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FREJA BYRDING SOMMERTOGT 2012 

 

Søndag 29.07 Hejlsminde-Middelfart 

Besætning mødes på broen i Hejlsminde kl. 10: Aase Sørensen, Klaus Kay, Suzanne Larsen, 

Katrine Jonasen & Toke 8 år, Dag & Lindsey Hinrichs & Riis 7 år Beck 5 år, Victor Pedersen & 

Bobbi (retriever), Solveig Kalia, Nicole Møller, Conny Rick, Anders Taps, Maj Schacht, Viggo 

Jonasen (skipper).  

Freja klargøres, krabber fanges, meget lastes (Victor har sørget for mad, Conny for drikke). 

Og så tænker vi på de fraværende Lars, Asger, Gert, … 

Vejret ser lidt blandet ud – vind mest fra SØ, overskyet men opholdsvejr. 

Vi lægger ud kl. 12 mod Lyø, lempelig roning og HURRA kl. 13.15. Behørig ofring. Og så 

vælger vi SB halse NNØ på. Det ender med valget: Middelfart marina. Victor har mange tanker om 

en god plads med venlige beboere og ingen broafgift. 

Det bliver til nogle ben. Ved Stenderup Hage bliver Katrine (ved roret) helt optaget af 

strømskel i Lillebælt. Hun har aldrig prøvet at blive parallelforskudt før, og slet ikke med dén fart! 

Vi krydser elegant og med et enkelt reb ind mellem Fænø og Fønsskov Odde, og lander 

planmæssigt ved brolaugets bro kl. 17 – et forslag fra … om at ligge langskibs ved den indre bro 

droppes efter nærkontakt mellem køl og dynd. Der teltes bag brolaugets lille hus – spidstelt og 

enkelte andre! Ovenover hænger højspændingsledninger, hvis knitren ganske grangiveligt lyder som 

regn på teltdug. Børnearbejde. 
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Broen er ikke hundevenlig, men Victor og Mafiaen finder på råd. Og så er der Middelfart-gryde og 

krabbefiskeri. Victor bjærger heroisk et løssluppent fiskenet-skaft, blot ved roning med hænder! 

Hvorefter Becks gråd stilner af. Siden må der repareres. Katrine underholder børn med aften-rotur i 

dinky. Toke og Riis ved årerne gør en glimrende karrusel. 

 

Mandag 30.07 Middelfart-Føns 

 

Besætningen tørner ud til grosserer-tid. Victor mener, at de to blondiner Maj og Bobbi 

fælder ret meget på Maj’s maxi-madras. Dag og Lindsey er klatøjede efter mindstemandens 

nattetisseri på den fælles luftmadras. Heldigvis forefindes vaskemaskine. Skipper mener, vi skal 

nogenlunde tidligt af sted – flere anser det for godt med morgenmad. Og et kvarter senere kommer 

et MAXI tordenvejr med skybrud indover gennem Fænøsund. Lige inden har vi fået lov at låne 

brolaugets klubhus til indendørs ophold under møgvejret. Anders spiller Rovics pirat-video for 

Toke, Riis, Beck – nogen mumler om indoktrinering. Men dog en helt fornuftig én af slagsen. 

 

  
 

Vind af VSV – ikke meget af den. Og siden af S. Det holder stort set tørvejr. 

Ved 12 tiden krydser vi ud af Fænøsund, med kurs mod Lyø (næsten!). Besætningen mener, 

skipper er glemsom. Behørig ofring! 

Vel ude af sundet krydser vi videre forbi Fønsskov, og krydser og krydser og krydser. 

Frokost er en god ting.  

Hvorefter vi lander ved 16 tiden i Føns Vig, ved relativt nyanlagt bro og stenmole med EU-

støtte inderst i vigen. Udsejlet distance ca. 6 sømil! 
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Der teltes dels ved bro-skur, dels ved lille bæk med læ for SSØ vinden, hvor Toke og Dag 

vælger pladsen og anlægger et bål til aftensbrug. Imens indhenter Lindsey noget velfortjent 

nattesøvn og Tante Krabbe passer ungerne. Suzanne instruerer reparation af gaster. 

Påmønstring: Stig Taps, som også kommer med en Vodka til den gode strandmalurt, som 

står i mængder på strandengen. 

Føns-gryde – herligt! Aftenen er med lejrbål og sundowners og irsk kaffe og .. og .. ved 

Tokes og Dags plads – nogen tørner ind i moderat tid, andre lidt senere …. 

 

  

  
 

Tirsdag 31.07 Føns-Assens.  

 

Vind SV, drejende lidt til V. 7-17 m/s. Sol, halvskyet. 

Lidt doven formiddag. Enkelte har lidt efter-lejr-bål søvnighed. 

