
Indhold:

Lederen side 3
Nordea arrangement 
den 19. november side 4

Bådoptagning,
lørdag den 15. november side  5
Cruising Scotland 2013 side  6
Ro Ballonen side 15
Stafetten side 16131. ÅRGANG

JANUAR - 2015NR.

BALLONEN

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB
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KIRKESTRÆDE 12 B . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

Færgevej 62 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedr

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

CHR. H.
v/ Hanne Kromman
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

� Mejeriprodukter
� Kolonialvarer
� Øl, vand, vin og spiritus
� Stort udvalg i ost

Vestergade 30 C - Marstal
Tlf. 62 53 15 66/Fax 62 53 20 49

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

& 34Cafe     Bar Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- / 
hver fredag & lørdag fra kl. 22-24. 
Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 02
oe-vask@mail.dk

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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Redaktøren har ordet
Af MARIE KREUTER

2015 er helt spritnyt mens redaktøren sidder og skriver denne leder.
Årsskiftet er jo tiden til at ræsonnere over det forgangne år og det er
en nem og positiv opgave med så aktiv en bestyrelse og flittige frivil-
lige; den nye garage står nu parat og traktoren putter sig derinde i
denne blæsende og våde vinter, vinterpladsen er færdig og afslører re-
lativt godt albuerum omkring de vinteropbevarede både, hvilket nok
skal blive værdsat til foråret. Sommeren gik med succesfulde arran-
gementer for både egne og udefrakommende sejlere, søsportsfolk og
roere – nu ved vi lige hvordan det skal klares til sommer!

Medlemsbladet Ballonens økonomi er desværre blevet lidt mere an-
strengt de sidste par år grundet frafald af annoncører (forretningsop-
hør og generationsskifte) – omvendt tilflyder der bladet rigelige
mængder af materiale og billeder, hvilket jo bare er herligt, så bliv en-
delig ved! 

Desværre koster trykningen af alle disse sider jo en del, og redaktø-
ren forsøger hele tiden, at reducere omkostninger og sideantal. Det
betød desværre, at der var en enkelt artikel, der ikke kunne findes
plads til i juli-nummer af Ballonen. Det var ellers en fantastisk artikel,
men den kan heldigvis læses på internettet, da den allerede måne-
den forinden var blevet trykt i MARNAV’s skoleblad (http://www.
marnav.dk/navigatorer/skoleblad-sirius/ side 19 – »En Tur i det Grå 
Rederi«). Selvom artiklen ikke var skrevet til Ballonen, så er den for-
fattet af en af Ro-afdelingens tidligere ungdomsroere Nadja Lange-
land Poulsen, og jeg kan på det varmeste anbefale, at man læser den
meget velskrevne og spændende artikel.

Jeg håber ikke at det har afskrækket nogen fra, at indsende materiale
– adressen er stadig ballonskipper@planet-earth.dk og hermed efter-
søges igen en annoncesælger eller gerne en redaktør med nye friske
kræfter og mod på annoncesalg – jeg har nu været redaktør i fem år
og i erhvervslivet siges der jo netop, at et jobskifte er påkrævet hvert
5. år for at sikre de bedste resultater. Og Sejlklubbens medlemmer
fortjener de bedste resultater!

Ærø Rundt 2014 var særdeles luftig – ligesom efteråret skulle vise sig
at blive. Her den Vestergaardske Ballad’e ud for Skjoldnæs. (Arkiv)foto
af Henning Boye.
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arrangement den 19. november

AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...

Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el

EN AFTALE ER EN AFTALE !

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk

Klosterplads 9
5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk

Nordea Ærø havde, i samarbejde med
Sejlklubbens bestyrelse og især Leif
Østlund, taget initiativet til at invitere
Sejlklubbens medlemmer og ledsage-
re til et spændende arrangement i Sejl -
klubben – både set fra en bankmands
synsvinkel, men bestemt også fra en
sejlers synsvinkel. 
Lotte Mathiasen stillede med hele

besætningen - både fra den lokale af -
deling, men også et par besætnings-
medlemmer fra Fyn.
Første del af arrangementet blev

varetaget af henholdsvis Nordeas for-

muerådgivning samt Private Banking.
Anden del - aftenens absolutte høj-

depunkt – var indlægget af Jonas War-
rer; 49’er sejleren, som holdt et spæn-
dende foredrag. Som bekendt blev
Jonas Warrer og makkeren Martin
Kirketerp berømte ved OL i 2008, hvor
danskerne lå ganske lunt i svinget, 
da masten knækkede. I sidste øjeblik
lykkedes det dog at låne kroaternes
båd, så guldmedaljen kunne sejles
hjem.
Efter den åndelige føde var Nordea

vært ved en god middag bestående af

sprængt oksebryst med peberrods-
sauce efterfulgt af dessert.
Som afslutning gjorde Lotte Ma thia-

sen opmærksom på Nordeas samar-
bejde med Team Danmark og deri-
gennem Nordeas mulighed for at invi-
tere foredragsholdere fra sportens
verden – det gælder de fleste sports-
grene. Banken er parat til at lave lig-
nende arrangementer, hvis der er
interesse for det.
Tak til Nordea for en rigtig hyggelig

aften og ikke mindst tak til Jonas for
et spændende foredrag.
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Bådoptagning, lørdag den 15. november
Af MARIE KREUTER

Det fine og milde efterårsvejr har åben-
bart fristet flere til, at lade skibene blive
liggende længere i vandet end normalt
– dog rigges vores kran normalt af
primo december, så det udgjorde jo li-
gesom en naturlig deadline.
I de travleste forårs- og efterårsmå-

neder er kranen fast »bemandet« lør-
dag formiddag og onsdag eftermid -
dag, men derudover er det op til båd-
ejerne at træffe individuelle aftaler med
klubbens frivillige kranfolk – i skrivende

stund har vi fire dygtige kranfolk, der
alle yder en kæmpe indsats! 
Eftersom arbejdet jo netop er frivil-

ligt er det med, så vidt muligt, at be-
nytte sig af optagning/søsætning på
de skemalagte dage, hvor man så skri-
ver sig på en liste ophængt i maste -
skuret.
Og lørdag d. 15. november havde

vores nyeste kranmand; Henrik Thyge-
sen, skønnet, at der var behov og
havde derfor hængt en liste op nogle

dage tidligere – inden lørdag morgen
stod der såmænd også fire bådenavne
på listen. 
Allerede ved ni-tiden lørdag morgen

(formiddag for nogen…) var der livlig
aktivitet på havnen for, at få gjort 
diverse bådvogne klar og rigget det
sidste grej af, så da Henrik mødte
plan mæssigt ind kl. 10 var alt parat. I
løbet af blot en time var de fire både
taget på land, spulet i bunden og kørt
væk – flot klaret Henrik! 

