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Siden sidst
Siden sidst har vi fået Nausten ”ommøbleret” fra lettere organiseret
kaos til noget der kommer tættere og tættere på: ”Alt har sin plads,
let at finde.” For et uhelbredeligt rodehoved som mig, er det næsten
ufatteligt! Lys/rust/frostsikring i de fire køleskabe er nu også lavet.
Meget af det udført af Victor, helt selv og alene..
De forgangne par år er skudens sejl ikke blevet ”afsaltet” inden afrigning – i år nåede vi det, selvom den sidste tørring foregik hængt op
over vuggen i Nausten. Inden havde vi sejlet de aftensejladser, der
nu kunne samles folk til, været en tur på Brandsø med Lokalafdelingen af Dansk Vandrelaug og sejlet en fødselsdags tur med vor forhenværende kasserer ”Mary Nærigmø”, hvis gemal blev så begejstret for rorgængerjobbet, at Mary foreslog ham at sejle med igen det er ikke blevet til noget endnu. Til gengæld har han, sammen
med Hans Jørgen, drejet adskillige kofilnagler til Freja.
Første ”afrigningsaften” druknede i voldsom vind og endnu voldsommere regn: To lag regntøj holdt vandet fra kroppen i under et minut.
For ikke at have spildt aftenen, tømte vi skuden for alt andet end
mast, sten og rig. Næste gang fik vi masten ned og ballasten hjem –
i nye stålbure, som Lyngborg fandt en leverandør af, efter en forgæves tur til Fyn, hvor brugte bure viste sig ikke at du. ”Sommertogtet”
har, på trods af heden, ikke været vædsketrængende nok, thi vi
fandt en uåbnet karton sodavand under dæk i forskibet (øldåser
mødte vi også, men de var tomme). Vi mødte ligeledes en af Keddes nyfremstillede årer, eller næsten, for der var kun bladet + en lille
stump skaft – det plejer at være omvendt, gad vide hvad der er
hændt staklen…….
Den 13.10. havde vi fået samlet det nødvendige sammen til at skrabe og højtryksrense Freja, når hun blev løftet ud ad vandet – men
fra og med NU, var det forbudt at vaske optagne både på kommunens parkeringsplads/havn! Vi trak skuden lidt væk fra kranbilens arbejdsområde og barberede den meget langskæggede dame med
roejern og skrubber, hvorefter det hele blev lempet tilbage hvor det
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kom fra. Siden fik vi trukket Freja ”hjem” og ind på plads, hvilket gik
meget lettere end det plejer, fordi Lyngborg havde fået vognens
trækstang rettet ud + lavet en ny til bagenden. I skrivende stund er
Freja tømt for indhold og klar til viderebehandling. Spørgsmålet er så
bare, hvor mange vi er til at ”viderebehandle”. For ifølge Kedde Kasserer, er vi efterhånden galt få til at klare det praktiske – og ikke alene er vi få, mange er også tættere på ”sidste salgsdag” end godt er.
Lige nu har vi guld nok (deltagelse i et par film), men skal vi holde
skuden i topform på kontingent alene, set det skidt ud. Jeg tænkte
lidt og op kom følgende forslag til en vedtægtsændring, som bestyrelsen har antydet er ok.
§ 6. Medlemsrettigheder og pligter.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde skibslagets love og leve op
til dens formålsbestemmelse.
Aktive medlemmer er altid berettiget til at sejle med Freja Byrding.
Sæsonmedlemmer er berettiget til at sejle med Freja Byrding på endagsture fra medlemskabets tegning til udgangen af pågældende år.
På flerdagsture/sommertogter må man tegne alm. medlemskab minus det allerede betalte beløb.
Medlemmer af andre råsejlsriggede skibe er berettiget til at sejle med
Freja Byrding, dog ikke som skipper.
For alle medlemstyper gælder, at man på flerdagsture/sommertogter
skal betale et beløb pr. dag pr. voksen til skibslaget.
Prisen på ovenstående findes på skibslagets hjemmeside:
www.frejabyrding.dk og i skibslagets blad Skumsprøjten.
For alle gælder, at det til enhver tid gældende sejladsreglement skal
overholdes.
Medlemmerne er berettiget til at anvende Nausten i forbindelse med
arbejde på Freja Byrding. Anden anvendelse forelægges bestyrelsen.
Gert
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Billeder fra optagelser i 2017
til DR programmet
”Danmark fra kyst til kyst”

Skumsprøjten side 4

Skumsprøjten side 5

Indkaldelse til Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i skibslaget Freja
Byrding fredag den 25.januar 2019 kl. 19.00 i ”A Kælder”
”A Kælder” befinder sig under Brødremenighedens Hotel på sydsiden af torvet i Christiansfeld.
Der startes med vanlig spisning. Prisen er 100 kr. og inkluderer
kaffe.
Dagsorden efter vedtægterne. Eventuelle forslag må være bestyrelsen i hænde senest 11. januar.
Tilmelding til spisning senest søndag den 20. januar til Ruth og
Christian Christensen tlf. 74582019, Ruth mobil 23 39 85 78, Kedde 60 49 90 85.
Dagsorden ved Skibslaget Freja Byrdings ordinære generalforsamling, fredag den 25. januar 2019.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formanden aflægger beretning.