Ud af Føns ved 11 tiden, BB halse. Mål: Lyø. Behørig ofring. På 6. ben kommer vi forbi 

Ålehoved, og styrer ind i Tybrind Vig, mod Wedellsborg. En lille propelflyver vipper med vingerne 

til hilsen. Vinden rummer en smule. Der rebes til 2 reb – og så får vi hård kuling af VSV. Går for 

anker, sejl ned i læ af Wedellsborg-pynt, ved Wedellsborgs Brandsø-færgeleje. 

 Kort derefter flover vinden igen – frokost udsættes, anker op BB agten for vanterne og sejl 

op BB halse, stadig 2 reb – og kryds videre mod Lyø (måske nærmere: Assens!). Fire ben – reb ud – 

og halvvind fra Wedellsborghoved ned mod Assens. Det går stærkt! GPS’en er gået strømkold – 

men skipper estimerer over 8 knob, da det er livligst Ø for Bågø. Toke, Riis, Beck står oppe foran 

og hujer for bølger! 

16 ankomst Assens – sejl ned lidt efter indløb, med en del ro-motion til følge, ret mod 

vinden - hvorefter vi vælger yderste bro på ydersiden. Der fanges krabber, spises sen frokost, og 
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takles råbånd i metermål. Meget venlig modtagelse fra havnemesters side. På havnen har 

speedsnakkende italiener overtaget is-boden, og han sælger MAJET store is. Heldigvis for ungerne 

er onkel Anders nem at lokke med… 

 

 

Træt? Hvem er trætte? 

 

  

Proviantering, Assens-gryde med kål, karry og pipfugl. Og så holder Katrine ro-kursus med 

drengene – karrusellen er aftagende. 

Stig afmønstrer aht. møde. 

Flest vælger at sove ombord under blå presenning, efter en del ommøblering af bagage. 

Enkelte telter bag pumpestation Ø for marina-området. Den ventede tredjedagskuller udeblev – 

måske fordi skipper har sørget for at køre mandskabet så trætte at de ikke orker at være fjollede?  

 

Onsdag 1.08  Assens-Dyvig.  

Sol, senere enkelte lette skyer. S-SSV 5-7 m/s. 

De fleste tørner ud ved 8 tiden, doven morgen. Dag får krejlet sig en tur med 

forbipasserende robåd, og to diminutive motorbåde forhaler middelsvær flydedok. Ivan Larsen 

(Ladby-skibslauget) påmønstrer. 

Affart 10.30, plat læns ud af havnehullet, så BB halse mod Lyø. Efter et par ben og en time 

er vi på højde med Thorø: det vil give ank. Lyø engang ved 03 tiden! – og sætter så kurs mod Nord-

als, Dyvig. BB halse bidevind, et laaaaangt ben næsten til Varnæs Hoved. Lidt diskussion om 

hvorvidt meget stor coaster vil dreje af – det gør hun! 

 

 

Og den er åben!
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En del krydsben ind igennem Stegsvig, mens urter og lam maltrakteres til aftengryden. 

Hovmestrene havde nemlig forudset magsvejr og ville lave mad under sejl – men ak! Gasflasken 

var ganske tom. Sejl ned lige før snævert indløb til Dyvig. Roning ind til klubbens flydebro i Dyvig, 

ankomst ca. 18 (??), første krabbe fanget ca. 45 sekunder senere. 

Katrine bliver i rekordfart enig med havnemester om en køretur til tanken i Nordborg, og så 

har vi flaskegas igen! Delikat Dyvig-gryde, fortæres sent i havnens fælles-festtelt. 

Der teltes på høj vestligt i havnen. Toke, Riis og Beck fanger nogle velvoksne krabber. 

Klaus sætter hastighedsrekord i Dinky. Solveig, Victor og Bobbi vogter Freja natten over. 

 

Torsdag 2.08 Dyvig-Kalvø.  

NV->SV 2-3 m/s -> vindstille -> 7-10 m/s. Sol, tordenbyger, sol, … 

Formiddag: udflugt til Hjortspringbådens værksted og museum, Nicole har aftalt sær-fore-

visning. Derefter hurtig nedpakning pga. tordenbyge. Toke har 44 myggestik, Katrine som sov ved 

siden af ham har eet. Nogle folk ER bare mere lækre end andre… 

Suzanne & Ivan og Conny afmønstrer. Der er bus til Fynshav … 

Affart ved 13 tiden, i småregn og for årer ud af marina – og så sejl op og halvvind ud af det 

smalle hul. Kryds Stegsvig ud – så BB foran for tværs mod Lyø – nånej, Barsø. En voldsom 

omgang torden passerer NØ forbi os, flot ser det ud.  

Godt 3 timer i næsten vindstille i Åbenrå fjord; men da Toke hører at man kan få is på 

Kalvø, sætter han sig op i stævnen iført dinky-åre og barsk is-sulten mine. Arbejdsiveren griber om 

sig, og der roes lystigt. 

