FREJA BYRDING LUNDEBORG- OG SOMMERTOGT 2017
2017.07.14 Fredag. Hejlsminde-Lundeborg. Klart, letskyet, sol.
Doddys morgenmad 03.15. Splendid.
Til havnen, ombord (Aase, Viggo), slæb efter Mjølner (Gert, Peter) 4.15. Vindstille. Mod
Årøsund. Luftmadrasser og sovepose.
Efter Årøsund mod Helnæs, Horne. Vind af SSV efter Årøsund, mast og rig slingrer. Tov
om alle vanter og godt strammet til. Det hjælper. Lille blåt jollesejl sat - det stabiliserer. Mjølner har
osse støttesejl.
Horne næs passeret 10, vinden flover og går i syd.
Aase er enig i, at det var godt, hun tog en søsygepille. Jeg var på et tidspunkt også ved at
mærke lidt for meget til maven - men det gik over uden ofring. Frokost.
Hilser på Amfitrite vestgående.
Mellem Drejø og Fjellebroen kl. 12.
Og så hører vi Skarø-festival helt indtil broen. Tankefuld!
Stor tysk Colin Archer lignende båd vender efter højlydt OHØJ!!!!
Pass. Svendborg 13.30. Tlf. Claage, som er "oppe på bjerget" - vi snakker om
afhentning/levering af årer.
Pass. Blåby 14.30. Et talent i en ikke så stor sejlbåd vender 1 meter fra Freja, havde vistnok
tænkt sig at sejle mellem Mjølner og Freja. Vi må nok huske at få en diamant op - ikke fordi det
sikrer mod idioter, men fordi vi så ved møde i retten kan sige "vi var korrekt afmærket".
Pass. Thurø Rev 14.50.
Tlf. Katrine om forsendelse ...
Mjølner hyler tre gange - det er kølevandsalarm. Jeg tilbyder slæb (medvinds..) Gert mener,
vi indtil videre skal nøjes med at tænke på at opsende et par bønner. Aase og jeg er enige om, at det
vil være stilfuldt at anduve Lundeborg for to årer og med Mjølner på slæb!
Men det gør vi ikke - vi kommer ind planmæssigt i kort slæb, Aase, Peter og mig på Freja.
Og så er der modtagelse: Cedde, Ruth, Møtze, Asbjørn Nysted Pedersen (Australien), Tina.
Cedde konstaterer, at vi har vist ikke fået strammet riggen. Næh.
Skib klares op, gods til sejlklub, en landgangssolsort. Vanter tottes op, meget!
Middag 19 - stor Slagtergryde fra Gudme med gris og pølser, og bagte kartofler med timian
og rosmarin. Lækkert!
Nøgle udleveres. Vi får lov at snuppe et stk. læder/neopren til roret. Småsnak, øl og en
Grants på terrassen I seng ved 23 tiden. Trætte. Må op et par gange i løbet af natten. 5+1/2
2017.07.15 Lørdag. Lundeborg. Sol, 18- , 1-2 m/s af SØ.
Let morgenmad. Planlægning. Gert skal have renset kølevandssystem på Mjølner.
Snakker med beddingsmand på vej herhen. Han beretter, at indtil i 1970'erne havde de også
bakkestokke med fedt til sidetræk - det gav sommetider lidt "opskud" i sideværts forflyttelse!
Cedde reparerer ror, jeg snitter lidt i reserverorpind. Dinky og grej i land. Folk efterspørger
mit Atomkraft Nej Tak skilt. Måske en Katrine-leverance? Klar til tur.
11, 13,15,17 ture - 12, 18, 18, 20 tilmeldte. sidste to ture med toppen rebet - den sidste med
drillevind. Og Silas gav mig guld efter turen!
Sidste tur blev med roning mod vinden ind.
Splendid middag - røget/grillet gris.
Til køjs 23.
2017.07.16 Søndag. Lundeborg. Overskyet, småregn. SSV 8 m/s, tiltagende. Grumset vejrudsigt.
Aflyser tur kl. 11 pga. vejr. Fortæller om skivet, flere er om bord at se og høre.