Første båd ud af vandet er Bianca’en »LimeLight«, der ejes i fællesskab af bestyrelsens sekretær Steffen Bach samt Jes-
per Andreassen, der trækker et stort læs i Junior-/Ungdomsafdelingen. 

Bemærk de mange hjælpere – den meget billige takst for optagning/søsætning/spuling (samlet 550,-) er baseret på, at båd-
ejerne hjælper hinanden, og det var de minsandten gode til denne forblæste formiddag!

Vores kran gennemgik ved udgangen af 2014 ordinært,
lovpligtigt serviceeftersyn og »bestod« således at vi nu
er klar til 2015-sæsonen.

Til generalforsamlingen 28. februar 2015 vil formand og
bestyrelse informere om den seneste udvikling, og om
de igangværende forhandlinger med havn/kommune.

NYESTE 
INFO OM 
KRAN
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Cruising Scotland 2013
Af GRAEME THOMSON (General dogsbody) med assistance fra besætning ANDERS JENSEN (Able Seaman), 
EBBE BRØDSGAARD (Security Manager) og STEEN KRISTOFFERSEN (Cruise Director)

Efter flere togter på de britiske kanal-
systemer fra Chester i Nord til Llangol-
len i Wales, tog vores 2013-tur en hårdt
tiltrængt kulturdrejning – Scotland
skulle det være!
Et ukendt område for en af vores fa -

ste besætningsmedlemmer; Able Sea-
man Anders. Cruise Director Steen
havde tidligere nydt visse aspekter af
den skotske socialkultur (dog ikke rele-
vant for den logbog…). Security Mana-
ger Ebbe var en kendt mand i visse ga -
der i Edinburgh By. Jeg, der var rejse-
leder, skipper og ansvarshavende for
alt der kunne gå galt, havde kun ung-
domsminder – ak ja. 
Jeg, der forlod min skotske hjem-

stavn som en ung mand uden de før -
omtalte besætningsmedlemmers erfa -
ringer, besluttede at årets togt skulle
forgå med start og slut ved Falkirk. Der
hvor Forth and Clyde canal mødes
med Union canal; begge dele genåb-
nede i forbindelse millenniums projek-
ter. Vi ville cruise tur/retur til Leaming-
ton bassin, der ligger midt i den gamle
bykerne, kun få hundrede meter fra
Edinburgh Castle.
Der var flere årsag til den beslutning

– udover at besætningen havde godt
af lidt mere »kultur« end det man fandt
oppe i de walisiske bjerge og i Shrop -
shire (læs; pubber), som vi havde sej-
let tynde på flere tidligere togter. Så her
var Scotland selvfølgelig et oplagt mål
– hvor ellers? Herudover havde vi plan-
lagt at besøge Fisherow Yacht Club; en
klub, hvor jeg var Junior Founder Mem -

ber tilbage i 1957. Her ville vi overræk -
ke en klubstander skænket af Marstal
Sejlklub (og medbragt i kufferten af
vores Security Manager). Ligeledes var
medbragt et Dannebrog med flagstang
til montering agter for reglementeret
standard hejsning hver morgen. Dette,
og flere andre arrangementer, var alle
bekræftet længe inden vi drog af sted
fra Kastrup til Edinburgh til et hæsblæ-
sende otte dags program med mange
planlagte, og nogle uventede oplevel-
ser, undervejs. 
Her må jeg vist lige forklare at prin-

cippet for vores togter er, at alt er be-
talt inden afgang – månedlige indbe -
talinger til en feriekonto (baseret på et
delvis godkendt budget) sikrer at rej-
seudgifter inklusive fly, taxa, bådleje,
brændstof, eventuelle entre-udgifter,
og sidst, men ikke mindst, at forplej-
ningsudgifter ombord og i land er
dækket. Et godt princip, men det kan
vække harme på besætningsbanjen...
Især forplejning og taxaudgifter kom-
mer under en del kritik både under tog-
tet og senere ved regnskabets ende -
lige gennemgang. Som kaptajn og
leder er det min pligt at bortforklare
evt. små divergenser fra det oprinde-
lige budget med den samme myndig-
hed som de gamle brave Marstal-
søfarere var kendt for. Det skal være
sagt, at ingen har lidt under væske-
mangel eller sult på de mange togter,
hvilket man kan bekræftes med et en-
kelt blik når møder besætningsmed-
lemmer i Havnegade (dog selv følgelig
undtagen vores Able Seaman, da han
er asket).
Vi lejer hvert år en Narrowboat af

Thrush-klassen fra de forskellige udlej-
ningscentre. Thrush er beregnet til otte
mand, men vi fire har behov for lidt mere
rumplads efterhånden, som årene går.
Båden er 66 fod lang, 7 fod bred og er
en stål båd på ca. 11 tons. Drivkraft er
diesel motor. Båden er udrustet med
en stor kabys, to toiletter, en bruser og
et karbad. Der er varmt brugsvand og
radiator (opvarmet under motordrift
eller ved oliefyr). Kabyssen har en fuld
størrelse gaskomfur med ovne. Der er
køleskab, kaffemaskine, brødrister, ri-
melig skabsplads og service og bestik.
Sengetøj og enkelte hånd- og bade-
håndklæder forefindes til hver mand.
Der er også 220V stik placeret i kamre
og i den rummelige salon forude, hvor
der også er et stort spisebord og en
polstret bænk. TV og radio findes, så
kort sagt er båden godt udrustet samt

rengjort ved overtagelse og selv den
200 liter vandtank er toppet op. Selve
afgang sker først efter at vi har hejst
Dannebrog – vores pli og pietet til både
kongehus og Vera Lynn er ukrænke-
lige.

Dag 1 – lørdag
Vi fløj til Edinburgh og med taxa til Fal-
kirk. Efter overtagelse og ombordstig-
ning var vel overstået bad værftet os
om at flytte op til det øverste bassin
imens broen var åben og slusen be-
mandet – nul problemer for en besæt-
ning hærdet i Wales. Da det er over -
stået finder vi et godt spisested for
bagefter at tage en taxa ind til Edin-
burgh og overvære Edinburgh Royal
Military Tattoo sammen med flere tu-
sinde andre tilskuer – noget der skal
opleves, da det er umuligt at beskrive.
En god oplevelse var det, at være
blandt de mange festivalgæster i
byens Grass Market i tusmørke på den
lune aften. Vel ombord igen ved to-
tiden (uden en natkap – cruise afdelin-
gens svigt), fandt alle mand hurtigt
deres køjer, for at gøre klar til morgen-
dagens strabadser – sådan da.

