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REDAKTRISSEORD
I Odins stad. Lå skibe på rad, fra tider, som længst er forsvundet.
Freja lå førstfor og derefter Koggen fra Hansa, ved pælene bundet.
Sammen med knøse, som er af min æt gik vi ombord på skibe.
Ved kajen de lå, stævn til hæk. En sejlskibets, udviklings-stribe.
I Odins stad lå Freja med folk i klæ´r som bestemt dem klæder.
Skipper og folk. Karl Anker jeg så både forfra og bag med hæder.
TSF
VIKINGEÆT OG VIKINGEÆTLING
Hvem husker ikke Jakob Riis! Hín gæve viking, som blev højsat for nogle år siden
i Hobtrup. Det forlyder, at der atter er en Jakob Riis, søn af Knud, og at han har levet livets første år. Hil være du knægt af så agtværdig en forfader.
TSF
SÆTTER-NISSE-SKIFT(n)ING
Kommunalreformen har lange arme, især i Christiansfeld Kommune, hvor bølgerne gik/går højt. En af følgerne er, at Hans Erik stopper som ”sætternisse”, blandt
andet fordi der var/er usikkerhed om grundlaget for ”hans” musikskoles fortsatte
virke – den slags trækker motivationen til mangt og meget ned.
Men mon ikke det kan blive til lidt huggen med skarøksen også fremover? Det satser vi på – og takker skyldigst for alle ”sprøjterne”.
Thomas Lorenzen har overtaget trykningen – Jensen støtter om nødvendigt.
Herdis, Hans og Jørgen har troligt pakket og sendt Jensens trykkerier – nu, hvor
bladet er ”globaliseret” til Kjøvenhavnstrup, er de blevet overflødige og må klare
sig på minderne samt en stille tak for alle brevene.
Gert
Fra Hans Erik Jensen til Thomas Lorenzen.
Hans Erik Jensen, det er ham, der klarer de aller mest vanskelige opgaver, når Freja har ”værk” i kroppen. En rigtig snedker og problemknuser såvel i træ som i bogstavering og omsætning af redaktionens griflerier til et læseligt ”Skumsprøjt”.
H.E.J. har, gennem mere end mange år sikret, at Byrdinglauget fik fornødne informationer til tiden. Tak er ikke nok! HIL –HIL være Hans Eriks indsats.
TSF
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SKUMSPRØJTENS REDAKTION
Med skiftet af sætternisse er der også kommet nye muligheder til. Det er nu blevet
til en kaotisk sammensmeltning af gammel gedigent håndværk og den digitale verden. Derfor findes Skumsprøjten nu også på nettet. I samme sekund som Sprøjten
forlader trykken udgives denne også på vores hjemmeside.
Hold derfor godt øje med hjemmesiden og kom gerne med kommentarer.
Frejas hjemmeside kan findes på det store net: www.FrejaByrding.dk
Kommentarer til hjemmesiden sendes til: webmaster@FrejaByrding.dk
Ønsker du at kontakte redaktionen kan dette gøre på digital vis på:
skum@FrejaByrding.dk eller som alm. post til:
Tina Steiner Fjeldmark - Noersgårdvej 2 – Trans – 7620 Lemvig
Deadline: solhverv 21.12 - 21.04 – 21.06 – 21.09
Thomas
SIDEN SIDST
Ane har desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen – pladsen er overtaget af suppleant Viggo.
Freja kom planmæssigt i vandet den 30. april, efter nogle hektiske dage med tjæresprøjte og pensler. Rigget og ballastet blev hun også, i et møgvejr uden lige – det
stod ned i stænger, blæste og var koldt.
I pinsen kom ”ungdom” og snedkererede nye kasser som passer bedre i skibet. Sejlet blev der også, selv om det kneb gevaldigt at komme ud den ene dag – vind fra
øst og indadgående strøm, gjorde det til en oplevelse at ro Freja ud, en langvarig en
af slagsen, thi flere koste måtte passeres to
gange når maskinkraften ikke kunne matche
elementerne.
Inden pinsesejladsen
havde man rykket rigtig
kraftigt fra Flensborg
(Rom Regattaen) for at
få os med. Det kunne
desværre ikke lade sig
gøre, kun fem dage efter søsætningen, men de