Ingen tilmeldt til kl 13. Frokost. Hvile.
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Vind flover ved 14 tiden. Asbjørn afmønstrer.
Sidste tur 15-16.30. Vinden flovet, ved gen-indsejling dukker solen igennem. 2 forældre med
hhv. 2 og 1 børn. De var meget glade..
Doddy, Peter, Aase, Viggo spiser pænt i pakhusrestauranten. Gabriel, Valdemar, Maj
kommer - siden kommer også Claus og Trine og Lærke og Maja og Elias. Hyggelig kaffe- og
whiskyseance på terrassen. Og så er min luftmadras flad og den lille forsvundet. Der lånes og soves
lidt ujævnt.
2017.07.17 Mandag. Lundeborg-Kerteminde. Vind V, 6-11 m/s. Sol det meste af tiden, tiltagende
og aftagende skydække.
Formiddag: oprydning, rengøring i klubhus. Katrine og Toke kommer, kørt at Thor &
Birgitte & Bjørg.
Affart Lundeborg ca. 12, sejl sat 12.26 - HURRA! BB halse. Snart efter reber vi ét reb, efter
ca. 1 time reb nr. 2. Bestemmer at gå igennem det officielle gennemsejlingsfag, siden det nu er
første gang.
Bropassage 14.32, bidevind mod Hindsholm - stadig 2 reb og træls sø imod.
De næste 8 timer er kryds på kryds mod Kerteminde! Vender til SB halse, kurs mod brofod,
for at komme i mere bølgelæ. Siden NNV igen.

Det blir en laaaang tur, kryds på kryds, udrebning og rebning og udrebning. STRABADS!
Undervejs en splendid servering - Doddys kålgryde. Viggo venter til efter havneanløb.
Ankomst Kerteminde 22, plads ved kajakbro ved det store slæbested. Et par børn siger "nu
har vi sejlet i 10 timer" - men ingen nedsmeltninger!
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Telter over forskib, en del går i land at sove. Peter, Doddy, Aase, Viggo, Katrine ombord.
Det bliver ikke engang en capt. Morgan på soveposekanten!
Flot snorkekoncert.
2017.07.18 Tirsdag. Kerteminde. Overliggerdag, Ladby-skib.
Der begynder at være liv i folk ved 9.30 tiden.
Venlig havnemester lover "Vestbro gennemsejlingshøjder" oversigt - jo, vi kunne have gået
igennem meget vestligere! - og tillader, at vi bliver liggende til i morgen, hvor vi ikke må!
Stor fælles morgenmad og skibsråd i sejlerkøkkenet og stor opvask. Et par lidt sløje stadig
efter i går. Enighed om overliggerdag, og Samsø i morgen, ved ØSØ lig vind. Museumstur i
eftermiddag, indkøb og fri leg indtil 14, elektronik og rig og rortov indimellem.
Fors.tlf. Øivind og formand Gerhard.
Vandring 14.15 til Ladby skibs museet. Ser undervejs en indkørsels-stele med
dragehovedmotiv og nogle gårde med flot moderne bindingsværk.
Museet byder os velkomne som ladby-laugets gæster.
Stor begejstring for at se skiv, kældermuseum, og museet med plancher i det lille "over stok
og sten" kalkede hus. Det ender med en del indkøb, så manglende entre opvejes nok!
Kustode Solveig og far giver transport til Kerteminde, den lokale taxa tager 8 med, forinden
er Katrine og Toke og Valdemar vandret. Katrine beretter undervejs, at hun går og nyder vejr og
omgivelser og at drengene leger 20 m bagude. Valdemar gir mig en krammer på ankomst.

En del folk vil vide noget om Freja - det får de af Peter og mig.
Suzanne kommer forbi og berømmer uhyrets skønhed. Øjvind har sejlet Lindheim i dag,
men er stået af i Hou og kommet syg hjem.
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Mange i gang med Kertemindegryden: mørbrad i kål og i et vist omfang med chili.
