
FREJA BYRDING SOMMERTOGT 2010  

 

Aug. 01 FREJA SOMMERTOGT Hejlsminde-Assens 

Besætningen møder kl. 10-11 på broen i Hejlsminde: Asger Muller, Lars Pryds, Gert Jøhnk, 

Aase Sørensen, Viggo Jonasen, Katrine Jonasen & Toke 6 år, Lindsay Hinrichs & Riis 5 år, Anders 

Taps, Minna Fagerström. 

Skiv klargøres: radiokasse efterses, kort udvælges, akku og antenne, radio virker ikke – vi 

finder siden ud af, at det er håndsættet, som er u-forbundet. Derefter alt OK. Katrine bevikler rortov. 

Lars har provianteret. Lars foreslår Viggo som skipper. Katrine mener, at kombinationen Viggo som 

skipper og Lars som kok/hovmester er temmelig meget bedre end den omvendte. 

Roning ud af havn og sejl næsten sat og næsten sat og sat 11.55. Behørig ofring. Næsten 

ingen vind ca. SV, ud mod Brandsø. 

Fællessang: Hausgaards middelalder-sang om de kåde og livsglade tre. 

Næsten ingen vind fra skiftende retninger – men vi kommer da nord og øst om Brandsø og 

forbi Wedellsborg pynten og til Assens. 

Riis og Toke fanger krabber fra broen – Toke står på hovedet i vandet (behørigt i vest), og 

kommer selv op over stensætningen med fiskenettet, vildt grinende over stuntet. 

Lars & Gert og Katrine & Toke og Lindsay & Riis telter på campingplads, Asger og Åse og 

Viggo og Anders & Minna bor ombord under blåt telt.  

Lars hjemmeforberedte grisegryde gør underværker. Katrine påstår siden, at man sover godt 

på rom og cola. 

 

 
 

Aug.02 FREJA SOMMERTOGT Assens-Lyø Vejrudsigt: SV, svag. 

Thor Clasen Jonasen påmønstrer, medbringende amerikansk blaffer Cody Jones fra Utah. 



Roning ud af havn, 10.45 HURRA. Mange ben – Katrine vil så gerne pynte sig med Thorø – 

men til sidst tager vi sejlet ned og ror forbi den 14.45 (4 timer for ca. 1 sm.). Herefter benævnt 

Katrinenæs. 

Skiftende let vind o. SV, siden rummende, så vi kommer omkring Helnæs 17.45 med blot et 

par korte ben til sidst. 

Nær ved Hornenæs mener Viggo at have set blåst. 

Pass. Hornenæs ca. 19.15 rumskøds. Thor skraber kartofler, Katrine laver middag ud af Lars’ 

forhånds karry’ede kyllinger – captain’s table mellem Hornenæs og Lyø trille. Idyllisk solnedgang 

over Hornenæs. 

Blærerøvet anduvning af Lyø kl. 21, anker ud ca. 50 m. Ø for badebro. Lars & Gert bringer 

Tokes pop-op telte i land. Mener siden, at teltene ikke har ståhøjde. Øvrige telter for og agter om 

bord. 

Aase, Asger & Viggo lovpriser Lars’s whisky. 

 

Aug.03 FREJA SOMMERTOGT  Lyø vandretur. Lyø-Ærøskøbing. Sol, SV vind 3-5. 

Morgen: Lars & Gert tager kl. 9 færgen til Fåborg for fouragering, Thor afmønstrer, og lover 

at annoncere efter gaster på facebook. 

Katrine & Toke, Lindsay & Riis, Anders & Minna, Cody og Viggo spadserer igennem Lyø 

by og jersey-gården til Lyø vingeløse mølle og Klokkestenen. Riis aber sig bare op på klokkestenen, 

Toke skal have lidt assistance. Og så bliver der bimlet med sten på sten. 

På hjemvejen fourageres jerseymælk og rugbrød. Viggo besøger Viggos sted / museum, hvor 

en del berettes! 

Lars & Gert er kommet med forsyninger. Bedre frokost. 

Cody afmønstrer 

Vejrudsigt for i morgen: muligvis møgvejr. Så er det bedre at ligge inde i Ærøskøbing end i 

Skarø! 

Affart Lyø 15.41, le Man start! Vi tager Ærøskøbing. Vind 2-5 m/s SV-S-V, solskin ombord. 

Og så laver Katrine jersey-pandekager, mens vi passerer Skarø. Kan flamberes med rom! 

Ank. Ærøskøbing 19.30, efter at vinden venligt er drejet så vestligt, at vi lige kan holde 

indsejlingsløbet op! Plads på ydersiden af yderste bro. 

