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

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

ÆRØ BRAND Pantone 368

ÆRØ BRAND Pantone 370

ÆRØ BRAND Pantone 354

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. Christensen
– et godt sted at handle!
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen

Havnegade 25 · Marstal · Tlf. 62 53 33 05 - 20 12 49 68
Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk

Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.

Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SSRR--EELLEECCTTRRIICC
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!
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Sommerfarver og sommerhumør
Af MARIE KREUTER

At Ballonen har fået ny redaktør – og at det er en yngre kvinde – kan
med den nye forsidekulør vist næppe være forbigået nogens opmærk-
somhed. Rigtig mange har budt mig hjertelig velkommen og stort til
lykke med posten – det er pænt af jer, og jeg skal prøve at leve op til
jeres tillid. Om end jeg ikke på forhånd vil love, at holde lige så længe
som mine forgængere…
Mange har også spurgt til mine visioner for en ny og revideret ge-

neration af Ballonen med et revolutioneret layout. Faktisk så mange,
at det begyndte at undre mig. Hvorfor egentlig ændre grundlæggende
på vores fine klubblad med dets lækre layout og format, skønne bil-
leder, informative artikler, gode lokale annoncer og nyheder? Det fun-
gerer jo rigtig godt i sin nuværende form og de fleste ser vist frem til
at modtage det nyeste nummer.
At der er kommet ny redaktør vil ganske givet skinne igennem på

artiklerne – om end Nis har været rigtig hjælpsom her i opstartsfasen
og endda har lovet, at producere artikler og assistance fremover. Det
er jeg meget taknemmelig for – og også afhængig af – grundet mit
job i handelsflåden. Af samme årsag hermed endnu en opfordring til
jer alle sammen om, at levere artikler, forslag, billeder og måske endda
lidt sladder til min mail-adresse. 
Et klubblad kan vel aldrig være bedre end sine medlemmer. Jeg vil

til enhver tid være behjælpelig med korrektur og finish, så længe jeg
får lidt stikord om de oplevelser I gerne vil dele med de øvrige med-
lemmer.
I min tid her i Marstal Sejlklub; først som medlem via Navigations-

skolens elevforening, siden som fuldgyldigt medlem og de seneste år
også som bådejer, er jeg tit og ofte blevet mødt med positive bemærk-
ninger om det friske og fornyende i et yngre, kvindeligt islæt på hav-
nen og til sejlklubbens arrangementer.
Det sidste arrangement jeg deltog i var generalforsamlingen 2010,

hvor vi bl.a. fornøjede os med, at bladre i gamle numre af Ballonen –
i et af de allerførste numre efterlyste man »aldrende« deltagere til klub-
festerne eftersom man dengang syntes, at gennemsnitsalderen var
særdeles lav! I dag er dilemmaet vel snarere det modsatte – eller
måske er det i virkeligheden de samme festdeltagere der er blevet 25
år ældre? Festerne er dog ganske underholdende alligevel…
Men hvordan lokker man så yngre kræfter til? Eller som minimum

får dem til at føle sig særdeles velkomne? I dette nummer vil I finde en
liste over nye medlemmer, og det vil blive et fast indslag fremover i
håbet om, at alle vil byde dem hjertelig velkomne; sige goddag til dem,
når I møder dem på havnen. Ligeledes vil der fremover være en præ-
sentation af et nyt fartøj, det være sig sejlbåd, motorbåd eller måske
endda en vandcykel... Det er vel nærmest oplagt, at det i dette num-
mer drejer sig om Knarr – og det oven i købet i flertal! I fremtiden vil
jeg sætte meget pris på, at høre fra jer etablerede medlemmer derude
angående nyindkøbte både og nye »naboer« og ansigter på broerne.
Afslutningsvis kan jeg trøste jer alle sammen med, at dette bliver

den eneste udgave af Ballonen (i hvert fald i min tid som redaktør)
med den hidsige farve. Nu er det vel slået fast, at jeg besidder modet
til, at foretage markante ændringer, men bare har fravalgt det i respekt
og beundring for klubbladet i dets nuværende form? Jeg er dog til en-
hver tid åben for nye forslag/idéer og glæder mig til det fremtidige
samarbejde med jer alle sammen.
Undervejs i udgivelsen af dette – mit første nummer som Ballon-

skipper – har jeg måtte erfare, at ikke alle arbejder efter et af min chefs
mottoer; rettidig omhu – forhåbentlig bliver det bedre til det næste
nummer.