LÆKKERT! Og så går de andre efter is til dessert - undtagelsesvis springer jeg over.
Tlf. Øjvind. Tilbyder ham evt. tur til Samsø i morgen - men jeg kan ikke garantere bil fra
Hou. Han kigger nok ned i morgen.
Ganske fredeligt, nu der kun er mig og iPad tilbage.
2017.07.19 Onsdag. Kerteminde - Ballen. Sol, vindstille. fra kl. 9 3 m/s ØSØ.
Purring kl. 7 mhp affart 9
Besøg af Øivind og Suzanne. Øivind beretter, Ladby lauget har aftale om et par sommeruger til søs, og at de eksperimentelt har sandsynliggjort, at de kan vippe dragen under broen!
Affart 9.15, sejl op 9.20 SB halse. 9.30 Vendt, BB halse mod Ristinge. 10 vender SB halse,
mod Hindsholm. Katrine ved pinden. 10.30 "er der andre bundgarnspæle end dem, jeg har set!!"
Vender. til BB, mod syd. Vinden skraller, så vi vender 10.40. Måske er vi heldige at komme forbi
hovedet. Der spilles på forventede fingre på fordæk.
Pass. Stavreshoved 12. Kurs nordover, 350.
Pass. mellem Bolsaks og Falske Bolsaks - Maja og Valdemar og Lærke og Elias på roret,
mens Katrine guider og forklarer, at man kun må snakke under styring, hvis man kan koncentrere
sig om kursen samtidig.
Tlf. fra Tina til Viggo, som berettet at vi regner med at kunne være i Langør ved 18 tiden.
Siden er mobilen væk ...
Opgiver Langør Ø af Ballen, da vinden springer 110° til NØ - vender mod Ballen 18, ank.
Ballen til ret fuld havn kl. 19. Tlf. Tina derom.
Fortøjning på Jade af Heiligenhafen, nr. 11 i rækken (!).
Tina kommer med store gryder kylling og kål og kartofler. Jakob og Atle kommer på cykler
efter hurtig tur Skåde-Hou. Atle synes, at far var ved at køre fra ham - de nåede lige færgen kl. 17.
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Siden kører Maj, Gabi, Doddy, Claus, Trine, Lærke, Elias, Maja, Aase til Tina for natten mens Peter, Katrine, Jakob, Toke, Atle, Valdemar og Viggo bliver ved skivet.
Vi ser redningsaktion med båd og helikopter. Den overbord faldne kunne ikke genoplives.
Vi tørner ind ved 23 tiden, mens det stadig blæser kraftigt af SØ.
Tlf. aftale om Museumsbesøg 11
2017.07.20 Torsdag. Ballen. Overskyet. Vind SØ 2-6-4.
Morgenmad for de få ombord.
Vandring og cykling (Jakob og Atle, siden Katrine) til ØKOmuseum. Forsøger at få lift - det
lykkes ved Brundby, hvor Peter, Viggo, Atle, Toke, Valdemar kommer op at køre med folk i stor 4w
trækker.
Meget spændende formiddag på museet. Tina lærer ungerne at gravlægge på bronzealdervis, og de bliver gravlagt - hvorefter de, genopstandne, laver ringe.
Frokost i KUNST - Tartaletter med høne, hhv. frikadeller. Fortræffeligt
Resten af eftermiddagen er vi igen i museet, denne gang i museumsgården. Der kartes,
spindes, broderes, bages vafler, spilles folkemusik - meget hyggeligt! - foruden at der er en del
temmelig gode plancher, både om museets egen tilblivelse og historie, og om Samsøs udvikling....
De andre tager til Tina - jeg går til Ballen og skivet. Ingen blaffer-succes.
Klarer lidt op, noter.
Afhentning ved 18 tiden af mig og gryden med kylling til Tinas hus.
Katrine brygger en splendid Fjeldmarks-place gryde sammen.
Tina kører Katrine, Toke, Gabi, Valdemar og mig til skivet.
Tørner ind 23.
