil til Augustenborg, og 

fortsatte til Skærbæk, så vi kunne være klar tidlig lørdag morgen. Kl.6 var 

hele besætningen oppe, og 8.15 havde vi fået afmonteret de faste 

fortøjninger og satte kursen mod Dyvig. Det var en skøn solskinsdag, men 

vores kurs gjorde at sejlene skyggede så det var pænt koldt. Vinden var fin 

det meste af vejen, og vi anløb Dyvig Bro kvart i 4. Her i havnen, i fuld sol 

og næsten vindstille, kunne vi godt mærke de mere end 20 grader. Vi fik 

taget sejlene af, og det var nemt at få dem pakket sammen på forpladsen, 

og da de var helt tørre kan de bare stå i båden i vinter. 

Traditionen tro spiste vi på Badehotellet, og var så fornuftige, at vi kun fik en ret og kunne returnere til det 

gode skib Freja, uden at være helt forspiste      . 

Søndag morgen blev de varme rundstykker leveret på båden af den mere end almindelig serviceminded 

havnefoged, og efter morgenkaffen, satte vi kursen mod Augustenborg. Nu hvor sejlene var taget af, var 

der "bare" oprydning og bådvask på programmet. 



Selv om vi var på ferie i 3 uger, og har brugt hver en ledig weekend i båden, er det kun blevet til godt 820 

sømil, måske fordi ferien bød på 6 mere eller mindre ufrivillige sejlfrie dage. 

Vi synes også vi har sejlet rigtig meget for motor i år. Både på fuldstændig vindstille dage, men også dage, 

hvor vi har brugt et enkeltsejl og motor. 

Vi har besøgt 23 forskellige havne, heraf 6 hvor vi ikke har været før. 

 


