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FREJA BYRDING SOMMERTOGT 2020  -  Log- m.v. bog. 
 

2020.07.18 Lørdag. HEJLSMINDE-FØNSVIG. Letskyet. Vind 2-4 m/s omkring S.    
Aase & Viggo møder 9.15 på broen. Peter og Torben & mindre Trine lidt senere. Torben har 

lavet strømfordelerkasse med plads til ladning af telefoner og gennemgang til lænsning af skiv.  
Katrine, Toke, Atle kommer, bragt af Jakob. Atle besluttede det sent i aftes.  
Allan kommer med Daniel og drikkevarer. 
Skiv tilrigges og klargøres. 
Let frokost. Og så lægger vi ud 12.45. Viggo, Katrine, Aase, Daniel, Toke. Hjalte, Kristian og 

Atle (u-befarne).  Roning ud gennem renden.  Sejl sat 13.15, vind 3 m/s af S. Behørig ofring. 
Solen er over rånokken – der serveres. 
  

   
 
SB halse N om Brandsø. Det går ikke stærkt! Kryds BB halse mod Brandsø og siden SB halse 

ind mod Tybrind Vig. Tanken om Bågø droppes 16.15 N af Wedelsborg.   
Vi kovender mellem Wedelsborg pynten og Brandsø - og ankommer 17.30 ved Føns Vig 

bådebro, lige ved den enorme malurt-mark. Der fanges tangnåle og Østerskov efterskole (Toke, Hjalte 
og Kristian) telter i land. Råbånd justeres så sejlet hænger med blød bue i overliget. Brolauget har 
bygget lille havne-hus med brus på bagsiden. Tortillas med det hele på agterskibet.  

Sundowner ved havnehuset og nogenlunde tidlig pose-tid. 
Og så viser skippers luftmadras sig fra den hårde side! En laang nat. 
 

2020.07.19  FØNSVIG-BRANDSØ. Halvskyet. Vind 2-4 m/s af SSV. 
Claus, Trine, Elias, Lærke og Maja ankommer op ad formiddagen – Claus med økseskaft, så 

vi nu også har reserverorpind.  
Affart mod Brandsø - mål Bågø. BB halse, behørig ofring.    
Det bliver Brandsø, ank 15.45. Fortøjning mellem pæle på lavt vand. Og så går vinden i V. 
Men nu vil vi sgutte sydpå!  
Tilskuere: københavner der beretter om baronens udlejning af de gamle gårde på arvefæste-

vilkår. Og om øens omdannelse til ”natur-ø” med rydning af juletræs-kultur (og af kulturen følgende 
grundvandsproblemer!) og adelige jagtudflugter: vildheste, kronvildt, får. 

Brandsøgryde – Doddys ARISHU a lá Claus og Katrine.. 
Spadseretur til den genopstående højmose og enkelte døde får ved stien. 
Der teltes over skiv og ved den læ-givende beplantning lige ved inder-enden af Ø-molen. 
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2020.07.20  BRANDSØ-BJØRNØ. Letskyet. Vejrmelding: VNV 6-7 m/s. Leveret: 3-4. Ved 
Hornenæs: mere!  

Besætning får øjne kl. 7! Og endda efter en nat med regndryp på både Atle, Katrine og Viggo. 
Laang nat. 

Skiv klares op, kort roning ud fra duc d'alberne. HUrr...næsten ..ra. Behørig ofring. 
SB halse rumskøds, kurs ca 145 forbi Bågø fyr og Helnæs og Hornenæs, som passeres ca. 16. 

Der spilles kort, diskuteres rollespil (Østerskoven) og soves (skipper, Kristian, Claus, Atle). Og 
hygges generelt.  

Lige efter Hornenæs kommer vinden 10-12 m/s af V. Vi reber 2 reb - Katrine mener, skipper 
burde have sagt Halse bidevind! 

Lige ind igennem hullet forbi Knolden, sejl ned V af Bjørnø havn, bremser for årer, anlæg på 
S siden af færgelejet kl. 17. Daniel fanger pæl til SB agterfortøjning - der klappes behørigt. 