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2017.07.21 Fredag. Ballen-Langør. Overskyet, vind af V. Efter ankomst Langør sol. Turens første
kortbuksetid!
Vi tørner ud 7.30. Morgenmad, kabel i land og ladning på el-ting (men ikke GPS). Nogen
oprydning og nedpakning.
Besætning fra Fjeldmarks hotel kommer 9.28. Ting bæres ombord.
Jade læ
gger ud før os, vi svajer af mod yderligere liggende både. Det er bare at holde
fra. Siden vending for årer i havnen og roning ud.
Affart Ballen havn 9.40, oprydning og opklaring på skiv uden for havnen.
Sejl sat 10, BB halse. Behørig ofring. Op til og langs med Besser Rev. Det meste af vejen 45,5 knob.
Atle er lidt sølle - Katrine mener, det er noget med slik, der smagte dårligt.
Indsejling ved Kyholm, et par vendinger - men så mislykkes én fra SB til BB halse SØ af
rød bøje.
Roning forbi den røde, sejl op BB halse, op til Ø bøje og så SB halse til Lilleøre. Krydser
ind mod Langør, men avancerer ikke. Sejl ned - roning. Vi opdager et par knob modstrøm forbi
hjørnet!
Lægger an ved bro 13.55. Børn sendes at finde krabbesteder og issted.
Nogen bader, nogen læser, Atle sover dårligheden ud - troede vi!
Viggo får lift til Kanhave Kanalen og noget af vejen retur med Anne Lise fra museet.
Doddy sørger for en fortræffelig Langør-gryde med pasta. Peter lader adskilligt.
Anne Lise kommer og fortæller om Langør og Samsø, stumper fra vikingetidshistorien og
1800- og 1900 tals historien. Samt at vi har fået lov at telte på sandarealet ved slæbestedet.

De fleste telter i land - Maj, Gabriel, Aase, Viggo om bord.
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Mail fra Gert om logistik-spørgsmål og om TV optagelses byrokratier.
Da de andre er tørnet ind, går jeg til sejlerstue at nærstudere YR prognoser - det ser lidt
besværligt ud. Hvis Ebeltoft i morgen, blir det overliggerdag - og så får vi nogle besværlige
efterfølgende dage, med de lovede vindretninger. Der skal osse kigges i mandskabsliste.
Til køjs 23.
2017.07.22 Lørdag. Langør-Skødshoved bro. 2017.07Overskyet, lidt blåt. SSØ, 6-7 m/s
Op 8 - d'er køligt. Atle er sløj - Katrine aftaler Jakob-afhentning i Sælvig, telebussen
leverer transport.
Morgenmad i sejlerhuset. Rådslagning om planer og forskellige af- og påmønstringer. Vi
går til Kongsgårde bro, for at være inde i bugten uht. næste vejrudsigter. Maj S står af dér. Udsigt til
skidt- og regnvejr i morgen, overliggerdag.
Snak med Gert om bl.a. betaling, ikke hidtil noget på skrift. Tlf. Sara Heil, som siger god for
de 10.000 til Freja og 10.000 for slæb. Snak om hjemtransport af skibe, evt. affart næste søndag
middag, efter aftaler ... Snak om model til brug for TV projektet - det aftales, at Lisbeth tager den
med til Århus. Med meget mere! Der er en del logistik i arrangementet. Jo, det er da noget af
formålet med skivet at skabe opmærksomhed. Men - næste års sommertogt skal være uden
aftaler !!!!
Klaring og læsning af skiv, reber øverste og nederste reb - just in case.
Ret mange tilskuere med beundrende bemærkninger. Snak med bl.a. Samsøpostens John
Enevoldsen.
Affart 12,15. Vi trækker os bagud, vender om enden af bolværket, sejl sat 12.30. Et par gode
vendinger til næsten Lilleøre - og så misser vi en vending på lavt vand. Men kommer godt forbi
Lilleøre og op mod udsejlingen.
Vinden flover noget, vi reber først nederste og siden øverste reb ud.