Ved 17 tiden frisker vinden af SV, da vi er mellem Barsø og Løjtland, adskillige ben ind til 

Kalvø – 1 reb.  

  
 

Og vi kommer til Kalvø 19.45, konstaterer at det varme køkken på badehotellet lukker 20 – 

så vi når lige at bestille ….  HERLIGT! Og man serverer osse hundeæde. Et luksusdyr blandt 

luksusvikinger! 
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Ovre i nabohuset som tilhører Tønder Skibslag (dem med den hedengangne Imme Gram og 

nu den ’lille’ ny) er der feberstemning. Elhøvlene synger i kor, der skal lige laves 28 årer + det løse 

inden søsætningen. 

 

  
 

Siden låner vi en Saab af Poul (Imme Gram) og kører til Hejlsminde efter biler: Lindsey, 

Maj, Klaus, Anders, Viggo. Anders afmønstrer, fortsætter til Århus. Vor nabo kommer med kabler, 

så Lindseys bil kan få lidt at starte på – og så er vi med 4 biler tilbage på Kalvø ved midnat. 

I mellemtiden har andre teltet bag fiskerskurene og i sejlerstuen.  

Og så er der grog og hygge i sejlerstuen i den gamle smedje. Kulleren indtræffer med renters 

rente og hjælp fra Kaptajn Morgan og Lille Lise.   

 

Fredag 3.08  Kalvø. Overliggerdag. 

Provianteringstur. 

Udsigt til, at sværgods-vognmand flytter det nye skiv, Imme ..  fra byggeplads til den gamle 

beddingsplads for endelig klargøring til søsætning. De sætter hende på fedtlapper. Og der er gang i 

elhøvle og sav og stemmejern, der laves årer og årehuls-klapper og .. og .. og .. 

Vandretur rundt om øen og besigtigelse af stenkredsen – Toke, Riis, Beck bestiger den 

magiske sten og ønsker sig … 

Anni påmønstrer. Rotur ind i reservatet, og frokost i det grønne og stille. Fantastisk igen. 

Bech dykker ned i heksens træ efter hundene med øjne som tekopper og møllehjul, og 

kommer op med kobber, sølv og guld i lommerne. 

Dag, Lindsey, Riis, Beck afmønstrer og kører nordpå.  
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Mere spadseretur og museumsbesøg.  Og ikke mindst: varm kaffe/chokolade og 

ÆBLEKAGE. 

 

  
 

Snak med pladslejer om vor kun næsten uautoriserede teltslagning – det er så OK! 

Kalvø-gryde – og så låner vi Det Maritime Kalvø’s limfjordssjægte og sejler aftentur med 
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solnedgang og blankt vand. Katrine, Toke, Klaus, Viggo, Anni, Victor. Wouw, for en sejler! 

Lang og hyggelig aften. 

 

  
 

Lørdag 4.08 Imme Sejr søsætning, hjem.  

SV 2-3-2 Letskyet, enkelte små byger 

Formiddag: paradesejlads nær ved Kalvø, så tilstrømmende søsætningsgæster har noget kønt 

at se på. Og Imme-folket knokler med at blive færdige (ca. færdige – rig, dørk o.m.a. forventes klart 

til næste år). 

Og så er der reception og taler og gaver og musik og kaffe og kage og øl og pølser i det nye 

skibslaug. Victor har et horn med fra Freja-lauget, Conny kommer med en flaske fra Sebbe-lauget. 

Navn? IMME SEJR. 

Imme-laugets forkone Sissel Kondrup takker os hjerteligt for fremmøde til søsætning. 

14  vi lægger ud for årer og med sejlet i mastetoppen, at byde hende velkommen i det rette 

element. Og der er ventetid. Antagelig ca. 80 mand, 40 på hver siden af Imme Sejr på fedtlapperne. 

Ved 15 tiden: ”Så fatter vi – HO. Så løfter vi – HOHO. Så sætter vi” et større antal gange, 

indtil Imme Sejr er i vandet. Tuden i horn og klappen og råben.  
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Og de ror ud på Genner-bugten, med Sissel Kondrup ved styråren, og ror tre gange rundt 

med solen, for sejlads-lykkens skyld. Og ind til broen, hvor der passes og øses og forberedes et 

større gilde i aften. 

Ved 16 tiden fortøjer vi igen ved Frejas livstids-Kalvø-broplads.  

Sommertogt er slut. Vi takker og krammer og farveller – og hilser på det hold, som skal have 

Freja på standlejr på Barsø fra mandag. 

 

  
 

 

TAK FOR ET HERLIGT SOMMERTOGT! 

 

Viggo & Katrine (tekst), Aase, Nicole & Klaus (fotos) 
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