Hjertelig modtagelse hos Evald med campingpladsen.  
Landgangsis og kaffe. Peter er ankommet. 
 

   
 
Unger går strax i gang med trampolin - Atle fanger den første bøghjort. Der må rapporteres. 
Aase og Katrine sørger for aftensmad - resten af Brandsø-gryden og hvad madkassen gemmer 

incl.  godt med spegepølse og chili. Spredt aften, hygning og tidlig posetid. 
 

2020.07.21. BJØRNØ. Overliggerdag. Sol, V 5-8 m/s. Elver og Allan påmønstrer. 
Elver ankommer som planlagt. Indkøb i Fåborg: Trine  og Claus. Der soves længe. 
Vejrudsigt: tørvejr, V 8-9 m/s. Måske bliver vi her idag. Morgenmad. Derefter kommer Allan 

med rest-oplaget fra Rømø bageri. Der registreres nogen sukkerpåvirkning. 
Tlf til Claage, som vil sikre imod ølmangel.Der iværksættes skrabning af ruer med Dinky-årer. 

Skipper bestemmer døgnophold i Bjørnø - udsigt til 10-12 m/s i eftermiddag ved Skarø. Tlf 
besked til havnemester Ester. 

Evald spørger om vi vil hjælpe med et teltprojekt, hvis vi blæser inde. Katrine: jo-da! Og vi 
har en byggeleder.  Og så bliver der ellers sat telt op - hele besætningen i en times tid. Evalds familie 
mener, det går stærkt - og at de unge synes, det er sjovt. Evald er glad. Og så er der rejsegilde med 
små is. Evald: 82 år. Der er en rigtig god artikel om hans liv her: 

https://www.detrigtigefaaborg.dk/2019/06/27/evald-pedersen-driver-bjoernoes-campingplads-
kiosk-og-poelsevogn/.  
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Spredte vandringer på Bjørnø. 
Claus og Trine står for en lukullisk paella middag, med muslinger og pillerejer. Og kaffe avec 

havrekiks mv. 
Der trænes pælestik  - små og store børn tager opvasken efter luksusmiddagen. 
Planlagt affart i morgen ca 8.30. Julie kommer og spørger: kan jeg sejle med? Jo-da! 
 

2020.07.22. BJØRNØ-SKARØ. Letskyet, megen sol. 6-9 m/s. Julie – nyt medlem - påmønstrer. 
Stort familiefoto med Evald og telt.  
Affart 9 sharp - vi trækker os ud ved 3-pæl og skodder fri af færgelejet. 9.15 hurra. Behørig 

ofring. 
Reb nr. 2 rebes ud. Forbi St. Svelmø og ret til Skarø - plat læns. Morgenmad mellem havn og 

Grydeløbet.  Havnemanøvre: Katrine. Efter Skarø Trille tæt bidevind SB halse ind til havnen (næsten) 
kl. 11, kraftig roning ind ad hullet – under omsværmning af kitesurfer! - og fortøjning ved stam-
broen, efter forhaling af et par småjoller. 

Skivet klares op af dem, der ikke er løbet til isen - derefter løber vi sidste! 
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Atle og Maja og Lærke og Elias  finder flere snoge og grønne frøer og and og ællinger og .. 

og .. og .. Andre kigger på apotekerhaven og de lokale vikingetidsfår. 
Atle fisker for en dag mere på Skarø – men: der er ingen returfærgemulighed. 

            En del telter på pladsen ved første gård. Prisen er på 75 kr - det er en del mere end sidst. Og 
det er mere end de 50 kr for Naturstyrelsens shelters, som de osse bestyrer!  

Maestro Claus serverer lammekølle med kartofler og gulerødder og bacon og avanceret salat 
- splendido! Atle bliver mæt af pasta og tomatsovs. De fire rollespilsnørder opdager maden, da Claus 
truer med at det sidste bacon er ved at blive spist.  