Ved Sletterhage - i rodet sø! - bestemmer vi at gå til Skødshoved, så slipper vi for at krydse
ind til Kongsgårde bro. Men det bliver lidt lang tid med kun 3 knob.
Katrine og Aase frembringer en storslået Molshoved-gryde med hvad vi nu har ombord, til
fortæring undervejs.
Ankomst Skødshoved bro ca. 19.45, mange lokale kommer og ytrer glæde over synet af den
sejlende Freja og over, at vi lægger til i havnen! Annie & Carsten Schacht kommer at hente Maj,
der snakkes og farvelles. Claus' bror kommer med bil.
Flere telter i have hos Peters netop indledte bekendtskab - ikke mindst under hensyn til
kravlehøjden på molen.
Telt over skiv. Og så er der hygge ved kajen, med vin og gin og whisky.
Gabriel og Valdemar og Katrine og Viggo sover ombord - de øvrige i havebaseret telt enkelte lidt senere, da Locomotion lukker.

7

2017.07.23 Søndag. Overliggerdag i Skødshoved. 10 m/s fra øst, eftermiddag med stærk regn.
Havnemester lægger konvolut og åbner for baderum.
Claus, Trine, Lærke, Elias, Maja afmønstrer uht. Trines arrangement i morgen - kommer
igen torsdag. Lisbeth kommer med muffins - og hvilke! - og tager Peter, Doddy og Aase med. Aase
kommer igen i morgen, for forventet sejlads til Kalø ruinen.
Vi tilbageværende - Katrine, Toke, Anders, Valdemar, Toke, Viggo - går på besøg sammen
med overskydende Lisbeth-muffins hos Henrik Grønborg & Ella - hvor så Sara kommer på besøg
med chokoladekage! Hyggelig snak, øl, kaffe og kage i tørvejr under stærk regn. Katrine ringer og
får at vide, at der ikke er oversvømmelse hos Maj!
Katrine kreerer Skødshoved-gryde.
Asbjørn spørger pr. mail om planer - der svares.
Skipper dyppes i bugten.
Besøg af Henrik og Ella.
Anders og Toke i telt, vi andre om bord.

2017.07.24 Mandag. Skødshoved-Studstrup. Overskyet, nordlig vind 2-4 m/s.
Aase kommer med rundstykker, bragt af Christian og Molly. Siden opdager man, at Grant er
faldet ud af indkøbsposen.
Affart 10.30 - blidt ud af Skødshoved havn. BB halse til N af Egå.
Drillevind, små vinkler. Vi opgiver at nå Kalø - falder af mod Studstrup. ank. 15.45,
velkomst af flere - osse af nysgerrig sæl.
Maj og Jakob og Atle og Stig kommer ....
Køre- og gåtur til Kalø. Igen imponeret af anlæggets størrelse – og af de nysgerrige sæler!
Atle også imponeret af de små frøer.
Tilbage i Studstrup: Snak med Villum .. som byder på frihavn - men jeg har betalt.
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Venlige lokale udlåner klubhuset til os til madlavning m.v. - osse til at at holde os vågne i.
Deliciøs karrygryde.
Evalueringssnak: næste år det sydfynske. Men selvom sejldagene har været for lange, har
kombinationen med overliggerdage fungeret godt.
Og så får Valdemar en stol over nakken - der skal man ikke ha den slags.
Alle er tørnet ind 23.
2017.07.25 Tirsdag. Studstrup-Århus TSA havn. Sol, 4-6 m/s NØ - som YR siger.
Rolig indendørs nat. Mild vækning kl. 8. Alle pakker, Aase sørger for kaffe, Toke spørger,
om han skal pumpe. Jotak. Tlf. Palle havnemester: Klitta-plads og kranplads var ikke besat, da han
var der.
Morgenmad inden affart.
Thor & Bjørg og Jan & Asger påmønstrer.
Vi ror ud fra honnørkaj. Første forsøg på at ro mod vinden ud gennem havnehul mislykkes vi glider tilbage ved V molehoved, så ror vi tæt ved det østre og kommer ud. Første stykke for
riggen, gardinet op 10.45. Behørig ofring. Næsten plat læns hele vejen til Århus.