Dag 2 – søndag
Der er ikke plads her til at beskrive
vores morgenritualer og godt for det,
da det ikke er læsning for sarte sjæle.
Med det overstået og Dannebrog sat
bliver vi bænket til et kæmpe morgen-
bord, der indeholder frugt, æg/bacon,
toast, ost, kaffe, marmelade, og meget
mere. Her hilser vi på hinanden med en
morgenbitter, og så er også den dag
slået i gang. 
Indsejling og opstigning på The Fal-

kirk Wheel er en stort oplevelse med
en fantastisk panorama over Forth Val-
ley i midt-Skotland. Med den oplevelse
samt en tunnel og to sluser (med ven-
lig betjening) overstået, satte vi kursen
i mod en TESCO, da proviantering af
både vådt og tørt var på nul, og froko-
sten lå lige forude. Den aften fortøjede
vi i Linlithgow; her havde den skotske
Dronning Mary hendes palæ – evt.
spørgsmål herom bedes stillet til vores
Security Manager. Samme herre be-
stemte spisested for den aften, hvilket
desværre medførte lidt negative kom-
mentarer især fra vores Able Seaman,
der ikke kunne italiensk, men kendte
alt til mafiaen. Natkap’en var derimod
fortrinlig, og det var køjen også – efter
at Dannebrog selvfølgelig var blevet
strøget. 

Falkirk Wheel, der løfter bådene 35
meter op til starten af det genåbnede
Union Canal til Edinburgh.
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Dag 3 – mandag
Efter morgenandagt og skafning var
der afsat tid til rengøring samt genop-
fyldning af vandtanken, da et besæt-
ningsmedlem insisterede på morgen-
bad hver morgen (med det sidste af
det varme vand...). Men med kun en
halv tomme vandslange tager det lidt
tid – vores security manager var over-
bevist om, at vi var ved at fylde skibet
i stedet for tanken. Da den første halve
time var gået satte han lænsepumpen
i gang for at sikre sig, at vi ikke gik ned
ved vores fortøjninger. Ved den samme
lejlighed kom vi af med emballage fra
gårsdagens indkøb. Med alt det prak-
tiske næsten overstået, smed vi fortøj-
ninger og satte næsen mod Ratho; vo -
res næste overnatningssted – der var
15 mil, så det krævede mindst fire
timer. Omgivelserne var så flotte, at vi
satte farten ned og nød det skiftende
landskab, akvædukter, skov og mark,
og også vores frokost, i det fineste sol-
skinsvejr. 
Ankomsten til Ratho med det gamle

romantiske Bridge Inn, hvor aftensmad
var bestilte, foregik fint med fortøjning
lige efter bogen og lige ved siden af
pubben. Idyllen blev desværre forstyr-
ret af tunge maskiner i gang med at
konstruere en ny marina. Men humø-
ret var høj, maden smagte og, bortset
fra Able Seamans evindelige half pints,
var det en fin aften med godt vejr. Fint
nok, men det var også på dette tids-
punkt, at jeg opdagede at batterieffek-
ten var lige nul. Ingen batterier = ingen
oliefyr, og eftersom natten var kølig
selv for min barske besætning, var det
et problem. Men med lidt udenoms-
snak gik det med løfter om en snarlig
bedring, og en ekstra sprutbevilling.
Jeg havde lidt ondt af den enlige sejler
og hans hunde i den Van der Stadt
sejlbåd, der lå fortøjet agterude efter-
som vores motor var i gang indtil me -
get sent for at opsamle varmt vand til
at tilfredsstille nogle få besætnings-
medlemmers stædige trang til et lun-
kent morgenbad – grunden dertil gis -
nede vi andre om…

Dag 4 – tirsdag 
Nu skulle det være! Edinburgh non-
stop med, for os, en tidlig start (kl. 10).
Efter morgenskafning satte vi fuld mo-
torkraft og med hele tre knob for vi af-
sted i dejligt solskinsvejr. I udkanten af
byen krydsede vi motorvejen på den
nye akvædukt, og forbi de mindre
pæne områder enhver storby har i ud-
kanten – indtil Leamington Basin; tu-
rens vendepunkt. Turen ind til byen var
krydret med de rigtig mange, der brug-
te slæbevej (towpath) til deres dag-
lige tur, folk på vej til arbejde, mødre
med barnevogne, pensionister med og

Vel er det opad!

Forplejningsforhandlinger på andendagen.

Falkirk tunnel under den romerskbyggede Hadrians Wall (til at holde skotter på 
afstand…)
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uden hunde, og på vandet ivrige mo-
tionister fra byens roklubber.
Indsejlingen til Leamington Basin

under løftebroen var for mig en stor
op levelse, da jeg som lærling i halv-
tredserne havde stået og drømt om at
det forsømte anlæg og nedslidte havn
igen var et aktiv for en by, der på 
daværende tidspunkt havde glemt at
kanalen i det hele taget eksisterede.
For mig en slags Eriksens Plads midt i
Scotlands hovedstad – den ankomst
glemmer jeg aldrig. Her kunne man i
1800-tallet købe sig en soveplads til
Glasgow på en hestetrukken natbåd
med afgang kl. 21.00 og ankomst kl.
08.00 næste morgen. Det var datidens
ekspres, da vejnettet endnu ikke var
særlig farbart.
Vel fortøjet fik besætningen fri til at

undersøge byen og dens kulturcenter,
mens jeg sørgede for at batteriudskift-
ningen blev udført på ordentlig vis.
Med det vel overstået, var natvarmen
igen sikret for resten af ugen – derefter
mødtes vi ved Deacon Brodies; en
kendt pub på »The Royal Mile«, hvor vi
tog på lidt sightseeing inden det var tid
til at spise og gøre klar til aftenens tur
til Fisherow Yachtclub, hvor klubstan-
der ne skulle udveksles. Også klar var
Anders med nødforsyninger til den
store aften, hvis det skulle vise sig at
være tiltrængt ude på de sene timer.
Aftenen udviklede sig, under Com-

modore David Banks ledelse, til en rig-
tig hyggelig en af slagsen, hvor vi
mødte flere af klubbens medlemmer i
klubhusets hyggelig bar. Selve klub -
huset har ikke ændret sig siden jeg 
forlod det i 1957. Men klubben er nu
hovedsaglig en klub for jollekapsejlads
– godt nok med flere cruiseentusiaster,
men desværre uden en ungdomsafde-
ling. I samarbejde med de øvrige klub-
ber omkring Forth floden afholdes der
hvert år Regatta’er med mange delta-
gere. Klubben er meget aktiv og arran-
gerer cruiserracing til Shetlandsøerne
og Færøerne – ligeledes er klubben
meget gæstfri, men der findes ingen
decideret gæstefaciliteter. Havnen står,
ligesom her i Marstal, for bade- og toi-
letfaciliteter, og overnatning forgår ved
hotel ved siden af havnen.
Fisherow havn er en tidsvandshavn,

så man skal kunne sin tidevandstabel-
ler – ved lavvande er havnen tørlagt og
havet ligger næsten en km. væk. At
man kun har to skiftende perioder til at
afvikle kapsejlads giver ikke problemer.
Hvis f.eks. de skal til Kinghorn for at
kapsejle på den modsatte kyst sejler
de hjemmefra på det sidste af ebbe-
tide og ankommer til havn i Kinghorn
ved det første af det næste højvande.
Trailer er selvfølgelige også brugt – det
vigtigste er at møde op, og ikke sætte

Klar til afgang uden rorpind – UUPS.