Skiv teltes. De tre gamle drikker kaffe hos Martin (Skarø-is) – andre prøver Skarø-special (is 
med gin). Alle er tørnet ind ved 22 tiden. Vi ligger lunere på Freja end i Evalds telt. 

 
2020.07.23. SKARØ-THURØ. Sol, V 4-7 m/s. Planlagt affart mellem ni og halv ti. 

Byens forskønnelse: flere kommer i varmt bad! Og vi hilser på havnemester Ester. 
Alle klare - affart kl. 9. Sejl op, svajning rundt i havnebassin, hurr... satans osse: boline er 

rundt om råen SB. Og så kommer færgen. Vi glider af på færgen, riggen fanger ikke færgeklappen. 
HUSK AT checke rig og færgetider før affart. Og husk at tjekke boline efter kajning. Skipper 

ringer til havnemester Ester og ber hende hilse færgeskipper og love kvajebajer. 
Behørig ofring. 
Rumskøds til Svendborg, SB halse fra værft med billeder, sejl ned kort før Fredensdal - roning 

ind mellem bro og pæle. Vi er fortøjet kl. 11.  
 

   
 
Hjertelig velkomst af Anette og Carl Aage.  
Fri leg og snak hele eftermiddagen. Fadøl på terrassen – fustage skiftes. Udsigt til Nidhug (fra 

Maritimt forsøgscenter ved Lejre). Besøg af Anettes & Claages søn Christian med to drenge. 
Folk og logistik:  Peter afmønstrer – Doddy henter ham.  
Toke opdager at han har agterudsejlet sin daypack. 
Atle tager køkkentjans med lovning om Thurøgryde med pasta og velkendt kødsovs med chili 

og ost. Let regn om natten - tørt under den blå.  
 

2020.07.24. THURØ. Overliggerdag. Overskyet, senere sol. V 4-6 m/s. Udsigt til VSV 6-10. 
Overdådig morgenmad 9- .. Claage har været hos bageren efter rundstykker og kage. 
Det bestemmes ikke at sejle til Rudkøbing (eller i øvrigt). 
Folk og logistik: Jan & Minna og Torben kommer i morgen, Bragt's afmønstrer lørdag 

morgen, Valdemar og Torben påmønstrer - muligvis/antagelig søndag. Hjalte afmønstrer i dag. 
Dagsplaner: Claage kører Østerskovungerne til Thurø Rev, siden vandring til Svendborg. 

Øvrige til Svendborg, for havn incl lysbåde-museum, is, fattiggård/forsorgsmuseum. Claus kører. 
Hilser på Nidhug og på Tony inde i lystbådsmuseum. De har haft 2 sejldage! 

Iskuglerne er store i Kaas Hansens gamle skibsprovianteringsbutik. 
Tur ad Gerritsgade og Krøyers Have til Fattiggården. Især børnehjemshistorierne gør stort 

indtryk. 
De andre går efter pizza - jeg går til barndomshjem Pløjeholmen 3.  
Konstaterer, at den smukke gamle Rødkilde Mølle (vandmølle) er revet ned.  
Barndomshjemmet: De har lagt nyt tag og skiftet altan arrangement og sat vindue/altan i. 

Køkken udvidet, badeværelse ombygget,  stort badeværelse i vaskekælder. Plus-ord fra håndværkerne 
om byggeri og kvalitet - osse om P Banks glasdøre. 
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Hilser på mine forældres gamle genbo Emmy. 
 

   
 

   
 
Mads fra Skarø ringer: aftaler at den pose, som Toke har glemt, kommer med Høje Stene 

færgeskipper. Ankomst 17.20. Jeg køber øl, bringer kvajebajer til skipper, og henter Tokes pose. 
Skipperen var bange for, at klappen ville flå sejlet. Men - eneste skade var på skippers renommé. 