3.

Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår.

4.

Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag iflg. §5.

5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Gert M. Rasmussen, Christian Christensen, Mikkel Nielsen og Peter Juhl. Alle modtager genvalg.

6.

Valg af revisor og suppleant.

7.

Indkomne forslag.

8.

Eventuelt.
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Den kommen sæson
Når alt det nødvendige er klaret og skuden sat i vandet, ligger der
p.t. kun tirsdagssejladser og sommertogt fast. Lundeborg genopstår næppe, men om vi har mandskab, der vil og kan, var Dansk
Vandrelaug interesseret i flere dagture a`la Brandsø.

Kalender
25 Jan

Generalforsamling

Vinter

Arbejdsaften i Nausten
Kontakt Gert

Ordinær generalforsamling i skibslaget Freja Byrding fredag den 25.januar 2019 kl. 19.00 i ”A Kælder”
Tilmelding til spisning senest søndag den 20. januar til Ruth og Christian Christensen tlf. 74582019,
Ruth mobil 23 39 85 78, Kedde 60 49 90 85.
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BESTYRELSEN pr. 26/1-2018
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf.: 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
Mikkel Nielsen
Tlf.: 20 93 55 00 ....................................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk
Peter Juhl , Sillerup Skovvej 12, 6100 Haderslev
Tlf.: 40 57 12 25 ...................................................... e-mail: peter@frejabyrding.dk

Kontingenter for 2018 er:
Enkelt <person:
375 kr.
Par:
600 kr.
Sæsonmedlemskab
75 kr.
(Voksen over 18 år) - gælder fra tegningsdagen og det pågældende år ud.
Egne børn under 18 sejler gratis med.
Medlemmers børnebørn: Forælder skal være
medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilladelse.

Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til: Tina
Fjeldmark, Havvejen 13, 8305 Samsø, 9789 5178 efter kl. 18 helst.
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FREJA BYRDING – LOG- mv. BOG fra SOMMERTOGT 2018, 16.-27. JULI
Til Hejlsminde med Aase 13.45, efter at Jakob og Toke har leveret telte og køjesæk og underlag.
Undervejs et lille uheld med lakridsvand, der løber ud i tasken! Kaffe og snak hos Peter & Doddy.
Klaus, Trine, Lærke, Elias, Maja og Valdemar er kommet. Badetur for børn, Trine og Doddy.
Peter, Klaus, Aase og mig til Freja at stramme forstag og BB vant, og stramme fald.
Mægtig grillmiddag hos Peter og Doddy. Siden går nogle en længere tur i skoven, jeg en kortere.
Mandag 2018.07.16 Hejlsminde - Bågø. Sol, omløbende 1-2 mest N.
Op 8. Storslået Doddy'sk morgenmad
I gang med at stuve skib og klargøre. Batteri, krudtkasse, antenne, navigator om bord.
Allan, Kathrin og Nicole ankommer 10 - kort efter osse Anders, Katrine, Toke.
Allan kundgør fra SB midtskibs: der løber vand ind, når vi krænger lidt. Savsmuld lukker hullet –
men ikke længe! Men så er det smørbar + savsmuld, og så er skivet tæt!

Foreløbig plan A Flensborg, B Helnæs bugten. Næh, ingen vind. Så da Assens. Næh – Bågø!
Meget lidt vind, stort set uden styrefart! Til sidst en smule vind - men vi vil ikke længere! Ank.
Bågø kl. 19. Plads i hullet ved siden af færgelejet, efter forhaling af plast-racer. Børnene står for
aftensmaden (mod løfte om at ha fri i morgen): Bågø-gryde: svensk pølseret. Kathrin tog opvasken;
oppe i havnekøkkenet mødte hun nogle russere. Deres søn går i den samme skole i Skt Petersborg
som hun gik i som barn - i sandhed en lille verden! Familien Bragt, Aase og Nicole går til
campingpladsen, vi andre sover om bord, i aften under åben himmel.
Tirsdag 17 Bågø - Agernæs havn Sol, omløbende, mest N 1-2 m/s.
Skibet fik øjne hen ved kl 8, efter at færgen havde været forbi. Katrine vandede brød og ristede det i
hånden over gasblus: retro pseudo postmoderne viking style brødrister.
Skafning, skiv pakkes.