Indsejling til Leamington Basin Edinburgh.

Able Seaman med muleposen parat.
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points til i det fælles klubmesterskab.
Havnen blev først etableret i 1592 op -
rindelig som fiskerihavn, men i senere
år blev det også en livlig importhavn
med hollandsk trafik og stor kul-
eksport. Havnen ligger på 55.56�N
03.04�W, og alle tilsejlende er sikret en
varm velkomst. Pt. er den, der har sej-
let længst for at nå hertil, en ungdoms-
kammerat Sandy, der sejlede hans
selvbygget yacht fra New Zealand til
Fisherow og retur – altså verden rundt. 
Nå, men alle gode oplevelser har sin

slutning, og efter en rigtig hyggelige
aften med standerudveksling og nogle
timer i godt kammeratligt selskab tak-
kede vi af og returnerede til vores
skude for en enkelt godnatdram og så
til køjs – denne gang med varmere om-
givelser, så vi kunne lade op til mor-
gendagens events.

Dag 5 – onsdag
Denne dag var bestemt til en overlæg-
ger i byen med sightseeing, og det
blev det også til – dog med lidt spøj-
se indlæg fra besætningen. Efter vel-
overstået standerhejsning, morgen-
mad osv. sørgede Cruise Manager for
en rigtig flot bil med chauffør og så tog
vi på en luksustur til den del af Skot-
land, hvor jeg stammer fra. For øvrigt i
lighed med kronprinsesse Mary�s for-
ældre, der begge var født i det mindre
fiskerleje Prestonpans lige ved siden 
af min hjemby Musselburgh. Efter en
fotosafari til havnen overtog besætnin-
gen styringen og det viste sig at være
til mit fødehjem; her påsatte de uhyr-
lige skilte vedrørende min herkomst og
livsbane til den stakkels husmors for-
tvivlelse, men sjovt, og lidt rørende var
det.
Herefter tog vi en tur omkring i

landsdelen og endt i Leith; Edinburghs
havn. Her ligger Britannia; det nu op -
lagte »Kongeskib« – det er en stor 
turistattraktion og virkelig velholdt.
Byg  get i 1952 og der har aldrig været
en britisk konge ombord. For mig 
var rosinen i pølseenden, at »Blood-
hound«, som var prince Phillip’s egen
yacht, lå fortøjet ved siden af konge-
skibet. »Bloodhound« har jeg haft i
Marstal over to omgange som sejlme-
ster (militær sejlerinstruktør), og den
bragte bryllupsgæster fra Kiel til Jyttes
og mit bryllup et par år senere. Nu var
minderne ved at tage overhånd, men
takket være besætningens trang til
væsketilskud gik det forbi uden tåre-
vædet optræden fra min side.
Efter en forfriskning tog vi bybussen

op til Princess Street, hvilket Security
Manager fejrede med at forsvinde i 
folkemængden – intet nyt i det, men
denne gang svigtede hans stedsans
og han måtte løbe efter vi andre op til

»The Abbotsford Arms« – her lettede
det, særligt på hans humør. Gaden
»Rose Street« viste sig at rumme gode
minder for ham fra svunden tider, så
efter et solidt måltid tog han afsted på
egen hånd for at opsøge en »skotøjs-
butik« med et åbenbart særligt fransk
skomærke… Vi andre tog tilbage til
skuden for at dele en enkelt dram eller
to. I morgen skulle vi stævne ud; denne
gang tilbage mod Falkirk 31 mil borte.

Dag 6 – torsdag
Med alle pligter overstået tog vi afsked
med Edinburgh, broen løftede sig og vi
begyndte på den næstsidste etape mod
Linlithgow ca. 19 mil eller ca. 6 timers
sejlads ved vores høje fart. Vinden tiltog
fra vest – lige imod os, men vi er seje
og i øvrige havde vi bestilt aftenmad på
en fin kro »The Four Marys«, der havde

et super tilbud endda med gratis kost-
tilskud. Så vi satte alle hestene til og
trodsede strid modvind og lidt regn.
Desværre opstod der en mindre og
uventet forsinkelse undervejs – efter en
nødvendig undvigelses manøvre på
grund af trafik lige efter en bro, gik
båden på et rev... Da det var mig, der
var rorsmand på det tidspunkt kom jeg
ud for ikke så lidt uberettiget kritik –
især, da det viste sig at roret var kom-
met ude af lejet. Men her var det at
kaptajnens erfaringer kom os alle til
gode; med snilde, en smedehammer
og lidt handlekraft kom tingene snart
på plads og min besætning har forhå-
bentlig lært en hel del, der vil komme
os alle til gode i fremtiden. Med det
overstået kom vi alligevel i god tid til
vores planlagte fortøjningsplads – dog
først efter at have flyttet et par motor-

Standeroverrækkelse til Commodore David Banks.

Et nathus der vil noget!
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både, der var uhensigtsmæssigt for -
tøjet (set med vores øjne naturligvis).
Båden foran havde optrædende med
fra den nu overstået musikfestival, så
lidt baggrundsmusik var der også.
Aftenen på »Four Marys« var en

ubetinget succes, så godt at vi også
havde bestilt bordet til om fredagen –
vores sidste aften ombord i denne om-
gang. Efter kaffe forlod vi stedet og tog
en lille aften-spadseretur igennem øde
gader og langs søen med slottet, hvor
Skotlands kongesæde var indtil den
engelske dronning Elizabeth gjorde det
hele forbi med halshugning af den
skotske dronning Mary i 1587 ved Fot-
heringhay Castle i England og efter
mange års fangeskab på en mindre ø
midt ude i Loch Leven. 

Dag 7 – fredag
De sidste 12 mil til Falkirk var igen
præget af stærk modvind og foregik
under en grå himmel med regnbyger.
Efter passage over to akvædukter,
gennemsejling af en tunnel og to slu-
ser – igen med venlige betjening –
nåede vi frem til ventebassinet ved
tunnelen til Wheel’en i god tid til at
blive sænket ned til den sidste sluse
ud til Forth and Clyde canal, hvor vi
skulle aflevere Pied Thrush inden kl.
09.30 næste formiddag. Dog trak tiden
ud uden at vi fik lov til at komme på
Wheel’en. Tidsrummet blev brugt på
fornuftig oprydning i dele af vores pro-
viantbeholdning.
Det viste sig at der havde været et

strømsvigt på anlægget, men endelig
fik vi grønt lys til at sejle ud over broen
til selve den imponerende Wheel. Hele
tiden med en venlig medarbejder i nær -
heden til betjening af systemet. Vel
nede og sluset ud fortsatte vi lidt ned
ad Forth and Clyde til et vendepunkt
længere østover for til sidst at vende

Gæt hvem der ikke har fået sin morgen tonic…?