Victor, Gert og Thomas nyder pinsevejret.
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vil meget gerne se os næste år.
Jeg havde fået sagt ja til Frejas deltagelse i ”For Sejl i 1000 år” og havde en del
fornøjelige timer med at få de endelige aftaler på plads: Der var en leder med stort
”L” og en flok unge arbejdsløse akademikere, som sammen drev/driver ”For
Sejl….” Ikke alle vidste altid, hvad de selv eller andre
havde aftalt, men humøret
var højt og entusiasmen stor,
så det hele nåede sammen til
sidst.
Arrangøren så gerne, at vi
var iført dragter (eller noget
der lignede). Da alle opfordringerne til at sy slige ikke
havde båret frugt, måtte vi ud
at låne/leje – indtil jeg kom
til at foreslå dem en løsning
gående ud på, at vi betalte
stoffet og de syede dragterCarl Anker, Kedde, Viggo og Victor I de nye dragter
ne….når de nu alligevel skulle
sy til egne optrædende. Og den adspurgte kom til at svare ja. De nåede tre inden arrangementet, to mere siden og resten er under produktion. Inden længe skulle vi
gerne have mindst ti dragter.
Den 31. maj trillede vor faste vognmand af med Freja, skarpt forfulgt af en lille bil
med et par mand og bagage.
Mandag den 13. juni kom det hele tilbage igen, minus den lille bil, som havde opgivet ånden på Sjælland.
Overdækningen til Freja er lavet! Kedde og en saddelmager brugte en lørdag på sagen – erfaringerne fra sommertogt er, at den er god, men skal deles i to for at lette
håndteringen og øge anvendeligheden.
Efter sommertogterne er der enighed om, at vi skal være lidt mere opmærksomme
på slitage, især på den løbende rig – og da der går meget lang tid mellem manges
ture i Freja, laves der lister over indhold i kasser og skib. Listerne skal tjekkes og
underskrives før og efter togter.
Samme sommertogter står der meget mere om andet sted.
Kreative Dage blev saboteret af arrangørerne: Først var den aftalte annonce ikke
med i den husstandsomdelte folder, siden smuttede det også med aftalen om at tage
den med i avisen. Vi er med næste år.
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Freja Byrding liggende ved Amaliekajen I København med udsigt til det nye Operahus.
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”Stenhøj” hedder et firma oppe nord for Vejle Fjord, og de manglede noget så grusomt et vikingeskib fredag den 2. september fra kl. 11 og en tre/fire timer frem – et
noget upraktisk tidspunkt mht. mandskab.
Men det lykkedes: Carl Anker, Victor og jeg slæbte Freja hjemmefra torsdag aften,
Kedde kørte en dag før hjem fra Ålborg og Keld kørte fra Christiansfeld og samlede Jesper fra Odense op på banegården i Kolding.
Jobbet bestod i at lade små 60 prøvemedlemmer ro Freja 0,8 mil i fire omgange.
Efter hver rotur måtte den stakkels besætning helt selv hive sejlet op og lænse tilbage efter næste hold – det tætteste de nogensinde havde været på ”arbejdsfri indtjening”, påstod de, og kørte hjem igen.
Freja skulle også hjem, men det gik knap så glat: Jeg havde tilbragt ventetiden med
at lave kølesystem, desværre uden held – vi kom ikke langt før farten måtte sænkes. I Snævringen gik det rigtig småt, thi strømmen var imod. Et par mil fra Hejlsminde hylede alarmen – altså stop for motor og op med sejlene. Mjølner dur ikke
som sejldrevet slæbefartøj! Vi kom ind på sejl og tomgang kl. 02.
Nå, kassereren fik fyldt kassen op og morilden var meget smuk – især mens vi
havde skruevand.
Pålidelighedsløbet: Vi betalte vore 25 kr., fik en Gammel Dansk, blev slæbt ud og
drev over startlinien. Da vi havde drevet et kvarter, var vi vel 200 m fra dommerbåden, så vi roede hjem på plads og tog først sejlet ned, da skuden var fortøjret.
Der trængte til oprydning i Nausten – det gjorde vi så, og satte borde og bænke op
til ”Rap Noret”.
Mandagssejladserne har været den snart vanlige succes – og lakker mod enden, da
det bliver tidligt mørkt. De sidste par gange har vi sejlet ind i mørke.
Gert
OPTAGNING
Freja skal op den 22. oktober og skulle gerne gøres helt ren også indvendig samme