Mens vi venter på færgen, optræder ”Delle”, Svendborgs delfin, i sundet ud for havneløbet. 
Claus henter Katrine, Atle, Daniel, Aase, mig. Tilbage i Fredensdal kl 18.  
Fællesmiddag er grillkylling, thai-karry og ris. Anette serverer svampesovs og kartoffelkage 

og ovnristet spidskål. Så: jeg får det! 
Hygge i udestuen  -Lang snak om bl.a. start på Claages (fars) firma. O.m.a. En del rødvin og 

øl (voksne) og kortspil på kasserne (ungdomsafdelingen). 
Tørner ind ved 23.45 tiden. Journal. 
 

2020.07.25 lørdag. THURØ-SKARØ. Overskyet, S 2-> 5 m/s.  
Strøm østgående. Planlægger affart ved middagstid i forventning om strømvending, i håb om 

at nå Lyø. Meeen - det ser ud til at blive meget senere! 
Stor morgenmad. Bragt'erne afmønstrer - skal hente hønsekasse på Bjørnø. 
Udflugt til kirken (lukket) og sort box ved Spar: smugleriet på Thurø - Claage, Aase, mig. 
Grej pakkes, skiv klargøres. Let frokost ombord. 
Vi forlader Claage og Anette og Fredensdal kl. 13. Skibslaug OHØJ! Behørig ofring 
Medvind BB halse og modstrøm til Vindeby Øre, roning til Svendborg. Katrine hører 

glødehoved-motor i Anna-Elise af Helsingør, med Kasper om bord. Monstro de skal vestpå? 
Det skulle de ikke. Vi lægger ud kl 15 for årer, modstrøm og stik modvind. Snart derefter slæb 

med Thettis af Hamburg. De slæber os ud V for Iholm, tager en tur rundt om Freja for fotografering, 
og rækker yngstebarnet tegning af Freja over.  

Der tales rollespil og dases -  
Vind er i SSV 3-5 m/s. Sejl op, behørig ofring. Tre krydsben til Rantzausminde. Lægger til 

ved to broer tværs over beddingsløb. Jan, Minna og Torben ankommer.  
Vi skodder ud af havnen kl. 17, hilser på Lindheim Sunds og Viid for indroende. 
Vind SSV 2-5 m/s. Bidevind BB halse, 1,7 - 3,5 knob. Det bliver Skarø - alt for langt til 

Avernakø endsige Lyø i stigende og faldende vind. 
Ankomst Skarø 20. Vi lægger til på stampladsen, efter indviklet forhaling af Dan af Askø som 
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Katrine kender fra Roskilde. (Katrine i land med meget lang line til at vende skivet).  
Dan af Askø: Nikolaj, frue & charmerende krølhåret datter. Katrine: man blir helt skruk.  
Aftensmad 21: rester af kyllingekalaset i går og kødsovs - lækkert. Et par glas inden bedtime 

- Torben, Allan, Daniel og mig ombord under den blå, resten telter i land. 
Regn fra tidlig morgen. 
 

2020.07.26. SKARØ. Overliggerdag. Overskyet. S 8 m/s drejende V. Regn, megen regn indtil ca 
13. 

Julie afmønstrer - Valdemar påmønstrer. Kontingentcheck: Elver har betalt - Julie betaler.  
Op 9. Det krølhårede vækkeur på Dan tilkendegav utilfredshed! Af Katrine benævnt Lille 

Dan. Lidt oprydning og yderligere blå teltning. Morgenmad i opholdsrummet - og så må vi forhale 
ind i laden, thi opholdsrummet bliver café grundet regn ude! 

Katrine annoncerer at Valdemar kommer med færge 15.20. Så sejler vi ikke før. Atle mener, 
en overligger er en god idé.  

Overliggerdags-aktiviteter: Der er vandringer til fuglereservat og østenden - og kortenspil - 
og is-ædning - og afprøvning af ”Skarø Special”. 

Brainstorm med Katrine om sejladsmuligheder. Installation af Krak til søs. Kryds til Lyø i 
eftermiddag vil være 20sm - det gør vi ikke. Alternativ (blot for at komme nyt sted hen) vil være 
Ballen. Mulighed imorgen: tidlig start, til Årø/Årøsund/Kalvø - så er vi på vestsiden og mindre udsatte 
for de kommende modvindsproblemer. Skibsråd 13.30. Enighed om Årøsund-planen. 