Stemningen må have inspireret Cruise Manager Steen, der tog dette billede på
en sen aftentur og som optakt til det forestående ærøske kommunevalg;
hmmmm, måske en tvivlsom satsning – og dog.

Wheel’ens venlige ledsager forklarer
forsinkelsen.
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næsen og returnere til udlejningsværf-
tet. Sejlmæssigt, hvis jeg må bruge den
betegnelse, var vores togt ovre, men vi
havde en hel aften til at nyde turens
slutning. Gentagelse af aftensmaden
på »Four Mary’s« og igen var maden,
og det gratis kosttilskud, i top.
Se, det var en mere eller mindre

sandfærdige beretning fra vores cruise
igennem Scotland. Muligvis ikke en
rigtig logbog, men fyldt med oplevel-
ser, godt kammeratskab, flot landskab
og ikke mindst højt humør. Da det var
vores togt nr. 3 må vi også efterhånden
have lært en hel del undervejs – især
det at få en lidt krævende, men sjov di-
sciplin lært udenad. Men som alle sø-
folk ved, er man aldrig færdig med at
lære. Så vi fortsætter næste år med et
togt igennem byen Birmingham, og op
ad floden Severn til Stourbridge, hvor
indlæringsprocessen og nysgerrighe-
den fortsætter i gode venners lag. Som
et alternativ til cruising har de næsten
3.000 miles kanaler, der dækker Stor-
britannien meget at byde på. Spring ud
i det! Vandet er ikke dybt – kun lidt
plumret. 

Able Seaman serverer afternoon tea.

Afslutningsmiddag.

Skiltet, der er opsat på mit barndomshjem.

Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonskipper@planet-earth.dk. 

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!

STØT VORE ANNONCØRER
– de støtter os!
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

H. M. ELEKTRO
Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Pizzeria al Porto
v/ SEJLKLUBBEN
Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Blue Riband Translations
v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

MALERMESTER
PER ANDERSEN
ROSENVEJEN 9 . 5960 MARSTAL . TLF. 62 53 23 90

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbel-
hynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl · 

Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

29 66 20 59
kalechemageren@live.dk | www.kalechemageren.dk

Kvalitet og levering til tiden...

Egehovedvej 7 · Marstal
Tlf.  62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Støt vore annoncører

– de støtter os!
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Hvad kan vi gøre  
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Få et økonomitjek i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig, så du får  
mere ud af dine penge? Hvis du vil  
spare penge på alt det daglige?  
Eller for at få din økonomi til at hænge 
bedre sammen?
 

I Sydbank Marstal får du en personlig  
rådgiver, som du kan stille alle de spørgs-
mål, du vil, om din økonomi. Og vi har også 
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
 
Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et 
økonomi-tjek.

95
48

.0
11

2

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg 

Ring på 74 37 91 22 og book

et økonomi-tjek.

Leje af 
byens bedste 
festlokale (150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes 
til privatfester og arrangementer i
medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 2, 2015 erMEDIO MARTS
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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Vi har cykeludlejning 
på Marstal Havn – ring og 
bestil på tlf. 62 53 14 77

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat

med Dankort.

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE.
TELEFON DAGLIG FRA KL. 08.00-17.00

62 53 31 00
� DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 � 

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

LEDIG

LEDIG
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Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

HUSK

det er gratis
at skifte til os*

RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

• RO BALLONEN Billeder og tekst: LEIF ØSTLUND

Sejlklubbens ro-afdeling holdt d. 28/11-2014 julefrokost for
medlemmer med påhæng; i alt ca. 35-40 personer. Det 
foregik i Sejlklubbens lokaler og med specialiteter produce-
ret af medlemmerne – alt fra sild og fisk/skalddyr i varianter
over traditionelle juleretter til ris a’ la mande, ost, kaffe/the
med hjemmebagte brunkager, og alt sammen til en virkelig
rimelig pris, hvor alle kan deltage.
Alt blev holdt under kontrol af Esther Bundgaard – drik-

kevarer i mange variationer tog vores formand Leif Østlund
sig af.
Vi havde ved fælles hjælp en rigtig hyggelig, og for nogen,

lang aften med sang, megen snak og udveksling af nyheder
og andet godt. 
Et rigtig godt og givende arrangement.
Selv synes vi at det skaber et godt sammenhold i afdelin-

gen og at vi også på denne måde kommer til at komme hin-
anden ved uden for den almindelige ro-sæson. 

Julefrokost
Af T. B. CHRISTIANSEN

Ib giver assistance og Haase tager den med ro. 

Rotur gennem Langholms kanalen ved lavvande – Anna, Ce-
cilie og Eva.

Sommermorgentur d. 24. juli. Lykke, Haase, Lone og Røssel.

Stof og fotos til Ballonen 
modtages gerne!



16 MARSTAL SEJLKLUB

STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet
»Stafetten« med det formål, at få nogle forskellige personer til at yde
et bidrag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv – der er frit slag. Det kan
være tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger
vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid, oplevelser på havne-
området, sømandshistorier, spændende kapsejladser, gør-det-selv
projekter på båden eller noget helt andet så længe det holder sig
indenfor emnet sejlads/sejlklub/ øhav. 

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

OBS - vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at skrive, hvis det er dem
meget imod, blot skal vi snarest have det at vide, så vi kan udpege
en ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpegede person tager
udfordringen op, så vi i fællesskab kan skabe et varieret og interes-
sant blad.

I denne udgave af Stafetten får I en spillevende beretning helt fra
Grønland, hvor Ingolf Andersen har skrevet om det, at være draget af
havet og vandet. Og fortæller lidt om smakke- og kragejollernes årli-
ge besøg i Kleven havn i uge 30.