dag. Hvis det lykkes, er der mulighed for at sprøjte damen med trætjære inden vinterdvalen. Meld dig til Gert på 74 56 62 93.
Skulle inspektionen af diverse utætheder ende med beslutning om udskiftning af
bordgange, udsættes sprøjteriet naturligvis.
Arbejdsplan efter inspektion.
Gert
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UDEN EN TRÆVL PÅ KROPPEN
Hver gang jeg minder om billige blå busseronner med stort logo, ”lyder det godt” –
og så sker der ikke mere.
Ku´ I tænke over muligheden? Vi skal op på mindst ti.
Har jeg ikke hørt noget inden generalforsamlingen, var det her mit sidste pip i den
sag.
Gert
Jeg foretog et impulskøb i foråret – en flydedragt af rigtig god kvalitet. Impulsen
blev nok udløst af prisen, som var ca. halveret og af mit behov for af og til at være
varmt og vandtæt klædt på.
Flere har ytret interesse, følgelig har jeg talt med forhandleren, som lover en
”fornuftig pris”, hvis der bestilles en ti stykker. ”Fornuftig pris” er under 1000 kr. –
udsalgsprisen er 1600.
Gert
DGI LANDSSTÆVNE 2006 I HADERSLEV
Vil du tjene penge til skibslaget sommeren 2006?
DGI holder landsstævne i Haderslev i 2006 og mangler frivillige hjælpere fra de lokale foreninger, som efterfølgende afregnes efter antal erlagte timer.
Landsstævnet ligger fra mandag den 12. juni til og med søndag den 9. juli.
Vores indsats vil ligge i Christiansfeld området.
Man bestemmer selv hvornår og hvor mange timer man kan afse, samt hvad man vil
hjælpe med, og hvem man gerne vil arbejde sammen med.
Mine evner (og grej) rækker ikke til at lægge skemaer mm ind på vores hjemmeside, men jeg kan få kopieret og tilsende.
Håber mange vil deltage og skulle helst høre fra interesserede inden udgangen af
denne måned.
Gert
SOMMERTOGT MED FREJA 17-23. juli 2005
Søndag d. 17.
Møder besætningen på broen kl. 10… : Lars Pryds, Gert Jøhnk, Svend Sommer,
Stefan A, Asger Muller, Klaus Kay. Connie Rieck kommer senere. Vi rigger skiv
til, og så kigger vi på passerende fronter. Noget grumset vejr, 8-13 m/s fra VSV.
Men til sidst bestemmer at lægge ud - 14.30 af Hejlsminde, 1 reb i. Vi må have kluden ned uden for havnen, men så går det ellers derudad, SB halse og halvvind, af og
til friskende - en kort periode et ekstra reb. Behørig ofring! Solen ser vi ikke meget
til. Op til 1½ m sø. 16.10 pass. Bågø fyr, 18 pass. Helnæs, 19 pass., Hornenæs, og
19.30 ank. Lyø. 28½ sømil på 5 timer.
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Havnemanøvren lidt mindre end meget elegant. Men så ror vi en stærkt forbundet
trosse ind til broen! Efter udlosning og klargøring telter vi det sædvanlige sted. Og
Lars serverer. Freja ud for svaj.
Mandag d. 18.
Pakning og morgenmad i besindigt tempo. 11. aff. Lyø, N&Ø om Avernakø i aftagende vind og høj sol. En del gopler - men bad får vi alligevel. I næsten vindstille
hilser vi på Imme Gram, der roende har lagt sig ind på østsiden af Avernakø. De
har ellers ligget blæst inde en del af deres tur. Vi kommer sejlende fra Avernakø,
bound for Ærøskøbing. Og så skifter vinden noget omkring det sydlige, så der bliver en del kryds, nærmest imod Søby. Men vinden stabiliserer sig omkring SSV,
så vil holder ned mod Ærøskøbing alligevel.
Godt nok må vi ro det sidste stykke rundt om hjørnet og ind igennem renden, med
3-4 m/s vind ret i næsen!
Og vi bliver modtaget pænt af Knud N. Møller og Exe - teltslagning på plads ved
havnetoilet - incl. det store hvide. Og da teltet er oppe, begynder regnen! Meget
høfligt af den at vente til da. Aftensmad bliver nogle tørre franskbrød m. ost og
skinke på kroen.
Tirsdag d. 19.
Landliggerdag. skiftende vejr, med byger fra vest, og hård vind. Men vi får da kigget lidt på lokale butikker - Asger køber bøger og Klaus køber kirsebær. Og så får
vi hilst på det lokale røgeri til frokost.
Aften: fin middag på Mumm-restaurant. Og så går Åse Sørensen og Katrine Jonas
ombord. Aftenen giver en del jackpot-øl ….
Onsdag d. 20.
Så til søs! 10-13 m/s af V, af og til friskende. 11.45 affart Ærøskøbing, lige efter
færgeankomst. Ud gennem det smalle løb og bidevind BB halse mod Avernakø, 2