Ank. TSA havn 12.15, fortøjer uden på Zwillinge af Kappeln - lodskutter model dansk jagt,
nybygget 1994. Nogen mener, at skipper bør bremse mere i fremtiden. Zwilling-skipper giver strax
most og reb!
Skipper afmønstrer - logistikkens svære kunst tillader Jan & Thor at hente bil i Studstrup og
sætte mig af på Hørgårdsvej for familiefrokost.
Øvrig besætning griller ved TSA klubhus og overnatter på terrassen efter forhaling til Klittaplads.

2017.07.26 Onsdag. TSA-havn - Marselisborghavn. Sol, vindstille, siden 2-3 m/s af S.
Op 8, let morgenmad. Vi kører til TS havn ank. 9 - Maj videre efter Atle.
Mange folk møder frem (navneliste) ved Klitta-plads. Thors fjæsbog har skabt
opmærksomhed. Skipper-beretning på broen.
Roning ud kl. 10.45 - der er næsten ingen vind. Sætter sejl SB halse udad. 14 voksne, 10
børn. Morgendagens forventede konkurrent lægger ud lidt efter og spørger, om vi vil ha slæb til M
havn. Næh tak.
Vi krydser. Prins Henriks konebåd går ud.
Ved 14.30 tiden kommer lidt mere vind. Anders smører rugbrødsmadder. Med Katrine ved
pinden kommer vi rundt om hjørnet og sejler til M havn indsejling. Sejl ned, roning ind til
reserveret plads ved havnekontor. Ank. 15.45 ca. Alle var glade for turen.
Snak med havnekontor - lettelse over, at vi er flexi.
TV projekt: Ulrik kommer. Forvirring om hvilke både. En øl på Flyer med Keld og Ingelise
og Ulrik og havnefoged Peter og Aase og mig - Ulrik bestemmer 3 både. Møde i kontor 9.30.
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Vi låner sejlklub lokaler til at holde os vågne i. Thor sørger for pizzaer.
Tilbage på klubhusterrassen er der hygge og G&T.

201.07.27 Torsdag. Marselisborg Havn. Overskyet, S 3-4 m/s. Filmarbejdsdag.
Op 8 – luksusmorgenmad. Asbjørn påmønstrer.
Skipper- og TV møde 9.30, laaang ventetid, mens indledende optagelser laves i flere
omgange og Ulrik prøver at overbevise os om, at de tre skibe Freja, Flyer og Sabrina er i heftig
konkurrence og ikke må lave matchfixing. Det med konkurrence står stort i hovedet på ham og vært
Kristian..
Og så lægger vi ud ved 12 tiden, i ingen og skiftende vind og regnvejr. Besætning: de
sædvanlige plus Møtze og studievært Kristian (208), kameramand Andreas (199) og lyd- mv. mand
Martin.
Et par gange snak om at lægge ind og afvente tørvejr, hvorefter tørvejret kommer og vinden
flover - så Freja og Flyer og Sabrina bliver ude. Flere forsøg på start, siden frisker vinden fra V, og
vi styrer S ud, omgivet af sort og hvid ribbåd. Senere kommer dronemanden ud, og der bliver igen
lavet samlet start - denne gang med os på plat læns - hvorefter det lige akkurat lykkes at vende om
Peters hvide Rib, inden de andre henter os.... Så Kristian er lykkelig. Megen interviewing, osse med
Katrine.
Til sidst vil Ulrik gerne ha os til at sejle frem og tilbage foran kampscener på Moesgaard
strand. Det gør vi så, slæbt derud det meste af vejen af Peter og hvid Rib. 4 ture frem/tilbage,
derefter slæber han 18.30 os tilbage til havnen - ankomst 19.30
Aftensmad loves af Ulrik når personalet har klaret det.
Fortøjer uden på Sebbe – to spring og fortøjninger for og agter.
Opdager min forsvundne pose foran krudtkassen.
Hilser på mange.