Næste skribent, der bedes indsende 
sit bidrag til Ballonen er:

PETER LADEFOGED

Et liv i nærheden af vand
Af forhenværende højskolelærer  INGOLF BISKOPSTØ ANDERSEN

Mennesker er forskellige. Nogle trives
bedst i et bjerglandskab, nogle på ud-
strakte hedesletter, nogle på byens
stenbro, andre igen trives bedst i nær-
heden af vand. Jeg hører til den sidste
type. Det er egentlig ikke noget jeg har
været bevidst om før, men ved nær-
mere eftertanke har jeg næsten altid
boet i nærheden af vand. 
Jeg så først dagens lys i Rønne på

Bornholm. Grønnegade 15. Man skulle
bare lige hen om hjørnet og ned ad
strædet, så var man ved vandet. Mine
forældre havde ellers et noget tvetydigt

forhold til vand, så jeg havde strenge
forbud mod at nærme mig vandet. Min
mor voksede op i Nakskov som datter
af Matros Hansen, der var frygtet på
havnen i Nakskov, hvor han hidsigt
hundsede rundt med letmatroser og
færgepassagerer, der skulle med fær-
gen til Spodsbjerg. Hun var altid hun-
deræd for alt, hvad der havde med
skibe og sejlads at gøre. Selvom hun
var svømmelærer hadede hun at sejle,
frygtede altid at skibet skulle forlise
hvert øjeblik det skulle være. Var der
det mindste søgang sad hun stiv som

en saltstøtte og kiggede ned i bordet
indtil færgen var sikkert i havn. Min far
voksede op på Færøerne og havde 
et mere afslappet forhold til skibe og
fiskeri, men lærte dog aldrig at svøm -
me andet end hundesvømning. Hvor-
for skulle man lære at svømme, det
forlængede bare pinen, hvis man røg i
det kolde vand.
Da jeg var 5 år blev mine forældre

skilt, og jeg fulgte med min mor og sø-
skende til havnebyen Nakskov, hvor
jeg havde fornøjelsen af at vokse op
med min bedstefars mange vidtløftige
og dramatiske lystløgne fra de syv ver-
denshave. Senere har jeg fundet ud af,
at det meste af tiden tilbragte han rent
faktisk på færgerne mellem Nakskov
og Spodsbjerg. Han havde den tale-
måde »at i gamle dage var det hele
meget bedre, da var der jernmænd i
træskibe i stedet for træmænd i jern-
skibe«. Han lod sig pensionere, da
SFDS indsatte den første dieselfærge
på ruten i stedet for dampfærge. Han
skulle ikke nyde noget af at sejle rundt
i »sådan en plimsoller, der har hul i
begge ender«. (På Mjølner, Sif og Ag-
nete var det meget besværligt for bili-
sterne at komme ombord på færgen
gennem sideporten, og matros Han-
sen kunne stå på trinbrættet og herse
med de stakkels bilister, der ikke kun -
ne finde bakgearet hurtigt nok).
Vi boede ikke langt fra fjorden og

havnen, og jeg havde et herligt børne-
liv med både og modelskibe, selvom
jeg ofte blev formanet af min mor om

Ca. 1959. Det var egentlig ikke meningen jeg skulle have været med på billedet,
men jeg fik alligevel sneget mig med. I midten med hat min elskede morfar Ma-
tros Hansen. Til venstre en af hans søstre. Til højre min stedfar Victor Cornelins.
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ikke at komme på havnen. Men heldig-
vis skulle hun jo passe sit arbejde, så
hun kunne ikke holde øje. Så gjaldt det
bare om at være blevet tør igen, inden
man kom hjem.
I mine ungdomsår fik jeg andre in-

teresser. Det var flower power, musik,
fest og farver. Jeg havde mine ung-
domsår i København. Selvom det var
andre ting, der trak, så skulle jeg alli-
gevel med mellemrum et slag omkring
havnen, for at indånde atmosfæren.
I starten af halvfjerdserne flyttede

jeg i kollektiv i Nr. Åby på Fyn. Og det
var den periode i mit liv, hvor jeg le-
vede i den største afstand fra vand og
havn. Den tid var så opfyldt af andre
ting, så der lagde jeg såmænd ikke så
meget mærke til at jeg savnede van-
det, det var først da jeg flyttede til Kol-
ding for at gå på lærerseminarium, at
jeg blev opmærksom på, hvor meget
jeg havde savnet vand og hav. Jeg var
klar over at jeg skulle sørge for at kom -
me i nærheden af vand, når jeg engang
skulle til at søge arbejde.
Jeg havnede så i Jaruplund lige uden

for Flensborg. Der blev jeg i mange år.
Og Flensborg er jo en herlig havneby,
med masser af liv omkring havnen.
Byen er ligesom bygget omkring hav-
nen, der er det naturlige midtpunkt i
byen. Da begyndte jeg igen at interes-
sere mig for sejlads. I Flensborg havde
man lige åbnet søfartsmuseet og 
arbejdede på at skabe et maritimt mil-
jø med museumshavn og museums-
værft, hvor man arbejdede på at be -
vare de gamle træskibserhverv. Skibs-
byggere, riggere og sejlmagere. Det
meget aktive skipperlaug begyndte at
afholde Romregatta, og det var lige
noget for mig. Jeg fik hurtigt kontakt
med nogle af de mange træskibsejere,
og snart var jeg fast rorsmand på Dan-
marks næstældste træsejlskib Gale -
asen Oline af Egernsund. Ejeren var
vores busvognmand Erland fra Jarup-
lund, så jeg kunne forholdsvis let over-
tale ham til også at lave sejladser på
Flensborg fjord med mine kursister fra
højskolen. Selve højskolen ligger nogle
kilometer sydvest for Flensborg med
egen sø, hvor jeg kunne få min daglige
padletur i kano.
Efter 13 år med tjenestebolig på høj-

skolen i Sydslesvig rejste vi i 94 til 
Kollund, hvor vi købte hus lige ned til
fjorden. Jeg havde i nogle år haft en
sejljolle, men måtte nu benytte mig af
lejligheden, og fik sammen med en
nabo en 21 fods garnjolle med Mar-
stalmotor rigget til som smakkejolle.
Den var godt nok lidt tung i det, og se-
nere måtte vi da også skifte den gode
gamle marstaller (der ikke altid var så
pålidelig, og slet ikke stærk nok i hård
sø) ud med en større dieselmotor. Det

var med »Donkey af Kohage« at jeg
stiftede bekendtskab med sejladsen
»Øhavet rundt for smakkejoller og min-
dre gaffelriggere«. Efter at have delta-
get for første gang i 2000 var jeg solgt.
Dette var lige sagen. Herlige menne-
sker, herligt farvand, har deltaget hvert
år lige siden. Og det skulle komme til
at betyde meget for mit liv og mit valg
af levested sidenhen.
Hver sommer plaskede vi rundt i Det

sydfynske Øhav i nogle uger. Det var
lidt irriterende at skulle bruge to døgn
på at nå fra bunden af Flensborg Fjord
til det farvand vi holdt så meget af at
sejle i. Så i 2002, da den siddende re-
gering lukkede landets daghøjskoler
skulle vi finde noget andet at bestille.
Vi havde været vant til at skulle rejse
efter arbejdet, men nu ville vi gøre det
omvendt. Vi ville bo så vi var i nærhe-
den af det farvand vi holdt så meget af
at sejle i. Så vi begyndte at lede efter
hus i det sydfynske område. I flere må-
neder turede vi rundt på Sydfyn og
ledte efter hus. Ja vi var sågar på Lan-
geland, Strynø, Avernakø og Ærø på
vores jagt. 
Pludselig var det der. Den nedlagte