reb. Vi holder pænt klar af Drejø. Der bliver lidt uro, da reb i luv lig springer, og 2
sejsinger laver lange revner i sejlet. Men vi laver intermistisk reb, og falder af mod
Fjellebroen. De, der tror at skipper troede, at vi var på vej til Fåborg, har nok ikke
kigget i søkortet. Heller.
Kl. 14 ank. Fjellebroen. Nogle tror, de kan klare en mellemstor is.
Forsøger at finde lokal sejlmager - men hun laver kun mindre presenninger.
Der teltes på mark/vinterplads bag klubhuset - og huset er til rådighed.
Skipper syr sildeben på revnerne i sejlet. Bruno fra Ran 2 bistår med råd og dobbelt klæbende dug. Og Lars serverer forloren skildpadde. Aftenen går med kortenspil og snak og rom og
Torsdag d. 21.
Vejrmelding: 10-13 ml. SV og NV, byger og lokal torden. Vi bliver i land.
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Katrine tager til Fåborg efter grej. Lars, Gert, Svend tager ud at handle. Knud afmønstrer. Viggo syr sildeben og lapper på sejl. Hele dagen, altså når det ikke regner
for meget! Klaus snitter på klampe til alternativ rorsætning, og Katrine piller ublidt
ved riggen og brokker sig en del.
Hilser på Poul Erik Jensen og Annie.
Grøn presenning beskytter mod fugtigt græs - og leder vand ind i telt!
Aften: godt vejr og splendid servering: grill og rødvin og salat og … Kortspil og
snak og ….
Fredag d. 22.
Sol, letskyet, V-NV 4-7-1 m/s.
Vi går ud med nordlig vind, 4-6 m/s - rumskøds fra Fjellebroen, halvvind mod Lyø
- hvorefter vinden skraller. Det bliver Fynshav. Det bruger vi hele dagen på - ror det
sidste stykke ind, og telter. Hvorefter regnen kommer! Der render en del vand ind
foran i BB. Viggo dypper savsmuld. Det hjælper noget, men ikke aldeles.
Spisning i klubhus, Katrine griller maden færdig ude i regnen! Og vi tørner forholdsvis tidligt ind.
Lørdag d. 23.
Overskyet, NV->V, 8-14 m/s, op til 17 i pustene.
8 ud fra Fynshav, håber på at kunne komme vest om Bågø. BB halse, 1 reb. Vi holder klar V af Thorø men må gå øst om Bågø og krydse i nogle grumsede pust mellem Wedellsborg-pynten og nordenden af Bågø. Hvorefter vinden er så venlig at gå
mere i vest, så vi også kan krydse nord om Brandsø. Hm - hvorfor gjorde den ikke
det i morges???
Indimellem pumper vi noget lillebæltsvand ud - det kommer ind foran i BB.
Ved 17 tiden melder GPS 2½ sømil til Hejlsminde - i luftlinie! Så: vi ringer til Gert,
der henter os med Mjølner - så kan Lars også komme hjem til en lidt sen kobberbryllupsaftensmiddag.
18.30 ca. - ligger vi kønt ved pælene, klarer skiv og kører grej til naust - hen igennem havnefesten, der ikke er overrendt i det kølige og våde vejr. Dog - der er nogle
teenagere, der lufter let blåfrosne sommerben mellem teltene.
Nogle portioner savsmuld begrænser indstrømningen.
Og Asger og Aase og Katrine og Viggo kører nordpå.
TAK FOR ET HYGGELIGT SOMMERTOGT!
Viggo
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KRØNIKKE FOR SKJALDEN, AUGUST 2005
(Beretning for ungdomsturen 2005. melodi: De bar stadig øl ind. Red.)
Søndag
Der sad ni vikinger i Hejlsminde
Og sure miner var svær’ at finde
De pakked’ Freja, men Thor han leged’
De åd og drak, navnlig drak for meget
Men de bar stadig øl ind
Og oversejlet kom på sin hylde
Da regnen den ville Freja fylde
De gæve vikinger sov i Nausten
For da at kæmpe sig gennem pausen
Men de bar stadig øl ind
Mandag
Men mandag morgen tog ved dem fanden
Afsted de sejled’ med kaf’ på kanden
Mod nord de pejled’, vanddybden fejled’
De drog i land, da alt tov var kvejlet
Og de bar stadig øl ind
På land de plyndred og der blev røvet
Den kære skovmand var helt bedrøvet
Med Cross’er skoven de lagde øde
Til Irish Coffee de mangled fløde
Men klaus bar stadig øl ind
En skummel/tapper skjoldmø hun sprang i
vandet
No’n flere fulgte, på Freja landet
Trods de var trætte og arm’ne bløde
De sad til sidst og så bålet gløde
Men de bar stadig øl ind
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Tirsdag
Da morg’nen gryed og det var silde
Syn’s alle det var et herligt gilde
Og Martin ondt havd’ i tømmermanden
Mens alle andre, de sad på spanden
Og de bar stadig øl ud