Lars’ talegaver overbeviste ikke automaten, som dog gik med til en 12 meter plads. 

Toke, Riis og Viggo besøger piratskibet Jensine i trafikhavnen. Og de kommer ned i 

kaptajnens kahyt. Nøj!! Jensines besætning dinerer på kajen. 

Katrine serverer red hot chili-gryde. Der rigges til hele besætningen om bord. 

En enkelt til Ærø jazz-festival. En Susanne fra Haderslev/Jensine fortæller, at hele Jensine-

besætningen sad og dukkede sig ved ikke at kende Freja. Viggo forklarer – og byder på 

tirsdagssejladser. 

 

Aug.04 FREJA SOMMERTOGT  Ærøskøbing-Fynshav.    Vejrmelding lover 5-8 meter S-SV til 

formiddag, regn og torden i eftermiddag/aften. Overskyet. 

Affart 10.30, svaj fra bro og HURRA 10.35, roret løst indtil rende. BB halvvind mod 

Skjoldnæs, 3-6 m/s. Plan: mod Fynshav, for vejr-vurdering inden evt. fortsættelse mod Barsø. 

Halvvejs til Skjoldnæs 1 reb, bidevind. 

Hilser på Søby færge, som beretter at Kåre passer æsler på Bjørnø. 

Midtvejs mellem Skjoldnæs og Fynshav tiltagende vind foran for tværs. 2. reb tages. 

Toke & Riis står og hujer ad de høje bølger oppe foran. Indimellem har de børnearbejde ved 

pumpen.



 
 

Vor vejrprofet Asger forhandler med skyerne og vurderer, at der godt kan komme grumset 

vejr i eftermiddag. 

Beslutning: Fynshav. 13.35 sejlet ned i svajebassin. 18 sømil på tre timer. Roning og 

vending for liner ved bro.  

Frokost, syning. Et råbånd bindes. Telt over forskib og halvt agterskib. Lars og Gert i land. 

Bygerne driver forbi – stadig hård vind.  

Tlf.: Trine og Kira, som har set Thors melding på facebook, vil gerne sejle med fra i morgen.  

Lindheim Sunds kommer ind BB halse, 2 reb. Lægger til og slår lejr NV for campingplads. 

Spadserer at hilse på dem der er sgu ingen, der kender vikingeskibsforeningen, selvom Viktoria 

godt kan huske et møde. Flere besøger dem – somme med vådt tøj til følge! 

17.30 besøger havnemester: 230 kr. Hm – måske havnen fattes penge. 

Katrines Fynshav-gryde indtages i klubhuset. 

Olde-gruppen er enige om, at selvom olde-turen er blevet meget anderledes, med unger og 

med skiftende besætninger, har det været aldeles vellykket, og at ungerne er en fornøjelse for os. 

Lars er ked af, at chefen har kortet hans tur til kun at vare i morgen med, Gert ligeså. 

Luftmadras-kant snak: Aase, Asger og Viggo mener stadig, at Lars’ whisky er ret god – om 

end den er lidt u-drøj. 

 

Aug.05 FREJA SOMMERTOGT  Fynshav-Kalvø. Vejrudsigt: S-SV 3-6, til aften regn / torden. 

Katrine & Toke og Lindsay & Riis handler ind. 

Trine L.O. Nielsen & Kira Strand påmønstrer. 

HURRA 11.40 ved bro 7. BB halse langs kysten – siden lidt længere fra land. Venlig sejlads. 

14.00 Tranesand passeret, kurs ca. 270. Toke og Riis motionerer ved pumpe og op og ned ad dinky. 

Midtvejs mod Barsø svinger vinden til VSV og tiltager, så først 1 og siden 2 reb. Siden 



flover det igen, lægger først andet, så første reb. Kurs ca. 320 nord om Barsø, siden kryds 320 / 180 

vest om Barsø mod Kalvø – og kryds ind gennem Genner-fjorden. Katrine introducerer Trine og 

Kira i brase- og skøde-betjening. De bliver gode til det. 

Ank. Kalvø kl. 20, lægger til ved fiskerbro Ø for gl. bedding. 

Trine & Kira i pop-op telt, Lars og Gert afmønstrer. 

Katrine serverer Kalvø-gryde. 

 

 
 

Aug.06 FREJA SOMMERTOGT  Kalvø-Årøsund. Vejrudsigt: S-SV 3-5. 

Skipper henter brød og mælk og yoghurt på campingpladsen. 

Alle minus skipper: Spadseretur rundt at Kalvø-stien. Alle anerkender, at det ville have 

været rent spild ikke at tage den tur, når nu vi er her. 