Efter færgen havde været der igen, roede vi ud kl. 10 og gik frivilligt på grund på stranden.
Freja Byrding er, modsat moderne både, ikke behandlet med det giftigste kemi mod
bundbevoksning, så tang, tur og muslinger har en fest når skibet ligger i havn.
Nogle stykker smed de fleste klude og hoppede i baljen, bevæbnet med hakkejern og børste og
skarpe sten: skrabning under vandlinien. Børnene sejlede rundt i Dinghy og hyggede sig.
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I øvrigt fandt vi stedet hvor den kendte sørøverskat er gemt - stedet med krydset!
Efter bundskrab hoppede alle ombord, vi svajer rundt for anker, op med rå og ned med klud - hurra!
kl. 11.15.

Afsted det gik - i ret adstadigt tempo. Op til et par knob.
Egentlig var målet Bjørnø. Men vinden flover mere og mere. Folk sad og kogte i solen; ingen
skygge og sol fra både oven og vandet.
Toke, Lærke, Valdemar, Elias, Maja driver rollespil på dinghy.
Lidt nord for Helnæs blive der udstedt Badedekret.
Toke Tvedun sprang i vandet med en line og trak os fremad det bedste han havde lært.
En front med torden og regn bygges op over Fyn, den gav os lidt fremdrift. Mandskab ombord - og
så går det videre, nu lidt hurtigere.
Vi går til Agernæs. Lokale udviser vanlig beundring. En del snak med lokale.
Rollespillet fortsætter i land.

Havnen er noget større siden Viggo havde været her med Sebbe Als, udbygget i 2010. 3 broer, toilet
og el.
Agernæs-gryde: Katrine laver fusion food; ingredienser fra Bågø (strandkål og hakket
højlandskvæg). Super lækkert - gryderne blev nærmest slikket rene.
En Romgrog i solnedgangen, alt imens myggene tager smagsprøver af vores blod.

Onsdag 18 Agernæs - Bjørnø Overskyet, siden sol. V 6-10 m/s
Tirsdag aften sen og hyggelig - så skibet vågnede lidt senere onsdag.
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Vinden står lige ind i havnehullet. Det kan vi ikke ro ud imod.
Doddy fik billejlighed til Assens for at hente medicin. En flinker lokal mand tilbød at organisere et
slæb ud.
Han er klar kl 11. Vi spiser morgenmad i en fart, pakker skib, tager det øverste reb - klar til afgang.
ØRNEN trækker os 3-400 meter ud for havnen. Op med råen, Hurra! Og så går derudaf, S, BB
halse halvvind!
I dag går det ret pænt afsted; op til 4 knob.
Helnæs Fyr passeres ca. 12. Så kurs SØ. Hornenæs passeres kl. ca. 13.
Snak og afslapning undervejs.
Efter Hornenæs kurs næsten Ø, på vej mod Knolden, plat læns. Det giver en roligere sejlads bortset
fra at medløbende sø giver lidt slingrende sejlads.
Efter Knolden kurs NNØ, vest om Bjørnø. Halvvind BB halse, så pludselig var vi på 6,5 knob –
yihaa.
Ned med kluden, ret få bremsende åretag, pænt anløb i havnepladsen lige ved færgelejet.
Lidt sen frokost.
Katrine, Anders, Valdemar og Toke Tvedun tog færgen til Fåborg for at proviantere.
Minna påmønstrer, kommer med færgen.
Vi hilser på isfatter Evald og genererer omsætning. Hygge. Ser lidt på øen.
Senere kommer provianteringsdelegationen retur.
Ombord lykkes det Allan at forlise solbrillerne - en tur i havnebassinet, men alt var slam i bunden.
Brillerne må erklæres Missed In Action.

Aftensmad i solnedgangen: Bjørnø-gryde: pasta con espinacas y gambas.
Ved havnen bliver der pillet rejer. Alle sad på græsset, og da vi var færdige var det tydeligt hvor
vant man var til at sidde på græsset, især når man skal op at stå igen.
SB agterfortøjning med line om pæl, så Freja er svinebundet. Skipper Viggo ror dinghy, Allan som
knap så let matros med linen. Det blæser stadig.
Kathrin og Aase tager opvasken i ro og magt på land.
Et godt glas rødvin i isfatter Evalds have - og skrøner om da Peter kom til at slukke for København.