 

   
 
Og så er der blandede spadsereture- Torben, Aase og mig (næsten) til østenden. Og til isen og 

kaffen hos ismanden. Katrine og teenagerne - nu inclusive Valdemar, næsten 2 meter! - kommer. 
Ismand Martin lokker dem til at luge formedelst en stor vaffel! En svag sjæl falder i hans 
loppemarked. 

Opdager at Visakort ikke er  på plads. Efter undersøgelse af lukningsteknik finder jeg det 
under fodenden af luftmadrassen. Muligt optræk til panik aflyst - hos mig! 

Jan i gang med aftensmad - pasta og lækker oksekøds- og baconsammenkogning ”kød i 
mørke”. 

Torben finder ud af, at VHF autonomt har startet - og at batteriet er på 12,1V. Der afmonteres 
og lades - spændende om batteriet er færdigt. 

Nyt fra Trump's USA på skærmen: Ser uro-politi tæve Navy Seal veteran i Portland. Samt 
interview med viceminister for Infernal Security - og Trump-interview. 

 
2020.07.27 SKARØ-KALVØ. 8-16. Overskyet, indimellem sol. S 4-6-8 m/s drejende østligt. 

Dan lægger ud ved 5 tiden. Meget stilfærdig klargøring - lidt assistance med forfortøjning. 
Fuldt aktivitet fra 7. Skivet klargøres. Nagle i rorvorte bankes ind og lidt hamren på kilen.  
Sejl hejses - ikke noget med at trække hurraline før havnehul! 
De 4 køber is og kommer løbende - spring og forfortøjning slippes, tørner for agterfortøjning. 
Ikke udsigt til færgeanløb! Går for riggen og styrende bådshage ud langs østlige pæle - 

HURRA! 8.12. Behørig ofring. 
BB halse rumskøds til Skarø Trille, så BB bidevind halse. Og så går det lige ud til Avernakø-
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hjørnet, forbi Lyø Trille og kurs ca. 270 N om Hesteskoen. 
Vinden frisker - en del slingre-sø V for Hornenæs.  
Naglen der holder rorstrop knækker. Sejl ned tværs, rebes 1 reb. Anden nagle slås i, rorstrop 

sættes, og en ende trækkes mellem rortop og pullert. Sejl op - ofring glemt (Torben: sejlet var ikke 
syet). Og videre mod Kalvø, SB halse. Videre sejlads uden dramatik – kun lidt justering på skøderne. 

Frokost. Mange får middagslur, Atle og Valdemar spiller kort. Katrine & Viggo skiftes til 
rorpind. 

Der tales rollespil og dases - 
Allan annoncerer, at Kathrin kommer med flere retters middag til Kalvø. Herligt.  
Plat læns ind til Kalvø, som anduves kl. 16. Uvenlig fisker viser os væk fra stambroen. 

Fortøjning yderst ved bro B. Leif Flyvholm tager pænt imod. Besøg af museumsleder, som tidligere 
har filmet på Freja. 

 

   
 
Gods fragtes til sejlerstuen og plæne derved. Behørig orientering til rheder.  
Gert Jøhnk er kommet til sejlerstue - Kathrin kommer med rundeligt forsyninger: kylling, 

sovs, kartofler, suppe, tærte, vin, rom! Lukullisk middag. 
Besøg af Allans kollega Jens V og siden Mathias fra Imme Sejr – lang snak. Måske er han 

intereseret i tirsdagssejladser? 
Katrine & Gert kører at handle. 
Fire teenagere og fire gamle mænd under den blå. Og så er der morild - Toke farer op og 

vækker Katrine og Atle og rører med en åre, som efterlades på broen. 
I nat og i morgen ser noget blæsende og våd ud. HVIS vi lægger ud, bliver det til Dyvig. 
 