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 3, 2010 er: 10. AUG.
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ÆRØ RUNDT 2010 
LØRDAG DEN 19. JUNI FRA MARSTAL

Familekapsejlads
33 sømil

Kølbåde, motorsejlere og joller

Der sejles løb for klassebåde, samt efter DH.
Startgebyr kun 200 kr., der afregnes før start.

NB! Fri liggeplads i Marstal fra fredag til søndag -
for fri liggeplads kontakt Jan Møller Jensen, tlf. 61 11 48 16

•   Morgenmad i klubben kl. 0700. Er betalt i startgebyret.
•   Skippermøde kl. 0730
•   Motorsejlere og joller starter kl. 0830
•   Kølbåde starter kl. 0900 med de mindste både først
•   Efter sejladsen (ca. kl. 1900 er der spisning med medbragt mad, 
     mulighed for køb af pizza eller grill af medbragt kød i roafdelingens klubhus 
     - drikkevarer købes i klubhuset.

Program

Tilmelding senest onsdag den 16. juni til Tommy Christensen på 
www.marstalsejlklub.dk eller 62533081 / 24278139.

Ærø Sejlerforening&

Så er det nu, I skal ud at sejle

MARSTAL SEJLKLUB

Vel mødt til nogle gode timer på vandet i behageligt selskab.
Vi håber på god tilmelding. Udenøs sejlere er også meget velkommen.
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Danmarks smukkeste Two Star d. 28. august
Af MARIE KREUTER

I en Two Star kapsejlads er mandska-
bet begrænset til en besætning på kun
to personer – deraf navnet. Man er
altså ikke afhængig af at skulle ud og
skaffe en hel masse gaster, men tilbrin-
ger en hyggelig dag på vandet blot i
selskab med ægtefællen, et familie-
medlem eller en kammerat – og måske
selvstyrere.
Konceptet har været i kraftig vækst

i især norske og danske sejlklubber og
alene i år afholdes der syv Two Star
sejladser rundt om i de hjemlige dan-
ske farvande – bl.a. første udgave af
Ærøs helt egen Danmarks Smukkeste
Two Star d. 28. august!
Succesen kan formodentlig tilskri-

ves, at sejladstypen er yderst familie-
og tursejlervenlig. Det er oftest en di-
stancesejlads og alle har selvsagt de
samme begrænsninger hvad angår
mandskabskrævende discipliner som
f.eks. spilersejlads. 
Sejladstypen er blevet så populær,

at der på den nyligt overstået bådud-
stilling i Bella Centeret blev etableret
specialklubben DTS (Dansk Two Star)
med formålet, at fremme short-handed
sejlads. På sigt vil man også forsøge
sig med en rangliste for deltagere der
deltager i andre klubbers Two Star –
p.t. er tre sejladser pointgivende til
rang listen; Classic Fyn Rundt (Kerte-
minde), AFI Marine Two Star Race
(Århus Sejlklub) eller Watski Two Star
(KDY/Helsingør Sejlklub) – og næste år
måske også Danmarks Smukkeste
Two Star.
Det er i hvert fald energiske og kom-

petente kræfter, der i Ærø Sejlforening-
regi har taget udfordringen op og gjort
Danmarks Smukkeste Two Star til en
realitet. Og når sejladsen er udnævnt
til at være Danmarks Smukkeste, skyl-
des det ikke, at Erik Jørs og Marstal

Sejlklubs sejladsudvalg har fået stor-
hedsvanvid – det er såmænd efter for-
slag fra Two Star klubben, der åben -
bart også har øje for kvaliteterne i det
smukke Sydfynske Øhav. 
Der sejles indenskærs i Øhavet på

tre forskellige baner: Bane 1 med en
længde på 45 sømil går rundt Skarø/
Drejø, Avernakø og Lyø via Mørkedy-
bet og Høje Stene enten nord- eller
sydom øerne. Bane 2 og 3 er begge
forkortede versioner på henholdsvis 34
og 28 sømil, hvor der sejles rundt om
Skarø/Drejø og Avernakø eller kun
rundt Skarø/Drejø. 
Lørdag morgen er der fælles mor-

genmad og skippermøde, hvor sej-
ladsledelsen afhængig af vejr og vind
bestemmer omsejlingsretning og hvil -

ke eller hvilken baner der sejles på –
løbet kan evt. deles op således, at min -
dre både sejler en kortere distance end
de store både for at sikre, at alle når i
mål inden sejladsen skydes af kl. 20.
Efter sejladsen rigges der op til mad og
musik i teltet ved Marstal Havn.
Der ligges naturligvis gratis i Marstal