Børnene sover i et legehus over jorden, nogle voksne i Evalds telt på café pladsen, nogle ombord
(lidt forblæst!).
I morgen: til isens Mekka: Skarø
Torsdag 19 Bjørnø - Skarø. Sol, V 4-6 m/s.
De fleste oppe mellem 8 og 9. Morgenmad på bænke ved stranden. Kaffe fra Evald.
3

Klaus, Allan, Peter. Viggo strammer vanter op BB - noget med et tov til at knække vanterne, så
tovet bliver trukket igennem blokkene. Det virker bedre end i mandags.
Skiv klargøres.
Affart lige før middag, vinden er løjet noget af. Trækker og ror os fri af færgelejet - det går let og
bekvemt.
Sejl sat 12.00, ud gennem det østlige løb, efter næsten-kontakt med fiskebøjer. Katrine til pinden.
Dasesejlads rumskøds, forbi Svelmø.
Undervejs får vi trænet lidt knob og stik; Minna viser lige os drevne hvordan et trompetstik laves.
Ved grønne bøje N af Drejø sigter vi råsejler mellem Drejø og Avernakø. Vi vender og går S for at
hilse på - det er Blåheia. Vi følges ad indad mod Svendborg - men vi kommer stadig mere forud for
Blåheia. Smukt syn. Siden slutter Lindheim Sunds sig til eskadren - hvorefter vi drejer S for at gå til
Skarø. Et par ben for at nå ind til havnen.

Vi fortøjer øst for molehovedet under to optaget-skilte. Sejl syes. Allan har pr. tlf. fået at vide, at vi
kan fortøje under de to "optaget" skilte.
Almindelig vandring til isbutik.
Havnemesters søn (i isbutikken) forklarer, at Seahawk (ø-hopper-skivet) skal kunne være, hvor der
står optaget. Vi vandrer at forhale. Så kommer Seahawk, lægger kort til på N-siden: ”Er der nongen,
der skal med?” Næh – og så sejler de videre.
Forhaling: Freja kommer inderst i havnen (hvor vi også lå for to år siden), efter en del mental uro
hos tyske sejlere med hvide fribord – men de får ingen sorte streger!

Doddy laver aftensmad, vi andre tager bad og dækker bord på pladsen mellem skiv og servicehus.
Stor hollandsk tomast skonnert Luciana lægger til yderst på molen. Kathrin og Allan går at hjælpe
med fortøjninger, og får en snak med dem og en øl med skipper. De sejler hertil hver uge som
udlejning med tyskere. Senere viser vi Freja til dem.
Romgrog, skrøner og løgnehistorier i huset ved shelter-plads.
I morgen er overliggerdag; Daniel kommer med større dåse-supplement og deltager i isfesten.
Lørdag stævner vi mod Thurø. Vi håber at Beate og Steinar kan støde til dér.
Fredag 20 Skarø overliggerdag
Jakob kommer med Atle, Daniel og Torben påmønstrer.
Atle i gang ved gadekæret. Han fanger en snog, der har fanget en frø. Snogen vælger at stikke af
gennem hul i fiskenettet, efterladende frøen – som så selv hopper i dammens frihed igen!
Besigtigelse af Skarøs apotekerhave. Små mærker med de enkelte urters navne og medicinske
funktioner.
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Siden får vi præsentation af erhvervseventyret Skarø-Is af Martin. En aldeles spændende historie,
som fortjener at blive skrevet som erhvervs- og personhistorie.
Vandring rundt på øen i blandede grupper.
Besøg af Peter & Doddys venner Ketty og Ove (som ikke sejler)
Lørdag 21 Skarø-Svendborg-Thurø. Svag vind af V. Siden lidt mere, VNV.
Ketty påmønstrer – og sejler med til Svendborg.
Tidlig aktivitet. Børnearbejde: at køre grej til havnen. Aase har sørget for morgenbrød fra
isbutikken.
Klart skib 9, ror ud af havn til fladt vand og ingen vind (næsten).
Badning N af Skarø Havn. Atle svømmer med dræbergopler – han overlever. Katrine og Valdemar
bader, hvorefter Valdemar i redningskrans bugserer os østpå. Lidt senere, kl. 11 V vind. Sejl sat,
behørig ofring. Fart op til 2 – 2,2.
Torben, Kathrin og Minna i lære på forskibet: hals, boline og udkig, under behørig supervision. Det
går glimragende.