2020.07.28 KALVØ. Overliggerdag.  
Natten gav regn. Langsom opvågnen. Morgen-YR'en siger 8-10 med stød.  
Kl. 9: Udsigt til blæst og vand fra oven – og der er ikke overdækket opholdsplads i Dyvig! Vi 

bliver her. SMS til rheder. Morgenmad, mange stirrer i skærmene. 
Og pustene vedvarer. 
Vandring øen rundt sammen med Aase. Kigget til Imme Sejr er meget, meget smukt. Og resten 

af vejen rundt utallige nuancer i grønt uden folk eller huse i. 
Snak med Jens Thomsen (slesvigsk folkebådssejler) om adskilligt med sejlads. Han vil sende 

billeder og erindringsbog fra en Kap Horn kaptajn. 
 

   
 
Frokost: vi gør noget ved kartoflerne. 
Østerskoven taler rollespil og daser med skærm. 
Skriver dagbogsnoter. Forsøger at få netkontakt via telefon, men det lykkes kun indimellem.  
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Vandring med Katrine og Jan og Minna ad traskesti. Ser bl.a. Sommerhus til salg på 
Rundmøllevej - det viser sig at stå til 1.795.000!!! 10.000 kvadratmeter meget våd jord. 

Stor middag: Kathrins ramsløgsuppe plus kartofler plus løgtærte. Besøg af medspisende Jens 
Thomsen, som vil forsøge noget med at sende Kap Horn farer historie.  

Claage har sendt nabo Jens Vej- og Vandmands film af Frejas affart fra Thurø – den vises. 
Lære: at hejse sejlet før udroning, hvis vinden ikke er imod! 

Siden afprøver vi flere flydende desserter. 
Og undlader at nyde vejrprognoserne - kanhænde vi bliver her til fredag! 

 
2020.07.29 Onsdag. KALVØ, overliggerdag. Overskyet, byger, V 9-11 m/s.  

Allan afmønstrer sidst på dagen. 
Byger igennem natten. 4. 
SMS til rheder 9: Kalvø nok en dag.  
Skibsråd: Snak om tur i morgen eftermiddag (ved aftagende vind) til Bågø. 
Der kommer andre, som også gerne vil bruge sejlerstuen - men de vælger at sidde ude. Det 

viser sig siden at være "rollatorbanden", de frivillige som vedligeholder anlægget. Og vi får at vide 
om de nye store opholds- og aktivitetslokaler på loftet oven over Imme Sejr værkstedet. Billardbord, 
bobspil, bøger. Besigtiges - dem bruger vi næste gang! 

Der tales rollespil og dases - 
Museumsbesøg - stor interesse for værft- og skibshistorien 1846-1868. Kort, hektisk 

erhvervseventyr, bl.a. bygger Skandinaviens største sejlfragtskib Cimber. Kustode Ellen fortæller om 
den første bro. Vi læser om den anden.  

Peter og Lisbeth kommer med ikke kage men flødeis! Og får passende ros for 
ejendomsvurderingen.  Kathrin & Sofus kommer at hente Allan. Der takkes… 

Konstaterer at YR udsætter aftagende vind i morgen eftermiddag til i morgen aften. 
Jan går i gang med stor gryde. Og så er der forret: Kathrines ramsløgssuppe. Og hovedret med 

pølse og mørbrader og sjampignonser paprika og fløde og ris. Og is til dessert. Og kaffe og avec. 
 

   
 
Katrine holder tørsejlads kursus med papir, saks og kuglepen. Kristian, Torben og Elver hører 

om råsejlet og om at styre med sejl og om at slække mesanskøde og dreje af for gul bøje .. og .. og .. 
Daniel kommer og beretter, at lavvandet har sat Frejas lønning under plankerækken i 

bolværket. Forhaling og ordning. Afsluttende romtømning. 
2020.07.30. Torsdag. KALVØ-BÅGØ.  Overskyet, opklarende. V 6-8 m/s, udsigt 8-9 derude. 

Møde kl. 9 (de, der har øjne!) Vi bestemmer at gå nordøstover - enten til Årøsund eller Bågø. 
Vi trænger til at sejle. God og lang morgenmad. Vor tyske nabo Steen Thomsen fra Admiral Jacob 
sejler osse i dag. 