Havn og medlemskab af Ærø Sejlfor-
ening er ikke en forudsætning. Alle er
velkomne – dog er der krav om måle-
brev, hvis man vælger at deltage i kap-
sejlads versionen frem for familie ver-
sionen. Der er tilmeldingsfrist d. 23.
august telefonisk til Jan 62 58 15 50,
Tommy 62 53 30 81, Erik 51 32 53 74
eller på hjemmesiden hvor der også
senere vil foreligge en officiel indby-
delse.

Den lange bane rundt i øhavet.

Oprydning lørdag d. 10. april 2010
Af MICHAEL HANSEN

Lørdag d. 10. april 2010 var der indkaldt til oprydning i og
omkring klubhuset. Vejret var flot og det var frem mødet
også; ca. 30 medlemmer var mødt op.
Udenfor blev der luget og fejet, og der blev gjort plads

til joller på nordsiden af klubhuset. Der blev også etable-
ret en rampe, så jollerne nu også kan køres bag om
huset.
Haveudvalget havde tidligere klippet hækken godt ned

samt studset en masse buske grundigt, så sammen med
det sidste byggeaffald og det sædvanlige skidt var der
meget der skulle køres på genbrugspladsen.

Indenfor blev kabyssen og tilhørende rum vasket ned.
Alle møbler i klubhuset blev ligeledes grundigt vasket, og
bestyrelseslokalet fik også en tiltrængt omgang efter at
have fungeret som »skurvogn« under hele byggeproces-
sen.
Om formiddagen blev der serveret kaffe/kager samt

øl, og alle nød det gode vejr.
Hen over middag begyndte det hele at ligne et klubhus

igen; vinduer var pudset og nye gardiner ophængt.
Dagen blev afsluttet med røde pølser og hånd bajere.
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Så er sæsonen godt i gang både med
teoriundervisning og sejlads. Der er
kommet 8 nye C sejlere og 2 nye ju-
niorsejlere til staben, så vi nu er oppe
på 22 i alt. Det er næsten en fordob-
ling af antal fra vi startede i år, så det er
vi rigtig glade for. Vi har selvfølgelig en
masse andre tiltag i gang for at få
endnu flere med, men tager det lidt ro-
ligt, for at vi kan få de nuværende nye
godt i gang. Det er utroligt vigtigt, at
have tid til den enkelte sejler.
Som tidligere beskrevet, har vi haft 5

optimister med til Team Optimus Træ-
ningslejr, som er ekstremt lærerigt for
dem, og som jeg håber flere vil deltage
på. Jeg vil dog anbefale, at de har gået
til optimist i mindst 1 år, så de får mest
muligt ud af det. De nuværende er lige
blevet færdige med deres 4 weekends
og glæder sig allerede til næste lejr,
som starter til efteråret igen.
Thea og Malene bestod begge in-

struktør I uddannelsen, som foregik
over en weekend på Dalum Land-
brugsskole og Elisabet (mig…) bestod
instruktør II uddannelsen samme
weekend. Det er rigtig godt, at sejl-
klubberne rundt omkring sender os til
disse, så vi bedre er klædt på til at un-
dervise ungerne.