Ser Imme Sejr V ved Lehnskov. Ingen folk at se - Sissel Kondrups 40 års dag blev fejret i går.
Ærøfærgen går ud, lige før vor bropassage. Snak med færgeskipper før broen - vil holder til
styrbord.
Lægger til ved træskibsbro. Ketty afmønstrer.
Indkøbsophold i Svendborg. Besøg af Allans norske venner Beate og Steinar fra Tønsberg (sejler
med Dronningen).
Fra træskibsbro 14.50, fortøjninger sluppet - Hurraaaaa..h. Behørig ofring.
Ankomst til Fredensdal 15.20 - Claage og Anette tager hjerteligt imod.
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Fadøl eller vin samt en rundvisning i huset for de nye. Resten af dagen bruges på hygge, spil, leg i
vandet og Tour de France. Aase afprøver redningsvest – den virker!
Aftensmaden: Doddys Arisju (den Sønderjyske udgave/udtale af Irish Stew), og alle bliver vel
mætte. Claage sørger for at ingen mangler fadøl. AK ja, livet som viking er godt nok hårdt! En del
snak om Claages og mine aktiviteter damals.
I morgen ser vinden ud til at kunne bære os til Rudkøbing på en afslappet tur, eller Marstal på en
knap så afslappet tur. Vi får se hvad Voldborg kan diske op med.
Vi synger solen ned sammen, i bedste højskoletradition.
Søndag 22 Thurø - Rudkøbing. Sol. 0-2 m omløbende, stigende til 4-6 m/s af V.
Peter, Doddy, Claus, Trine, Lærke,Valdemar, Elias, Maja, Anders, Atle afmønstrer. Okke og
Mrunal påmønstrer.
Anders har været på storfiskeri om natten, hele skibet har haft megen glæde af dette.
Overdådig morgenmad, Anette har ryddet bagerbutikken.
Smådoven formiddag. Børnene leger lystigt i have og sund.
Vejr- og strømudsigt studeres. Den står på modvind og modstrøm frem til ca. kl 14.
Christian kommer med skiv til parkering.
Vi får historien om den udgåede og svigtede munk og Fredensdals kamtakkede gavle.
Jakob kommer med Okke og Mrunal. Han tager Atle med hiem.
Vi tager afsked med de afmønstrende.
Afsked og stor tak til Claage og Anette.

Fra Fredensdal 14, medstrøm og næsten ingen vind. Nogle kryds sydpå i sundet.
Efter et par kryds i Lunkebugten stiger vinden til V 4-6 og stabiliserer sig der.
Mindst 2 knob modstrøm under Langelandsbroen. Vind og strøm forsætter os ind mod det flade
vand NØ af broen.
Et par vendinger, og så stryger vi sejlet og ror tæt ved Siø under broen. Hård roning ind i
værftshavnen. Jagt Fauna tilbyder slæb de sidste 75 m. Nej tak - det ville knække vores stolthed
lidt. Vi kommer i havn for årer og fortøjer ved enden af en lidt træt værftsbro.. En god sang med
perfekt rytme til at ro er Rapanden Rasmus fra Rinkenæs sogn. Vikingerne har helt sikkert haft den
sang når de drog på togt, og de sang den for fulde lunger.
forbedringspotentiale (læs: huller i råddent træ).
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Havnen er en frihavn i Rudkøbing; den bruges for en dels vedkommende af et skibsværft, og der er
nogle gode projektbåde med masser af muligheder, samt en bådebro med et ufatteligt
Besigtigelse af Fauna. Det berettes, at værftet er krakket, og at kommunen ikke vil røre ved det.
Kathrin har fundet en restaurant med buffet til kr. 129, så vi bliver enige om at droppe vores arisju
og støtte de lokale indfødtes omsætning. Efter lidt tid går vi ombord i buffeten. Et mindre kødorgie
senere kunne vi vende tilbage til skibet, gøre senge klar. Toke og Okke har suppleret med lidt is på
buffet-vilkår …

Indimellem har mandskabet påhørt skippers version af Mette F's andet vers af en vis kendt sang (se
tilsidst i logbogen).
Vi får en lille én af Okkes vipsky til aftenkaffen.
Mandag 23 Rudkøbing - Strynø. Sol.
Trine og Dorte, Thor og Birgitte og Bjørg påmønstrer.
De første vågner på skibet ved 5-tiden og lagde sig efter lidt tid til at sove igen. Anden runde var
ved 8-tiden. Der blev taget ladegreb på lidt morgenmad. Aase fik mulighed for at nyde de lokale
toiletfaciliteter lidt længere: døren til det offentlige toilet gik i baglås. De lokale fiskere kendte
havnemesteren, så de fik fat på ham og han kom ilende på cykel og kunne befri hende.
Herefter kunne holdet vende tilbage til båden.

De fleste tørner ud ved 9 tiden. Dagens anretning: franner med syltetøj og Aase.
Tur op i byen. Børnene - både små og store - fik en is. Den lokale variant hed en Rudkøbing
Special; 6 kugler, chokoladeovertræk, softice og flødebolle - et fint måltid til et sukkerhungrende
barn. Flere is til de trængende.
Viggo finder huset for Langelands Folkeblad.
Den mønstrende besætning kommer kl. 13. Daniels bror og mor kort på besøg,
Instruktion til de nye: ”alle gør som skipper siger – medmindre Katrine siger det modsatte, så retter
man sig efter det, hun siger.”
Skiv klargøres. rygtet melder om smakkejollernes ”Øhavet rundt” fra Strynø. Vi går derover.
Roning ud af havn, HURRAAAAA...AH. Bb halse mod Siø, siden nogle kryds ind til Strynø.
På turen er linerne næsten kun bemandet med nye folk; det går temmelig godt. Herligt at se friske,
unge kræfter byde ind og hygge sig!
Lægger til på S siden af mole, forhaler aht. Seahawk, og fortøjer med folkebåd og smakke udenpå.
Katrine står for Strynøgryde.
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Der gøres klart skib, tankes is på smakkecenteret, bades i det umindeligt varme vand, og laves
aftensmad. Folk sidder og småsludrer og nyder et glas øl eller vin.
Skippermøde som var præmieuddeling. Uddeler spurgte, hvem der kom først! Præmie: gl. t shirt og
en øl til skipper og lakridspiber til mandskab.
Thor på kasser, Bjørg og Birgitte i telt ved Smakkecenter.
Tirsdag 24. Strynø-Drejø. Sol, ingen vind nærmest fra SV.
Flere vågner tidligt på båden i dag; 4 var vågne allerede kl 6, så der blev mumlet stille på broen,
drukket kaffe og nydt solopgang.