Grej pakkes, skiv klargøres. Flere vanter strammes ned - skrummelfaktoren betyder sgu da 
noget! Øverste reb Søften rebes – op under rå, ikke over! 

Admiral Jacob lægger ud lige før os. 
Vi lægger fra broen kl. 12, sejl sat 2 reb 12.16. Behørig ofring. 
Rumskøds ud af Gennerfjorden, V om Barsø BB halse. Hu-hej hvor det går! Lidt før Halk 

Hoved bestemmes, at vi går til Bågø. Almen tilfredshed. Solen er over rånokken! 
 
Stærkest går det med 7,7 knob. Katrine ved roret konstaterer, at der er ca. 11 m/s. Overvejer 
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at rebe nok et reb – men vinden løjer lidt igen. 
Adskillig snacking og arbejde med avatar-kampe (the teenagers). 
Katrine har en endnu bedre finde-vej-maskine (Krak). Vi går N om fiskefarme Ø for Årø. 
Kan lige holde Bågø havn op - meeen: et par vendinger for ikke forsøge at komme ind, da 

færgen går ud. 
Vi anduver Bågø, sejl ned 15.45 - men vi kan ikke ro ind til havnen - der er for meget vind.  
Anker ud kl. 16, 100 m Ø for havnen, frokost.  
Mange forskellige planer for at komme i havn. Den simpleste er: årerne klar, når der er slæk 

i vinden. Det sker 16.30. Der er lidt slæk i vinden men ikke i roerne, så vi kommer ind. Plads  lige 
ved siden af færgelejet 17.00. Det er faneme godt roet!  

 

   
 
Vi ligger på spring og fortøjning 
Atle og Valdemar går til søen.                
Jan og Katrine og Minna i gang med xtremt delikat brunkål a lá Bågø. Den hemmelige 

ingrediens er Gin til kokken! Og der er ris og suppe fra i går. Samt lakridskonfekt.  
Kristian prøver om man kan gå og kravle på en agterfortøjning - det lader sig gøre. Og så er 

der stangtennis-double. 
Planlagt affart fredag kl. 11 - morgenmad 8.30.   
Nogen telter på teltpladsen - andre telter blåt. Østerskoven binder slippestik.  
Tlf. snak med Thor om Bjørg om medsejling i morgen - mulig ankomst med færge 10.40.. 
Der tørnes ind ved 23 tiden. 
 

2020.07.31 Fredag. BÅGØ-ASSENS. Sol. Vind NV 3-4 m/s, siden aftagende og omløbende. 
Thor, Bjørg, Gry kommer med færgen 10.40 - påmønstrer 10.50. 
Morgenmad 8-9-10, gods og skiv pakkes. Flere beundrer …  
Sejl ned - der rebes ud. Milimeter-heksen hilser på råbåndene. 
Vi lægger ud 11 sharp - let roning ud af havn. Gry på kogekassen.  11.10 HURRAH! Behørig 

ofring. BB halse rumskøds. 
 

   
 
MOB manøvre: Daniel har behørigt udstyret vanddunken. D'r skipper overbord. Styrmanden 

udpeger 3 til at pege - det synes de er lidt pjattet i betragtning af at vandet er fladt og redningsvesten 
meget synlig. Den overbordfaldne bjærges i andet forsøg, og vi lister videre mod Assens. Dvs: der er 
så lidt vind, at beholden kurs bliver ret syd. 
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Efter en tid iværksættes let roning - det giver bedre retning mod Assens. 
Og så er der badepause. Jan er først i baljen: "det er koldere end planlagt". Så Katrine. Og da 

de er kommet op - badetrappen er nu afprøvet - vil Bjørg bade, men kun hvis der er én med. Katrine 
melder sig - men foreslår, at Bjørg først stikker fødderne i vandet. Så aflyses den ekstra badetur. 

