
FREJA BYRDING SOMMERTOGT 2011 
 
Juli 31 – Aug. 01  FREJA SOMMERTOGT Hejlsminde-Ærøskøbing.  

Sol, NØ 1-2 m/s, siden NV 5->14. 
Besætningen møder kl. 10-11 på broen i Hejlsminde: Lars Pryds, Aase Sørensen, Viggo 

Jonasen, Katrine Jonasen & Toke 7 år, Thor Jonasen, Anders Taps. 
Skiv klargøres: radiokasse efterses, kort udvælges, akku og antenne. Viggo bevikler rortov 

og top af stævn. Lars har provianteret. Børnearbejde: Toke lænser. 
12 Roning ud af havn og sejl næsten sat og sat kl. 13. Behørig ofring. Næsten ingen vind ca. 

NØ. Et par krydsben og øvelse i agter-tyngning af Freja, mens Viggo & Thor skubber Freja af igen. 
Taps’er vinker fra stranden til manøvren. 

 

 
Besætning agter – og Freja drejes af grunden ved Hejlsminde 
 
Ud mod Brandsø. 
Lars & Åase serverer frokost – og der er remo & ristede … 
Næsten ingen vind fra let skiftende retninger og enkelte marsvin. 
Kl. ca. 17 S for Brandsø går Lars i gang med øko-gris med adskilligt: en medvindsgryde. Det 

hjælper. 20 pass. Bågø. Vi bestemmer at sejle natsejlads mod Lyø/Skarø. Det kan kun gå for 
langsomt at komme til pandekagemælken på Lyø. 

21 pass. Thorø. Lanterner op og testet. En vis døsighed breder sig. Solnedgangen bliver ved 
og ved. 



 
 
 
23 pass. Helnæs fyr. Mere vind. 
24 V. af Hornenæs: reber 2 reb. Lars: det er jo blæst op. Joh. Og der er morild både under 

kølen samt i det vand som vi fiskede om med sejlet under rebning. Lyø Trille fyrkarakter – synlig 
horisonten rundt. OK, vi har en pejling – den sejler vi efter. 

 

 
Katrine på vej mod Assens ? 
 
Ivrigt udkig efter grøn bøje – ret længe! 
02.45 ind langs mole – anker ud, sejl ned tværs. Anker holder. Lars: det ligner sgu ikke Lyø. 



Men fyret står stadig – lidt højt - og drejer horisonten rundet. Hm. Kage og hvile. 
04.45  Anker tværs BB og op, sejl op, BB halse, stadig 2 reb. Styrefart med det samme. 

ØSØ, siden mere SØ. 3-4 knob. GPS zoomes ud – så har skipper også lært det! 
07.00 Ank. Ærøskøbing, sejlads lige til stenmole – anlæg midt på V side af lystbådehavn. 
Telt op over forskib, dinky fortøjet under bro – velorganiseret og velfortjent sovning. 
 

Aug. 01  FREJA-SOMMERTOGT Ærøskøbing-Skarø.  
Halvskyet, indimellem en del sol. VNV 3-5-9 m/s. 
10.30 De fleste vågner. Toke har sovet fortræffeligt lige siden kl. 22. Større morgenmad – en 

del udflugt til Netto.  
Trine Toft påmønstrer, sammen med Ivan 6 år. De afprøver legepladsen grundigt. 
Børnearbejde: der lænses – men ikke meget, Freja er faktisk ret tæt. 
14.00  Affart for Skarø. Ganske få åretag ud af havn, sejl sat BB bidevind. Behørig ofring. 

Kurs Høje Stene løb. Ca. 15 vind frisker, ét reb.  
Der er remo og ristede løg til frokosten! 
Efter Høje Stene løb 8 krydsben ind til Skarø, ank. 17.15. Parallel-parkering mellem venlig 

Nyborg-motorbåd-ejer og indledningsvis noget mut Svendborg-bådejer, lige bag færgelejet. 
Lars indvier nyt villatelt på gammel plads – øvrige teltes om bord. Toke og Ivan passer fint i 

forreste hul! 
Og så er der is-tid hos købmanden – med bestilling af morgenbrød. Og kig på frøerne. 
Og medvindsgryde ombord. Indimellem gennemgang af kassernes indhold af krydderier af 

nogen ælde.  
 Og is- og kaffe- og øltid på ismejeriet. Deliciøst. 

 
Øl havde de også! 
 