En bådejer har en 10 uger gammel hvalp med på båden - og det tager temmelig lang tid at komme
fra båden til toilet, når alle vil snakke med hvalpen.
Skippermøde efter morgengymnastik. Start ved rød bøje, mål i Kløven ved Ommel.
Start 10.30 . kanonskud. Vi følges med feltet på et par ben - så spredning og faldende vind. De
kommer roende og dunkende. Én spørger, om vi vil ha slæb til Ommel. Nej tak, vi vælger Drejø.
Turen går med at beundre smakkerne, der sejler foran os og ved siden af, med at sove, med at
snakke eller læse, og lidt navigationsteori bliver det også til. Noget går dog lidt galt, da der bliver
sagt "sekstant" og det bliver hørt "sex tent"!
Ærøskøbing opgivet.
Ankomst Drejø 20. Vi spørger sejler fra Juelsminde, om vi kunne ligge uden på ham. Svar ”Det kan
være det samme”. Viggo: det er da godt, at søens folk er venlige!
Fortøjning uden på potent båd uden på molen - redningstjeneste mand Morten med kone og to
drenge og venlig hund.

Badelov inden der kokkereres aftensmad. Drejø-gryde: Katrine gør lamme-ret, med kartofler og løg.
Thor, Birgitte, Bjørg og Torben afmønstrer, sejler af sted med Seahawk. Nu er vi 12 på turen.
Okke serverer en Talisker, også for Morten.
Vi hører fra andre sejlere at der ligger et vikingeskib i den nordlige havn.
Opkald til Rheder.
Onsdag 25 Drejø-Søby
Sol, ingen vind mest af V.
Båden vågner stille og roligt op til lyden af en gravemaskine, der står på prammen ved siden af os,
skarpt efterfulgt af heftig brug af elværktøj. Man er i gang med reparation af bolværktop, efter at
nogen har rykket den af. Toppen var sat med franske skruer ned i møre pæle. Et par mand er i gang
med dette fra klokken tidligt.
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Nogle går morgenvandring til Drejø by. Velholdt, omend der er et par håndværkertilbud. Videre til
Gammel Havn, hvor Lindheim Sunds ligger. De havde roet i 7 timer igår, så de var lidt møre.
Det ser ud som om renden er besejlbar, og havnen endog meget hyggelig.
På et tidspunkt bliver vi bedt om at forhale os, så dem på prammen kan arbejde videre. Dem der lå
inderst ved os, skulle også afsted. Vi fik forhalet og ser prammen lave en yderst spændende
manøvre! De bruger grabben til at hale sig frem gennem vandet og vende prammen.
Ud af Drejø havn 10. Dorte tager hurra-linen, og efter lidt Newtonsk assistance fra Daniel, gør vi
Hurra færdig, da kluden kommer ned. Jobrotation: Minna, der er blevet en fuldbefaren forskibsgast,
kommer i lære på agterskib, og Dorte, Trine og Okke på forskibet.
Mere instruktion: tovværk på et råsejl gennemgås, hvordan man sætter enderne, hvad man skal se
efter på vandet, vigepligt og andre gode sager som et forskib skal være brandgo'e til.
Vi måtte krydse lidt, så det gav nogle ben (vendinger) at træne på. Undervejs så vi marsvin, der
svømmede helt tæt på os; et vidunderligt syn!
SB bidevind, næste ben bringer os til Drejet. og så aftager og rummer vinden, så det er næsten
parallelt med Ærø nær land.
Etapen på Fyn Rundt kommer denne vej på tur Assens-Ærøskobing. Vi hilser på en af Sebbe Als'
medlemmer (Benny) der sejler med Skibladner II. På grund af vind - eller mangel på samme – kom
de alle for motor.
Da vinden glimrede ved dit fravær, fik vi sat en snøre på Toke Tvedun, Dorte, Katrine og Trine,
som så kunne trække skibet fremad mod Lyø. Og det gav da en smule. I horisonten fik vi også sigt
af Lindheim Sunds som var på vej til Ærøskøbing - igen for årer, de stakler.
Men: der er ALT for langt til Lyø.
Årer ud 17, mod Søby.
Da Freja Byrding mødte Imme Sejr