Let brise af SV - ankomst Assens kl. ..  
Der tales rollespil og dases - 
Melder ankomst til rheder. Han adviserer havnemester. 
Lægger til ved bro ved slæbested, efter forhaling af sejlklubben jolle. Havnemester siger OK 

og velkommen til historisk skiv - "det er jer, der har været her nogle gange?" Jo. Og tak. 
Skiv klares op. Vi kigger på en del trailer-både, der sættes ud hhv. tages op.  
Thor henter bil, han og Gry og Bjørg kører. 
En øl på "Mågen" - men intet Lokaløl. 
Skippervandring ad Næsgade og Assens-banen, til stedet for farfars gartneri og bolig. Det blev 

ryddet af sukkerfabrikken, inden fabrikken blev ryddet(!). Men der kan køres på skinnecykler til 
Tommerup! 

Aftensmad: Jan laver Assens-gryde med kylling, karry, kartofler og peanuts - deliciøst! Og 
der er bonus-kartofler til næste dag. 

Telter over forskib til Katrine og let febril Atle. Samt Torben og Viggo. Valdemar i Dinky, 
Daniel og Østerskov united under åben himmel, Aase og Jan og Minna i shelter. 

Der tørnes ind ved 23 tiden - planlagt: morgenmad kl 8, afsejling kl. 10 
 

2020.08.01. ASSENS-HEJLSMINDE. Sol, SØ 6-8 m/s. (op til 11 efter 13) Det lover let hjemfart. 
Folk får øjne ved 7.30 tiden – morgenmad på kajen.  
Skiv klares op, lastes – sidste sengetøj fra dinky ombord! 
Affart 9.30: sejl hejses, roning ud i bassin Hurr-nogenlunde-ra – bådshage i brug til at fange 

linen. SB halse halvvind – og så vil Freja ikke falde af. Stagvending i bassinet – og så sidder bolinen 
fast. Hm. Men vi kommer dog rundt, drejer pænt herresving om østlige molehoved, og går nordpå 
mellem Bågø og Fyn, BB halse halvvind. Katrine debriefer på den alternative havnemanøvre – Hvad 
har man af muligheder, når skivet ikke vil falde af. 

Pænt nord om Bågø og syd om Brandsø. Solen står agter – meen, den er over antennen! 
Katrine: øl og gifler til morgenmad – så er man næsten 14 år og punker igen. 

Der tales rollespil og dases - …. og lidt opstramning af SB vant. 
Torben har pinden fra Bågø nord til kort før Hejlsminde. 
Hjemrejse-planlægning: Katrine i fuld gang med kontakterne.  
Der er kartofler og salt og mayo og ristede og lidt rugbrød til frokost I ca. S af Brandsø.  
Anduvning Hejlsminde: nogle kraftige og skraldende pust motiverer skipper til at ordinere 

roning ind i havnen kl. 12.30 (og så blæser det op!). Det var sgu da godt, at vi kom fra Assens lidt før 
planlagt tid! 

Enkel ankomst til egen plads – nye fortøjninger (de gamle grå går til forbrænding). 
Formanden hilser os fra Mjølner, Peter kommer med trailer. 
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Udlosning af alt, kørsel til naust med det som dertil hører – Aase stiller kasse-oprydningsbesøg 

i udsigt. Frokost II – Assens-gryden tømmes ganske!  
Fordeling af ikke fortærede madvarer – dåserne sendes til nausten. 
Hjemfarter: Maj og Gabriel kommer at hente Valdemar, Suzanne og (?) at hente Kristian, 

Bente at hente Katrine, Toke, Elver og Atle, Daniel kører med Aase og mig til Århus. Torben hentes. 
Der ikke-krammes behørigt – alle stiller i udsigt, at de vil sejle, når skipper får tilrettelagt 

vejret bedre i 2021. Så der kan tales rollespil og dases lidt mere til søs! 
Det var så det sommertogt! 
 
Så  møj' man' tak for rigtigt godt selskab på sommertogt!    
 
Viggo 
 
Redaktion: Aase og Katrine. 
 
 
Mandskabsliste: 
 

 
 

 