Aug. 02 FREJA-SOMMERTOGT Skarø-Lyø. 
Sol, SØ 6-2-5 m/s. Medvind. 
09:30 høres søvnige røster i teltet ombord. Anders: Hvad er klokken? Katrine: Halv ti. 

Viggo: VAFFORNOGET? Tror det er længe siden at skipper sidst har sovet til midt på 
formiddagen… Dasende morgen. Men det hjælper med Skarø-lapper og kanelsnegle og .. og .. og .. 



12.00 aff. Skarø, næsten elegant hurra-manøvre. Den kollektive hukommelse skal huske at 
tjekke råen for sejsinger som har være brugt til at binde grej op med inden sejlet hejses. Behørig 
ofring. Doven sejlads – enkelte (op til tre ad gangen) besætningsmedlemmer i redningsvest og line 
agter til SB. De kommer dog op, da farten nærmer sig 3 knob. Katrine fortæller om barndommens 
line-og-redningsvest-liv, også på Barsø. 

 

 
Toke, Ivan, Anders – og så Katrine oven for vandet  
 
Resten af medvindsgryden fortæres til frokost. 
Iflg. søkortet (ikke helt nyt!) kan vi gå ret vest fra grøn bøje ved Lyø sand. Meeen, sand kan 

jo vandre – så vi holder lidt nordligere. 
16.15 Ank. Lyø, anker Ø af mole. Lars mener, der er langt nok at ro! Alle i telt om bord.  
Færgetider afklares mhp. Trine /Ivans afmønstring og Gerts påmønstring i morgen, og Lars 

opdager hvor hurtigt en bakke fritter kan forsvinde, når mandskabet får færten af friture. 
Spadseretur til købmand, for at sørge for containerkapacitet til mælk, plus noget andet til 

flere. Behørig afvinkning af Trine og Ivan, der færges til Fåborg.  
Og så er der spadseretur til klokkesten og mølle …. Træt Toke klarer det i stiv arm. 
På tilbagevejen køber vi 4 l. jerseymælk lige fra tank – ”det er ikke mini-mælk” – og så er 

der dømt Lyø-pandekager om bord. Og lidt rom & cola på køjekanten. 
 



 
Jersey-mælk færges ombord 
 
 

Aug. 03 FREJA-SOMMERTOGT Lyø-Kalvø. 
Letskyet, senere sol, og igen letskyet. SØ 6-12 m/s. 
En del mærker skvulp, da det frisker lidt op tidlig morgen. Og nabo-bådens ejer får pludselig 

ret travlt, da han ser, hvor meget man kan drive for et anker. 
Gert Jøhnk påmønstrer kl. 11, færgen kun let forsinket. Og vi lægger ud. Anker op SB 

midtskibs, Hurra! – og behørig ofring. 11.30 Lyø Trille passeret – synlig horisonten rundt, også den 
grønne. Rumskødssejlads. 

Medvind uden gryde. Toke lidt vissen – der er jo heller ikke nogen Ivan. 
Ca. 13 pass. N af Hesteskoen – hilser på forbi passerende Caroline S. 
Toke & vinden frisker N af Nordals. 7,6 knob måles inden GPS flimrer, og der slukkes. Den 

må ha brugt al strømmen på at følge med os. 
Og der er remo & ristede løg til frokosten. 
16.15 ank. Kalvø – lægger til ved inderste fiskerbro.  
Lars arrangerer moderlig transport – Thor afmønstrer, hjem via Hejlsminde og Kolding, og 

indkøb. Øvrige kigger på museet og på Imme Gram under bygning, siden spadseretur øen rundt og 
stenkredsen rundt. Vi er stadig særdeles begejstrede for sted og miljø & alt. 

Lars & Gert og Katrine & Toke telter. 
Aftensmad i sejlerstuen: forloren skildpadde – samt opladning af lille batteri til GPS. 
Siden en enkelt rom & cola på køjekanten. 
 



 
Pælestik er nyttig kundskab. 
 
 

Katrine lægger billede af børnearbejde på nettet – og får svar af Lindsey som hilser fra 
Portland og glæder sig til næste år! 



 
Aug. 04 FREJA-SOMMERTOGT Kalvø, Gennerfjord, Kalvø. 

Letskyet, svingende o. SØ. 3-9-4 m/s. 
Anita, Nanna og Jonas påmønstrer for dagtur. Efter større morgenmad lægger vi ud. Kryds 

på kryds – 1 reb i efter 3. ben. 2 timer til munding af fjord, 20 min. retur. 
Og så er der rotur ind i det fredede fuglereservat, hvor sejlads og motorsejlads er forbudt. 