Aftensmad og skibsråd, med STVs takeaway - de kommer med flere pakker. Ulrik spiser
med og takker, afleverer model og beretter, at de har brugt den til still-billede. Aftaler at Carsten
tager modellen med hjem til nausten.
En enkelt GT i solnedgangen uden sol.
2017.07.28 Fredag. Marselisborg havn - Moesgaard strand (og retur !) SSV-SV 2-8 m/s, noget
svingende. Byger om eftermiddagen.
Luksusmorgenmad i Marselisborg Sejlklub.
Oprydning, rengøring - Aase tager det meste. Claus kommer med trailer, at køre gods til
vikingelejren ved Moesgaard Strand.
Besætninger møder 12. Mandtal, fordeling. Cedde skipper på Freja, Viggo på Sebbe.
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Roning ud - Freja først. Det er et vist arbejde!
Sejl op, SB halse. Behørig ofring. Freja håner Sebbe ved start.
Kryds på kryds sydover. Et par mindre byger passerer mest syd for os. Skipper Cedde mener
siden, den skæve mast er årsag til at Sebbe udsejler Freja.
Mjølner henter først Freja, siden Sebbe, ca. 16, ud for Blommehaven camping. Bugsering
forbi markedsplads, sejl op og sejlads ind.
Ankomst Moesgaard Strand 16.45. Let brise fra land, fladt vand. Freja for anker på 3m.
vand. Sebbe sejler direkte på stranden, op til en meget stor jublende skare. De ombord værende
vikinger hujer, og der hujes igen fra land. En ægte blærerøvsmanøvre.
Og så kommer Molslinie-færgebølgen. Sebbe lægges på skrå på stranden - men 20-30
vikinger skubber hende fri igen!
Håneretten skifter igen side.
Skipper Viggo skulle have smidt anker ved indfart.
Sebbe også ud at ligge for ankre – det store lægges ud med dinky.
Jens & Majbritt & børn er kommet.
Der koges en lækker Moesgaard Strand gryde.
Officiel åbning af marked 20.15 - Sara takker (på forslag fra skipper) de vikinger, der hjalp
til med at få Sebbe fri af stranden - og hævder, at gensidig hjælp var karakteristisk for vikingetiden.
Tale af Lars Bibby og ny direktør.
Mere kig på vejrprognoser – derefter beslutning om, at ankerligning ikke er forsvarligt.
Gert slæber Sebbe og Freja til M havn. Allan, Kathrin, Daniel på Sebbe, Aase og Peter på
Freja. Der burde nok have været en Viggo osse. Men - giver meget roligere søvn til en MEGET træt
skipper, at skibene er i havn.
2017.07.29 Lørdag. Skibe i M havn, besætning ved Moesgaard. S, drejende SV 7-11.
Langsom udtørning - rådden vejrudsigt.
Deraf følger dase-dag ved markedet. Vi kigger på kampscener, så vidt som vi kan se – men
Jens' og Majbritts Freja sidder på mig og siden på Peter.
Eftermiddag: nej, vi skal stadig ikke slæbe skibene herud.
Lækker Moesgaard-gryde.
Siden et par øl i kroen oppe på bakken – der er osse korsang (se tekst sidst i beretningen) og
tromme-mavedans til sent!
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2017.07.30 Søndag. Skibe i M havn, besætning ved Moesgaard. SØ 4, drejende Ø 8, siden SV 711.

Langsom udtørning - rådden vejrudsigt. Til morgenkaffe i Kroen – aktivikingmøde, vel et
hundrede mennesker. Sara forklarer og takker. Jeg forklarer om frustrationen over ikke at kunne
præsentere skibene om ønsket – og om den succesfulde anduvning, der endte som et stort skår i
skippers ry som ufejlbarlig skipper. De lo deraf!
Formiddag: Formiddagen går stort set i teltet – voldsom regn og torden 10-12.30, men
kampgrupperne kæmper ude i flis-laget.

Øl og lam til frokost – Bjørg kommer med Thor, Birgitte, Gry.