Snak med Poul Stenderup og Rolf om museale aspekter af ”Det maritime Kalvø” og om 

Freja’s rolle i en aktualiseret Ribes Vikinger film. 

Og så er der Skarø-is og gruppefoto. 

Roning fra Kalvø, sejl sat – og så er vinden gået i øst! Kryds ud af Genner-fjorden, 7 gange 

vending ved nordsiden, før passage af Sønderballe hoved. 

SB halse bidevind vest om Barsø mod Ravshale – vinden flover! 

Riis viser, hvilke akrobatiske øvelser nedhalet kan bruges til. 

Skipper bliver lidt forlegen ved tanken om, at Trine og Kira kan risikere at komme endog 

meget sent hjem – måske ringe til Lars? Men: Katrine har aftalt med Dag om fornøden kørsel! 

Roning forbi Ravshale, sejl op igen og kurs mod Halk hoved. SB halse, bidevind – 0,2-1-1,2 

knob! Riis og Toke og Katrine kigger på søstjerner og krabber på bunden, mens vi sniger os hen 

over den. 

Halk hoved 19.45 – og så kommer der vind af V, siden N-NV. Juhu! 

Sejl ned 20.50 ved Årø fyr, roning til Årøsund, hvor Dag og Beck tager imod. Vending og 

anlæg lige foran Activ’s bovspryd.  

Trine & Kira afmønstrer – Lindsay kører dem til Fynshav for videre biltur hjemad. 



Aftensmad 21.45 på Årøsund badehotel – Dag har arrangeret ….   

Siden falder Toke og Riis og Beck hen i en bunke agten for radiokasse, mens telt rigges op. 

Grog og en del snak med skipper Jonas fra Activ, inden lidt sen sengetid. 

 

 
 

 

Aug.07 FREJA SOMMERTOGT  Årøsund-Hejlsminde.  Vejrudsigt: sol, klart, næsten ingen vind Ø! 

Dag Hinrichs & Beck 3 år påmønstrer. 

11 vi lægger fra kaj i Årøsund og HURRA-øh-æh – ingen vind. Roning lidt væk fra 

havnehullet. Og så kommer der ganske lidt vind af syd – 0,2, 0,3 og endelig op til 1 knob. Så’n går 

det op til Knudshoved, så får vi stabil fart 2 knob. 

Småsnak og læsning. Toke og Riis får sørøverhistorier igen-igen. Katrine mener, jeg holder 

langt foredrag for Dag om erhvervs- og velfærdsstatsudvikling! Jo, såmænd. Det risikerer man jo, 

når man spørger! 

15 ank. Hejlsminde. Lars og Gert tager imod. Sejl ned lige før plads, resten af vejen for 

riggen! 

Der losses, skibet klares op.  

Lars, Gert, Asger, Aase og Viggo aftaler at prøve at får Freja til 2 ugers togt i 2011. 

Lars & Gert kører Dag til Årøsund, at hente bil. Toke, Riis, Beck, Lindsay, Aase og Viggo 

går til naust at vise frem og fotografere mini-vikinger ved stenen. 

Og så er der hjemtur i bil. 

 

Vi har været: i alt 14 mennesker, hvoraf 2 vegetarer, 3 amerikanere, 1 svensker, 1 mormon, 3 

børn. 

 



Lindsay har et aftenritual med Riis, hvor han skal svare på, hvad den bedste oplevelse i løbet 

af dagen har været. Glemte det de første to dage. På tredje dagen var svaret, efter lang tænkepause: 

”Det hele”. 

 

Tak for et herligt sommertogt til jer alle sammen!  

 

Viggo 

 

PS  Når I har billeder at kigge på, så giv besked på mail - …. 

 

 

Freja 2010 

sommertogt 

Søndag 

1. august 

Mandag 

2. august 

Tirsdag 

3. august 

Onsdag  

4. august 

Torsdag 

5. august 

Fredag  

6. august 

Lørdag 

7. august 

Fra 

Hejlsminde 

Til 

Assens 

Til 

Lyø 

Til Ærøs 

købing 

Til 

Fynshav 

Til 

Kalvø 

Til 

Årøsund 

Til Hejls 

minde 

Viggo x x x x x x x 

Lars x x x x x    

Gert x x x x x . x x 

Aase x x x x x x x 

Asger x x x x x x x 

Katrine, 

Toke 6 år 

xx xx xx xx xx xx xx 

Lindsay, 

Riis 5 år 

xx xx xx xx xx xx xx 

Anders T x x x     

Minna x x x     

Thor C.J.  x      

Cody Jones  x      

Trine N     x x  

Kira S     x x  

Dag H, 

Beck 3 år 

      xx 

 

 

 