Toke & Nanna er på forreste årer (dinky-årer), Jonas på rorpind. 13-14.30 frokost, incl. remo & løg,  
inderst på det flade vand – ror ligger det meste af vejen rundt. Besøg af mand på bredden, der 
spørger, om vi tænker at ankre? Nej. Vistnok Skov- og Naturstyrelsen. 

Sidste del af turen tilbage til broen sker for let vind og hvilende årer, 1-1,5 knob, adskillige 
marsvin. Anita & Nanna & Jonas ytrer begejstring for tur og skiv ved afmønstring. 
 

 
Flabede unger i alle aldre! 

 
Tlf. tilladelse til at låne limfjordssjægte for tur - blev ikke brugt pga. vindstille. 
Lars har kalvecuvette til langtidsstegning i sejlerstuen, samt kartofler & gulerødder. Katrine 

laver løgsovs – mange og våde og lækre løg. Delikat middag i sejlerstuen. Selvom Toke hellere vil 
have medvindsgryde. 

Og så er der rom & cola på køjekanten og for nogen også lidt senere.  
Nu kun 3 i det blå telt. Men Anders kan godt trække en del torsk i land. 
 



 
Frokost i reservatet – med remo og ristede .. 
 



 
Fugtig morgen ved Kalvø 
 
Aug. 5 FREJA-SOMMERTOGT Kalvø-Årøsund. 

En del regn om natten. Om dagen letskyet. SV 6-8-12. 
Lidt langsom morgen – vand af det blå telt, Lars’ telt i tørretumbleren. 
Lars hilser på den nye ejer af broen – vi må altid gerne ligge der! 
Aff. 11.15 – læns V om Barsø (ingen skydning i juli-august!)  
12 Barsø V passeret 
 

 



 
Sådan en styråre rejser en del vand når der sejles stærkt. Og Freja flytter en del vand. På 

agterskibet væddes om hvorvidt fotografen dratter overbord, og der er stemning for at at hun i givet 
fald må svømme i land og tage bussen. Gennemsnitsfarten skulle nødig spoleres af mand over bord 
manøvre. 

 

 
  Grønt og hvidt bovvand set fra oven 
 
13 Halk Hoved passeret. Vind tiltager – der rebes . 
13.45 ank. Årøsund, sejl ned efter færge. Katrine:  Blærerøv! 
Lægger til ved de store fendere N for færgen. Frokost – og der er remo og løg … 
Istid i havnerestauranten. Trissen er en af Lars’ gamle elever, så der bliver læsset grundigt i 

vaflerne. Toke deler det sidste af sin! Gåtur til artilleribatteri 1914-18. Viggo plukker røllike, som 
behørigt ophænges i BB vant. 

Væddemål: Lars og Katrine vædder en hotdog i Hejlsminde – han forventer vestenvind, hun 
SØ vind ved ankomst. 

Katrine & Toke ror paraderoning i Dinky rundt i havnen 
Katrine anretter medvindsgryde, denne gang med røget bacon og oksekød. Og kartofler og .. 
Der er stillet an til tre mands (og Enstedværkets-) orkester ved havnerestauranten. Og de 

spiller noget, man har hørt før – og ikke hørt ringere før! 
Afprøvning af Fuglsangs hvedeøl – fortræffeligt.  
Toke finder legeplads og demonstrerer armgang, og ondulerer nochmal kæmpeisvaffel til 

natmad. 
 

Aug. 6 FREJA-SOMMERTOGT Årøsund-Hejlsminde. 
Sol, vindstille, siden let SØ vind. 
Affart Årøsund kl. 10. Næsten ingen vind af Ø. Efter 10 SB åretag styrer vi N – og nu 

kommer der lidt vind. Og lidt mere … 
Dasetur. Åse kommer igennem lidt mere af tatoveret torso. Toke danser krigsdans forude. 
Lars finder BYB bøje – Viggo finder indsejlingen. 



 

 
Igen i Hejlsminde 
 
12.15 sejl ned inde i havnen – 12.30 anlæg ved bekvem lossebro.  
Skiv losses, klargøres, lægges på plads. Og så er der medvindsgryde ved havnehuset! 
Sussi kommer med bil til transport.  
 
TAK FOR NOK ET HERLIGT SOMMERTOGT! 
 
Viggo & Katrine 
 
Åses billeder i større mængder kan ses på  
http://gallery.me.com/aase.sorensen#100458 - navn: freja - adgangskode: Byrding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