Hilser på (Ladby-skib-kopi) Imme Sejr folk på kyst 1 sm. før Søby. Det er en risky position med
udsigt til Ø vind i nat.
Kraftig byge trækker op over Ærø - vi får 6-8 m vind VSV ret i næsen ved indsejling til havnen. To
årer ekstra ud SB.
Lægger til i den gamle slip ved værftet, mellem tysk og dansk sejler. Vi ser et par udmærkede
eksempler på hvordan man ikke fortøjer en båd - f.eks. spring i søgelænder - og som Kathrin
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bemærkede; tyskere kan ikke sejle eller fortøje - det er bare knot-knot-knot-knot og færdig. Kathrin
er tysker :)
Større trappearrangement til at klare den høje kajkant.
Vel fortøjet går Katrine igang med mad, stærkt hjulpet af Dorte, Trine, Okke og Mrunal. Nogle går
på jagt efter is, nogle på sightseeing, og andre hænger bare ud.
Der serveres resten af lammesuppen som forret og herlig Søby kyllingegryde som hovedret.

Maden bliver spist, Daniel hjælper Dinghy på land,
så vi kan gøre klar til natten. Flere går i pop-up
telte.
Viggo og Kathrin sidder med lidt rødvin mens
Daniel, Dorte og Trine er gået på bar og de andre er
på vej i seng eller overvejer det.
Besøg af to snakkesalige mænd fra båden agter.
Tre telte i land, resten ombord.
Talisker og mjød til kaffen.
Opkald til rheder.
Torsdag 26 Søby-Bågø.
Sol, let Ø 4-5, aften 6-8. Okke & Mrunal afmønstrer.
Søby på Ærø, den gamle havn: Et af kendetegnene ved denne er, at den ligger lige ved siden af et
skibsværft, og her starter man med at arbejde kl 6.30, med passende mængder brug af værktøj til
bearbejdning af svær gods. Heldigvis bliver støjen overdøvet af færger og folk med store
dieselmotorer i bådene, så vi kunne trygt sove videre.
Aase bemærker: dejligt at se en havn med liv i - til forskel fra Rudkøbing.
Conny melder afbud.

Daniel, Dorte og Trine hare været på bar i byen, en gammel skole der er blevet bygget om til bedre
formål. Det har angiveligt været en hyggelig oplevelse. Trine blev kørt hjem af havnemester bag på
hans Puch Maxi. Kathrin og jeg sætter gang i en indkøbsekspedition i den lokale brugs; tilbage på
båden: skafning (morgenmad), og efter ikke så lang tid er skibet pakket og gjort klar til afgang.
Vejrudsigt tilsiger at forsøge Årøsund i dag. Men det bliver det ikke.
Kl 9 ses Imme Sejr under sejl vestover.
Toke sendes til teltassisstance for Okke/Mrunal, som vi så siger farvel til.
Efter den (næsten) tårevædede afsked gå Okke & Mrunal går vi kl 10 ud af havnebassinet.
Dorte tager hurra-linen, assisteret af Daniel, og så sejler vi nordvest på. Altså, frem til cirka
middagstid hvor vinden flover.
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Aase finder et støttesejl frem til at skygge med, belært af erfaringerne.
Vi skyder god men aftagende fart. Undervejs ser vi Imme Sejr som var undervejs mod Kalvø, deres
hjemhavn.
Omkring Helnæs bliver der dog helt vindstille. Badetilladelse. I løbet af meget kort tid er en del
badenymfer m/k i vandet. Efter en dag hvor man havde kogt i solen (der er VARMT ombord på et
sort vikingeskib!) er det så dejligt at komme i havet, selvom vandtemperatur er et godt stykke over
20 grader! Og når man så svømmer på skyggesiden af et vikingeskib, der ikke stikker ret dybt, er
vandet neden under et dybt smaragdgrønt skær! Undervejs på vandet møder vi også mange
migranter i dansk farvand. Specielt invasiv ribbegople ser vi ret ofte.

Vi ser også marsvin et par gange, og en enkelt sæl bliver også nysgerrig og vil se hvad vi er for en
størrelse.
Sidst på eftermiddagen begynder folk at blive lidt brødflove, så Kathrin kaster sig over Schnitte
Schnitte Schnitte grøntsager.
Der bliver roet et stykke tid, da der jo ingen vind er. Vi overvejer kraftigt at gå ind til en badebro
ved Torø og være der for natten. Vor Voldborg har lovet at der skulle komme vind fra kl 20. På
slaget 20 frisker det hastigt op. Ind med årerne, kluden i bidevind SB halse, og så afsted mod vores
oprindelige mål, Bågø, med op mod 6,5 knob. Vi anduver Bågø cirka kl 21; her er godt fyldt, men
der er lige en plads fri til os inderst i havnen. Kathrin har lavet mad undervejs, så det tager ikke lang
tid inden vi kunne spise en super lækker Bågø-porresuppe med brød! Der vaskes op, lavet trossekast
for sjov, og nu sidder vi i skibet og får en godnatøl, -vin, -kaffe, -cola og/eller -whiskey.
I morgen går vi mod Hejlsminde, og så er årets sommertogt med Freja Byrding forbi.
Fredag 27. Bågø-Hejlsminde
Let SV drejende S. Friskende ved 12 tiden.
Skibet vågner så ganske småt da solen var på vej op ad himmelen, sådan ved halv otte-tiden. Nogle
få bliver relativt hurtigt vågne, mens resten kommer knap så hurtigt op i gear.
Men så kommer Trine - fuldt pakket og energisk og "GODMORGEN!!" :-D