gård lidt udenfor Søby, med udsigt til
Als og i dejlig nærhed af vand og hav-
nemiljø. Der var godt nok ikke udsigt til
noget arbejde, men vi valgte alligevel
at det skulle være her, vi skulle tilbringe
vores seniortid. Så nu havde vi fundet
huset, så skulle vi bare finde noget ar-
bejde. Vi havde ikke regnet med at det
skulle blive så svært, for ingen af os er
kræsne i den retning, og vi kan lidt af
hvert. Men det skulle alligevel vise sig
at være ikke så let end da. Der gik 3-4
år før vi havde fundet fast arbejde. Men
det var nu besværet værd. Nu lever vi
på en dejlig ø midt i det farvand vi hol-
der så meget af. 
Lige for tiden er vi godt nok et smut

i Grønland for en kortere bemærkning.
Her bor vi også helt fantastisk i Aasiaat
i Diskobugten, kun 8 meter fra havet.
Når vi åbner vinduet i stuen kan vi høre
pukkelhvalernes blåst og brændingen
mod klipperne. Det er næsten som at
stå på kommandobroen på et skib.
Men vi savner nu lidt at sejle. Heroppe
er det ikke muligt at sejle med sejl.
Enten er det helt vindstille eller der
blæser en halv pelikan. Så al sejlads
foregår med motorbåd. Enhver bådejer
med respekt for sig selv og havet har
mindst 100-200 heste til at flytte bå -
den, men det kan man selvfølgelig
også godt tillade sig med en brænd-
stofpris på omkring 5 kr. literen. Vi har
nu ikke anskaffet os en båd, for vi skal
kun være her i et år.
Det var lidt om min baggrund, og nu

når jeg endelig frem til det jeg egentlig
vil fortælle om.

»Øhavet Rundt 
for smakkejoller og mindre
gaffelriggere.«
Nogle har nok lagt mærke til en årlig
tilbagevendende begivenhed i Kleven
havn, nemlig tirsdag i uge 30, hvor der
er samlet en masse smakkejoller og
gamle træsejlskibe. De sidste mange
år har der været rejst øltelt, solgt øl og
grillpølser, samt optræden af »De Små-
borgerlige«. Dette er en del af Øhavet
Rundt for smakkejoller og mindre gaf-
felriggere.
Sejladsen er egentlig en udbryder-

fraktion af TS arrangementet »Fyn
Rundt for gamle træsejlskibe«. I mange
år havde nogle deltagere, især skibe
med børn ombord været irriteret over,
hvad Fyn Rundt var ved at udvikle sig
til. De små skibe blev altid agterudsej-
let af de store skibe. Mange af de små
satte en ære i at fuldføre etaperne ude-
lukkende for sejl, mens de store blot
startede motorerne og hastede i havn,
så det passede med at man kunne
spise til aften og deltage i de byfester,
der efterhånden blev almindelig i alle
deltagerbyerne. I 1986 havde nogle af
skibene fået nok, og besluttede at lave
deres egen sejlads på egne præmis-
ser. Man startede ud sammen med de
store, og sluttede i starten også af
sammen med de store, Men imellem
start og slut lavede man sin egen sej-

Øhavet Rundt 2012. Ombord i 2-smak-
ken »Lærken« af Ristinge. Der sejles
frisk til.

Thyge Jensen fra Fiskerimuseet dirige-
rer så »Mejsen« af Ribe kan lempes ind
i havnehullet. Så var der også fyldt op,
man kunne gå fra den ene side af hav-
nen til den anden uden at få våde fød-
der.
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lads, på børnevenlige præmisser, uden
byfester og stor festivitas. Man valgte
at sejle rundt i øhavet. En ny ø hver
dag. Man fandt så på sjove ting for
børn og barnlige sjæle såsom, rund-
boldkampe, støvlekast konkurrencer,
lagkagekonkurrence, fællesspisning,
skattejagt og ikke mindst den berømte
Børne Cabaret, hvor børnene under-
holder og laver lidt grin med de voks -
ne.
Det blev en stor succes, og for hvert

år voksede deltagertallet, i starten
mest med små gaffelriggere (jagter og
galeaser) senere især med smakkejol-
ler, eller kragejoller som de kaldes i
nogle egne. I starten var det et krav at
det skulle være træskibe, men i de se-

nere år har der været stor tilgang af
meginjoller og andre fartøjer der er
lavet af materialer der er rørt op i en
spand. Og der kommer flere og flere
unge og børnefamiljer med for hvert år.
De første par år vi deltog sejlede vi i

en gammel træbygget smakkejolle, der
evig og altid blev agterudsejlet. Senere
deltog vi med en træfolkebåd. Det var
der nogle, der rynkede på næsen over.
»Det var jo snyd med noget så nymo-
dens som en bermudarig.« Vi hørte
mange drillende bemærkninger, men
deltog stædigt, selvom vi selvfølgelig
nok skulle sørge for ikke at komme ind
på 1. eller 2. pladsen. Vi har flere gan -
ge foretaget umotiverede kryds kort før
mål for at undgå at komme på medal-

jepladser, og få drillende bemærknin-
ger. Men for os har det aldrig været det
sportslige i sejladserne der har trukket,
det har været det kammeratlige sam-
vær bagefter.
De sidste mange år har vi endog

deltaget i vores plastik Hurley, nu sej-
ler vi mest på renomméet.
Selvom arrangementet i bund og

grund er meget anarkistisk i sin opbyg-
ning, er der alligevel mange traditioner,
der holdes i hævd. Der er ikke noget
med tilmelding eller klassificering. Man
møder bare op i Gambøt marina søn-
dagen før uge 30 starter. Så betaler
man et mindre deltagergebyr til arran-
gørerne, der blev valgt ved sidste års
afslutningsfest. Der sejles en kort di-
stance hver dag, typisk med start efter
et kort morgen-skippermøde, hvor der
synges morgensang og drikkes en
morgenbitter. Alle deltager i skipper-
mødet, der holdes lige efter den fælles
morgengymnastik, vi er jo alle en slags
skippere. Nogle gange startes der mel-
lem to bøjer med startskud og det hele,
andre gange er det med »Le Mans
start«, hvor deltagerne efter sidste
sang på skippermødet løber ned til jol-
lerne og sejler afsted. Hver dag udde-
les der præmier til de to første i hen -
holdsvis joller og større både. Man skal
selvfølgelig selv holde øje med hvem
der er nr. 1 og 2, da der ikke er nogen
dommerbåd eller officials. Hver dag på
aften-skippermødet uddeles »Træsko-
støvlerne« der giver retten til vejen til
nogen, der har gjort sig særligt fortjent
til det. De skal så give støvlerne videre
den næste aften til skippermødet. Di-
stancerne er altid så tilpas korte, at der
er tid til et eller andet arrangement for
børn og barnlige sjæle. Det kan være
sig rundboldkamp, dinky stafet, skat-
tejagt eller andet. Desuden skal bør-
nene øve sig på Cabaretten. Og så er
der ellers råhygge omkring bålet eller
på bådene med sang og guitarspil.
Ruten der sejles har efterhånden

også fået visse traditioner, der sjæl-
dent afviges ret meget. 