1. maj var en del nye optimister til
kæntringsøvelse i Svendborg Svøm-
mehal. Noget, som vi ikke har gjort i
flere år, men vil genoptage. Vi syntes,
at ungerne bliver mere trygge af det.
Der kommer særskilt artikel om det.
Vi har lige været af sted med 6 opti-

mistsejlere og 1 ungdomssejler til årets
første Fynskredsstævne, som blev
holdt i Fåborg Sejlklub d. 15. – 16. maj.
Vi havde 2 optimistsejlere, som ikke
havde prøvet at være til stævne før,
med i C feltet, og de klarede sig flot. I B
feltet havde vi ikke mindre end 4 med
og her blev det til en 3, 5, 7 og 10.
plads. Rigtig godt. Vi havde en enkelt
zoom 8 jolle med og fik en 3. plads med
hjem. Bortset fra regn i stride strømme,
meget vind og koldt vejr, havde vi en
hyggelig weekend. Det er også noget,
der er godt for ungerne, at deltage til.
Selv om de ikke vinder, får de så meget
andet med hjem. Sådan et stævne giver
ligeså megen erfaring, som flere måne-
der på hjemmebane. Vi vil opfordre
endnu flere af vores unger til, at deltage
i dette, dog syntes jeg det er for tidligt
det første år, de sejler. Så andet års C
sejlere kan sagtens deltage. Vi vil altid
bestræbe os på at hjælpe nye i gang,
og vi laver fælles transport af joller, som

bliver fragtet i vores trailere. Vi kræver
blot, at en forældre tager med og pas-
ser sit eget barn, dog hjælper vi med til-
rigning af jollen m.m. Og hjælper hvor
vi kan. Så er der flere, der går og tæn-
ker at de gerne vil prøve at komme til et
stævne; ja så kontakt en af os voksne i
optimistudvalget.
Det andet Fynskredsstævne er d.

22.-23. maj i Kerteminde til Sail Ex-
treme stævnet. Det er et kæmpe stæv -
ne, vi ikke har deltaget i før. Der er ca.
500 sejlere i alt.
Det tredje stævne er i Svendborg

(Rantzausminde) d. 12.-13. juni, som
er et hyggeligt og overskueligt sted, til
at prøve at sejle til stævne første gang.
Fjerde stævne er Korshavn d. 19.

juni, og der har vi endnu ikke prøvet at
være.
Det femte og sidste Fynskreds-

stævne er på Thurø d. 4.-5. september,
der er også rigtig hyggeligt.
Så kommer jeg til årets store ny hed!

Vi vil lave »anderledes« dage i sejlklub-
ben, hvor vi vil lave alt mulig. Vi skal
sove i telt, lave bål med snobrød, grille,
sejle over til de små holme, lave nat-
sejlads inde i det lille hav, bade og
have det rigtig dejligt og hyggeligt
sammen. Jeg har fået tilbagemelding

• OPTIMIST BALLONEN Af Elisabet Kristensen

Dyb koncentration før mærkerundingen.
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fra kommunen om, at vi må overnatte
i telte, så det var jo godt. Selve pro-
grammet vil ikke ligge så slagfast, da
alt er afhængig af vejr og vind, så vi vil
lave det, der kan blive mulighed for.
Dagene ligger dog fast. Vi mødes ved
Marstal Sejlklub mandag d. 28. juni
kl.10.00 og slutter onsdag d. 30. juni
kl. 21.00. Det vil koste 100,00 kr. om
dagen at deltage, og man kan også
melde sig til enkelte dage, hvis man er
forhindret. Ligeså hvis man ikke vil
overnatte i telt, så kan man også nøjes
med at være med om dagen. Prisen er
dog den samme og evt. overskud går
til vores optimistkasse, men det tror
jeg nu ikke det kommer til. Prisen er
med alt inkl. (mad, drikkelse, undervis-
ning m.m. pr. dag). Vi opfordrer dog til
at deltage alle dage for at få det hele
med. Der vil blive lavet en forældre liste,
som man kan skrive sig på til »hjælp«,
da jeg naturligvis ikke kan arrangere/
lave dette alene. Her kan man også
nøjes med at skrive sig på til f.eks.
»overnatter«, så at I ikke behøver at
være der alle dage. Mere information
senere. Det er noget ungerne og jeg
glæder os til allerede nu, så husk at re-
servere disse dage!

