
FREM - mod nye eventyr 

 

Galeasen FREM sætter kurs mod nye eventyr,  

og byder dig velkommen ombord til en 5-timers sejlads  

i den smukke Aarhus Bugt.  

Vi rejser skibets 450kvm sejl og lader vinden bestemme  

dagens rute, som stensikkert byder på store oplevelser lige meget hvor vi kommer hen. Området har i flere 

århundreder været præget af sejladser, som har skabt den historie, vi er en del af i dag.  

Hvis ruten går mod nord, til Kalø Vig, sejler vi ikke bare forbi den gamle slotsruin, hvorfra Erik Menved i år 

1313 krævede lydighed fra områdets bønder. Det er også et område, hvor tyskernes krigsmateriel fra 

Anden Verdenskrig, blev dumpet. Et sted mellem 17.000 og 45.000 tons ammunition blev gemt væk i 

Koraldybet, lige her i Kalø Vig. Tilbage i 1969, da FREM kunne fejre 30 års fødselsdag, stod en vandsøjle på 

250 meter op fra dybet pga. mineeksplosion, så hold hellere udkig fra stævnen, så vi ikke rammer fordums 

miner! 

I dag er FREM blevet 80 år og har efterhånden nogle togter på bagen. 

Skibet blev bygget på Nykøbing Mors Skibsværft og har sejlet med fragt 

af alkohol, solsikkekerner og moler i de nordiske farvande. I dag findes to 

tønder alkohol i Kaptajnens Kahyt, som vi gerne tilbyder smagsprøver på. 

Vores whisky står på tredje år og lagrer på et stykke af den gamle 

kølplanke, som blev udskiftet i 2016. En lille smagsprøve på historien. 

En mundtår, som faktisk passer godt ind i landskabet, med en lille 

historie fra Vikingetiden. Øst for Aarhus runder vi nemlig de majestætiske klinter ved Molshoved og 

kommer ind i bugterne ved Helgenæs. Her befinder vi os midt i myterne om det ældgamle kongemord på 

Harald Blåtand. Svend Tveskægs flåde skulle have lagt til i skjul bag det høje stykke land, og Palnatoke, 

Svends fosterfar, gik ene og alene over landet og ramte Harald med et af de kraftfulde skud med bue og pil, 

som Palnatoke var så kendt for. Svend var ikke stolt over Palnatokes handlinger, for Harald var jo trods alt 

hans far af kød og blod, men nu var han konge, og herskede Danmark. 

Jeg forestiller mig, at Svend fejrede sin titel med en overdådig fest, 

hvor ingenting manglede. Vi skal forsøge at gøre det samme 

ombord på FREM, og disker gerne op med et festmåltid, som er en 

konge værdig. På vores menu står hvidløgsmarinerede rejer på 

spyd, lakseruller med creme og krydderurter, hjemmelavet 

hønsesalat m/bacon, pølser, oste, brød og meget mere. Vi kan også 

få en gourmet-kok med ombord til at kreere portionsanretninger til 

jer, som tager udgangspunkt i havets frugter. Se vores menukort på 

hjemmesiden.  

Ellers er der bare at sige, at vi glæder os til at få jer ombord på FREM, hvor vi skal nyde den rolige stemning 

på vandet, sætte sejl og se hvad naturen forkæler os med undervejs.  

 

De bedste hilsner fra hele mandskabet på FREM. 