Skræmmende standard at sætte så tidligt på dagen. Det minder om et meget kendt digt om
morgener:
"Coffee, coffee, coffee.
Coffee.
Coffee, coffee.
Everyone shut up.
Coffee."
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Nå - skibet kommer da til live. Nogle går på toilet, andre begynder at forberede morgenmaden.
Undervejs i morgenmaden kommer en meget udansk udtalelse: "De får regn på Bornholm I dag
Hvor er de heldige!".
Affart Bågø cirka klokken halv elleve. 10.45 Hurra. SB halse mod S, siden BB halse mod
Hejlsminde – roret lagt under passage af det lave ved fyret..
Ude på vandet var der lidt vind, så vi kom stille og roligt rundt og fremad, og tog den pænt uden om
fyret. I vandkanten stod nogle børn og vinkede og råbte "FARVEL VIKINGER". Sødt!
Lidt længere ude på vandet lignede situationen de fleste andre dage - meget lidt vind, meget meget
sol og meget meget varmt. Minna havde været næsten hele vejen rundt på posterne ombord, så nu
var det også tid til at prøve rorpinden!
Mindre reparationsindsats: dinghy får skruer med 1 kr. skiver i fenderlisten!
Det frisker lidt op først på eftermiddagen, så stille og roligt kom der mere tempo på. Ude på vandet
ser vi hvad der lignede røgen fra (endnu) en markbrand ved Erlev Bjerge ved Haderslev. Vi må
håbe, at der snart kommer noget vand som kan gøre landskabet lidt mindre brunt og noget mere
grønt!
Lidt over kl 14 begynder vi anduvningen til Hejlsminde. Det går stærkt - vinden var frisket en del,
så vi var oppe på 6,5 knob til tider!
Anduvning Hejlsminde. Skipper: vi går ind for sejl. Meeen - pust lige før RG-bøjer. Sejl ned
(Katrine: TAK!) og roning ind.
Lidt ikke planlagt ekstraarbejde: stærk strøm satte os ved siden af egen plads, kraftig skodning
nødvendig – men til sidst kom vi da ind ca. 14.30.
Modtagelseskomité: Peter og Torben (med Trine og hjemmeøl!) og Jan (Minnas mand).
Ankomsten fejret med isvafler til besætningen.
Sejl syet. Jan troede ikke at Minna kunne dette, men det gik nok så nydeligt!
Mad- og øvrige kasser i land, Aase ordner mad og fordeler. Oprydning, Katrine spuler og Peter og
Allan kører gods til naust og egen rengøring.
Frokost på molen: Torben havde medbragt hjemmebrygget øl, så den fik vi smagt til frokosten dejlig frisk og læskende !
Vi konstaterer, at besætningen havde været tørstige: Peter havde købt 13 kasser drikkevarer inden
afgang; Daniel supplerede med 11 kasser, og vi havde købt 4 ekstra kasser i Søby. Og der e cirka 2
kasser drikkevarer tilbage, så 26 kasser drikkevarer er fordampet i sommervarmen.
Herefter blev der taget afsked. Dorte, Trine og Daniel bliver kørt til toget i Kolding. Der er meget
roligt i bilen undervejs!
Trine, Dorte, Minna, Torben (nye folk om bord) erklærer tilfredshed med oplevelsen. Øvrige ligeså
– men de var jo forberedt på det! Det lover godt for næste år – og for sejlads i det hele taget.
Dybfølt farvelsnak og krammere – og så er det hjemover.
TAK FOR ET RIGTIG DEJLIGT OG KUN AF OG TIL (for jer andre) ARBEJDSOMT
SOMMERTOGT! Også tak til jer, der klargjorde Freja – vi har kun lænset en smule et par gange!
Viggo
- og der blev siden sørget for takke-hilsen til Ørnens skipper og til Claage og Anette.
Mette F vers:
Det var sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den ku ungdommen ildne og mane nu den låser hvert grænsernes led.
Og når leddet vi af og til åbner
kun de hvide lukker vi ind.
Det er sådan vi passer på Danmark mig og Tulle, kind imod kind.
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