Mere planlægning: affart M-havn, når vinden falder ved 18 tiden, grejhentning 17.30 v.
Claus.
Så ringer Gert: ny vejrprognose: lad os sejle snarest. OK – Claus kommer strax med trailer,
og Saras kontor åbner det røde led. Thor kører Peter og mig til M-havn kl. 14. Gert, Cedde, Peter og
jeg lægger begge master vha. kran.
Vinden kuler op af SV, det siger ny prognose, at den skal. Det bliver først affart i morgen
ved 18 tiden. BVADR. Aftensmad i Streetfood – og så kører Claus Cedde og mad til Gert på
Mjølner, og Aase og mig hjem – og henter de andre hjem for overnatning,
2017.07.31 Mandag. M-havn - Endelave. Sol, SV 5 m/s. Vejrprognose uændret – 5-7 m/s SV
Sletterhage, Endelave. Det bliver affart i aften.
Op 8 checker vejprognose. Uændret.
Kigger til Cedde og Gert under køretur – evt. rugbrød. Plan: at mødes kl. 17.
Claus ringer 16.30 – er her om en halv time. Det bliver nærmere 17.15 – men så er vi der
osse alle, så han må en ekstra tur efter Aase ved Bulle.
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Klargøring til slæb: hanefod og tov om kølsvin er klart på Freja, Gert vil gerne have ekstra
sikring til Sebbe – det gør jeg. Og så er der pizza fra Sebbe til Frejanerne osse, til fortæring
undervejs.
Affart 19. Aase, Peter, Viggo på Freja. Allan, Cathrine, Claus, Nicole, Sam på Sebbe.
Mjølner tager os ud af M-havnen sammenbundne, kun med et enkelt strejf af en gummibåd med et
vant. Derefter parallel-slæb med hver sin trosse på Mjølners klamper. 3-5 m/s af SV, godt en time til
Moesgaard (4 knob navionics), nok en time til Norsminde, derefter vælger Gert en østligere kurs Ø
om Hou Røn – det giver mere bølgemodstand, og kun 3-3,4 knob. Peter har monteret lys på dinkyåre ved boline-klampe, tændes ved 23 tiden. Vi ligger i diverse bunker – jeg har lille luftmadras
agter. Søvn og døsen – 04.13 er vi ved Endelave, der er stadig nogen SV vind.

2017.08.01 Tirsdag. (Endelave..)… Hejlsminde. Sol, vindstille indtil eftermiddag.
Vågner ved 7 tiden i Tragten. 8 pass. Lillebæltsbroen, hvorover passerer et IC4 tog (!) og
andre. Sender billede til Katrine og Maj.
Ingen gas på flasken, altså ingen kaffe. Men Aases lunkne te. Øl og Majs gnaveben til tidlig
frokost.
Anduver Hejlsminde ca. 10.45, Sebbe lægges ved bøje uden for havn mhp. at Kurt skal
komme ud med Fie, så vi ikke skal have alle 3 skibe ind i havnen. Slæb slippes ved sidste røde bøje,
få skoddetag – og vi er inde på egen plads. Modtagelseskomité: Doddy, Lisbeth.
Kurt kommer, Fie klargøres, matadormix fordeles – og Fie sejler derudad!
Større klargøring. Kun akkumulator og antennekabel kommer ikke i land.
Mast? Må vente. Der er ikke tirsdagssejlads i dag – Møtze har ringet afbud.
Aase og jeg kører hjem til Århus 13.
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Tlf. Allan 20. De er lige kommet ind, har gjort klart skib, skal spise på kinøjseren. Aft. at jeg
sender regning til Sara for Freja + slæb, og han sender for Sebbe deltagelse alene.
TAK TIL JER ALLE FOR ET GODT TOGT (det meste af tiden – der var til sidst megen logistik og
pligt- og vejrmæssig ventetid..) - og til næste år: SKARØ IS!
Viggo
Aase (billedredaktion)
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Og så lige: Sebbe på vej til vikingetræf …. Gro's billede, taget fra Freja
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