Torsdag
I ko-stilling vendte de alle sammen
Da regnen siled’ ned over prammen
Til Årøsundet de sejled’ vid’re
Roklubbens ly, gjorde natten blider’
Men de bar stadig øl ind

Mod Assens vendte den kære Freja
Og skipper hun ja, hed nemlig Maja
På bølgen blå de fik alle dræber
Nu ligger alle og højlydt ræber
Men de tog stadig øl op

(Og så kom Tysken)

Med Freja ramte de havn i Assen’
Styrmand Claus han tog af på gassen
De ledte efter en lille grillbiks
Hvor de ku’ få deres elsked´ pøls’mix
Og de bar stadig øl ind
Kongespil, det blev spilled’ meget
Henriksen blev af banen fejet
Da det blev silde der’s maver knurred’
På gasblusset kærligheden snurred’
Og de bar stadig øl ind
Onsdag
(Tilbage til Stenderup hage)

Fredag
De misted´ Claus, da han skulle hjemad
Kun sjældne prut blev derefter sendt af
Kim tabte slaget og måtte drage
Den lange vej, hen til campinglauget
Men han bar stadig lys ind
Den fredag aften de tændte gassen
Trods de blev bange, fik ild i kassen
Men intet skulle da hindre maden
Jesper tog fat, og han fyldte faden
Og Jan bar stadig øl ind
Lørdag
Den gode mad og de mange bajer
Gjorde sit indtryk i vores lejer
Den sømand Victor han var i knibe
Hans besætning... (de) var stære stive
Men de bar stadig øl hjem

————————————————————————————————
KALENDER
22. oktober

Optagning.

19. november

Bestyrelsesmøde.

30. december

Julefrokost i Nausten.

27. januar 2006

Generalforsamling.

12 juni - 9. juli 2006

DGI Landsstævne i Haderslev
(Se andet sted i dette nummer af Skumsprøjten)
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BESTYRELSEN
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf./fax 74 56 62 93 .......................................... e-mail gert@frejabyrding.dk
Næstformand:
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,
Tlf. 75 42 40 47 ............................................ e-mail: victor@frejabyrding.dk
Kasserer:
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 58 20 19 ........................................e-mail: christian@frejabyrding.dk
Viggo Jonasen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 49 57 ........................................... e-mail: viggo@frejabyrding.dk
Dorthe Riis, Eversvej 1, st. tv. 2000 Frederiksberg,
Tlf. 38 86 64 09 ..........................................e-mail: dorthe@frejabyrding.dk
Claus Aasted, Silkeborgvej 128, 1.th., 8000 Århus C
Tlf.: 23 39 23 34 ............................................e-mail: claus@frejabyrding.dk
Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2005 er:
Enkelt person, 250 kr.
Familie – børn op til 18 år, 400 kr.

Prøvemedlem 20 kr. –
gælder for én tur og ikke ved overnatning. (f.eks. mandagssejladser).
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til:
Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig, Tlf.: 97 89 51 78
Indlæg modtages helst i uformatteret word format.
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