Første etape går som regel til Strynø,
hvor Smakkecentret meget gæstfrit
stiller grill og brænde til rådighed, og
som regel er der også en klækkelig
rabat på havnepengene i næsten alle
havnene. Strynø er et meget dejligt
sted at besøge, da der jo er mange
moderne bekvemmeligheder såsom
varmt vand og gode toiletforhold samt
købmand.

Anden etape går som regel til Kleven,
hvor vi også bliver taget godt imod.
Som regel har Ommelitterne rejst øltelt
og foranstaltet salgsvogn, og nu er der
jo også kommet moderne bekvemme-

Øhavet Rundt 2010. Sidste dags eftermiddag på Korshavn. Vi føler os lidt som én
stor familie. Mange af os ses kun denne ene gang om året, andre oftere. Her gode
venner fra Faaborg, Svendborg, Søby, Strynø og Limfjorden i hyggelig samtale
over en kop kaffe/øl efter dagens sejlads.

Øhavet Rundt 2009. Højdepunktet for børn og barnlige sjæle er altid Lagkagekon-
kurrencen. Især når kagerne bagefter skal spises. Alle møder op bevæbnet med
en ske, og så går det ellers løs. Alle kager skal smages.
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ligheder i form af træk og slip og varmt
vand. Tidligere var »raketten« lidt af en
pine for mange af deltagerne. Der
kunne godt blive trængsel og lange
køer når over 100 deltagere skulle for-
rette hvad de nu ikke kunne forrette
mellem buskene. Desværre er moder-
niseringen gået lidt ud over den vilde
strandmalurt, der tidligere voksede
langs kajen. Det var så dejligt nemt,
når man skulle lave sig en krydder -
snaps. På denne sejlads deles flokken
i to eller tre. Dem der stikker mere end
1 meter må turen op gennem Mørke-
dyb, andre går over flintegrunden og
hardcore jollesejlerne går inden om
Halmø. De sidste skal nogen gange
bære jollerne over, men det gør de
gerne for sportens skyld. 

Tredje etape går altid til ukendt havn.
Det kan være hvad som helst der pas-
ser med vindretning og vindstyrke. Der
har været mange mål i tidens løb. Drejø
ny havn (lidt kedelig), Drejø gamle
havn, så er der fyldt godt op, Hjortø,
Skarø, Skovens vig, Søby et år lå vi
sågar i Oslo-anker ved Nap. Men én
ting ligger fast, og det er lagkagekon-
kurrencen. Hver båd skal stille med en
lagkage. Der dystes i 3 kategorier.
»Den mest velsmagende«. »Den smuk-
keste« og »Den mest kreative«. Nogle
gange er der en ekstra kategori, der
dog ikke præmieres »Voksenkagen«,
hvor der som regel er en meget høj al-
koholprocent. Når dommerne, der altid
består af lige dele børn og voksne har
voteret kaster vi os alle over kagerne.
Alle medbringende en ske.

Sidste etape går så til Korshavn, hvor
der jo er et dejligt forsamlingshus, hvor
man kan være hvis der undtagelsesvis
skulle være dårligt vejr. Her holdes af-
slutningsfesten med en stor fælles-
spisning på plænen udenfor forsam -
lingshuset. Bagefter er der den altid
succesrige Børne Cabaret, hvor bør-
nene underholder. Hvis nogle af de
voksne skulle føle for det, kan de også
få lov til at give et lille nummer. Ellers er
der råhygge og fællessang for resten
af aftenen og nogle gange natten med.
Inden aftenen slutter, skal vi dog have
fundet næste års arrangør, der får over-

rakt Bowleren, der er den højeste myn-
dighed og arrangørens symbol. 
Næste dag begiver folk sig afsted.

Nogle slår følgeskab med de store
skibe, der som regel har sidste etape i
Fyn Rundt fra Faaborg til Svendborg.
Det er en meget hyggelig, børne-

venlig og social sejlads, hvor en masse
dejlige mennesker mødes år efter år.
Der er familier der deltager med flere
både fordelt over op til 3 generationer.
Nogle af børnefamiljerne har mødt hin-
anden på Øhavet Rundt. Nogle af dem
der deltog som børn, kommer nu med
egne familier og deltager. Øhavet Rundt
er meget vanedannende. Der deltager
virkelig mange kapaciteter indenfor bå-
debyggeri, Skibsbevaring, båddesign,
rigning, sejlmageri, museumsarbejde
og friluftsliv. 

Mange af os ses med mellemrum til
andre arrangementer såsom Vinden
Drar, Æbleræs, Romregatta, Ellen Mar-
svins Kaffekandesejlads, Sjægtever-
densmesterskaber og andet. Andre
ses kun denne ene gang om året, men
vi skilles altid med et »Vi ses til næste
år i uge 30«.
Er der nogen, der skulle være blevet

interesseret er I hjertelig velkommen, I
kan jo bare møde op i Gambøt søndag
før uge 30. Eller I kan kigge ind i vores
Facebook gruppe »Øhavet Rundt«.
Det sidste vi foretog os inden vi drog

afsted til Grønland, var at deltage i
Øhavet Rundt, og det første vi skal
lave når vi kommer hjem engang i juli
2015 er at deltage i Øhavet Rundt. Det
kan være vi ses i uge 30.

Med ønsket om et godt nyt sejlerår!

Øhavet Rundt 2010. Joller på stranden i Korshavn. Bemærk Pers jolle fører ØK’s
rederiflag i toppen af masten. Per har i mange år været ansat ved lodsvæsenet og
har på forunderlig vis tiltusket sig et rederiflag. De er ellers MEGET svære at slå
kløerne i.

Afslutningsaften i Korshavn forsamlingshus.Den berømte Børne Kabaret. Meget
i denne sejlads sker på børnenes præmisser.
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Sejlklubben er vært ved en yderst velsmagende menu bestående af gule ærter med tilbehør – perfekt i vinterkulden!

Dette er lejligheden til at sige sin mening, stille op til bestyrelsesposter, få indflydelse og blive ført ajour med alt det nyeste,
bl.a. hvad angår kran og plads. 

Arkivfoto (2008); Jens Lindholm
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