Ellers er det nogle ivrige nye sejlere
vi har fået. Vi har gjort det i år igen, at
bruge de erfarne som hjælpetrænere
for de nye, hvilket er super for os alle.
De nye lytter meget mere til de erfarne
sejlere end os, og så har de erfarne
også godt af at lære, at lære fra sig.
Dette gør vi hver onsdag, og selvfølge-
lig laver de også noget, der stimulerer
dem. Vi laver f.eks. rævejagt, holdsej-
lads m.m.
Til gengæld får de erfarne så trim og

teknik om mandagen på et højere plan,
som fokuserer på de mere kapsejlads-
mindede og dem, der vil lidt mere. Der
fokuserer vi bl.a. på starter, fordele på
linjen, vindspring og meget mere. Der
skal jo både være plads til hyggesejle-
ren og kapsejleren. Så onsdagene er
hvor alle er sammen og mandagene er
ekstra træning for A og ungdomssej-
lere på højere plan og naturligvis for
andre, der ønsker at ville mere. Vi kræ-
ver dog en del erfaring, da vi tit er ude
i Østersøen og træne i bølger i hårdt
vejr.
Lørdag d. 14. august har vi så vores

Ærø-mesterskab, som igen i år bliver
afholdt på Birkholm. Dette glæder vi os
også til.

Ellers håber vi, at vejret vil blive med
os hele sæsonen, så vi får en masse
sejltimer på vandet. 
Husk at gå ind på vores hjemmeside,
som alle vores aktiviteter / ændringer
er lagt ind på.

Mange glade sejlerhilsner 
ELISABET

• RO BALLONEN Af LEIF ØSTLUND

På trods af nattefrost og kold vind er vi startet med rosæso-
nen den 19. april. Der er mange strikkede huer at se i robå-
dene til morgenroning, men det er jo nogle erfarne roere, så
der gemmer sig sikkert ekstra varmt undertøj under sports-
udstyret. Pontonbroen blev lagt ud sidst i marts for at sikre
at forholdene ved sejlklubben kom i orden i god tid inden
den store optimist weekend 16.-18. april. Vinterarbejdet i
roafdelingen blev afsluttet efter en eksta indsats i påskeda-
gene, hvor de sidste detailer blev bragt i orden hos Ellen og
Busser. Igen er der gennemført et kæmpe arbejde for at
vedligeholde vores rolokale og romateriale og der er stor re-
spekt omkring resultatet, både blandt øvrige medlemmer og
hos de rogæster, som besøger os i Marstal. Busser er nu i
orden og har allerede i april været ude flere km end hele ro-
sæsonen 2009.
Dansk Forening for Rosport (DFfR) har leveret de 2 ro-

både i Marstal i forbindelse med Store Bededags ferien. For-
manden for langtursroning i DFfR og 5 andre roere fra
Aalborg afleverede Dan og Mark og testede, at Marstal og
Ærø er et af Danmarks bedste rofarvande. Når vejret ikke er
til roning har vi jo nogle glimrende turistattraktioner, hvor
man kan bruge mange timer til at opleve den maritime hi-
storie i vores lokalsamfund. Det tegner allerede på nuvæ-
rende tidspunkt til at blive en stor succes med vores
Ø-projekt Ærø 2010 og der er allerede 8 hold, der har bestillt
bådene i løbet af sommeren. Vi vil sørge for at dem der kom-
mer, vil opleve en gæstfrihed og en support fra vores side,
som skal give en positiv oplevelse og et godt minde fra
sommeren 2010 på Ærø.

Vi er i fuld gang med at planlægge vores første rolangtur
i 2010. Målet er at i sidste weekend i juni, bruge Faaborg
som base for nogle dagturer til Bjørnø, Avernakø og Lyø. Et
hold vil ro hele vejen fra Marstal til Faaborg i en af vores
egne robåde, men resten vil leje robådene af Faaborg Ro-
klub og tage med færgen derovre.
Til sidst en advarsel. Vinteren har været hård og mange

bundgarnspæle er forsvundet fra havets overflade. Men pas
på de knækkede pæle, der gemmer sig lige under vand-
overfladen. De kan ødelægge vores både hvis vi rammer
dem. 

De glade roere er Else, Esther, Leif og Poul med Ib som styr-
mand.

Rosæsonen er startet

VELKOMMEN TIL NYE
JUNIORSEJLERE

Andreas
Nikolaj

VELKOMMEN TIL NYE 
C-OPTIMISTER

Sine
Steen
Rasmus
Sine O
Freja
Asmus
Jakob
Toke
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne 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...

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT

MARSTAL – DANMARK

• Nybygning
• Sejlmageri
• Reparation
• Kran 32 t
• Bådhaller
• Yacht service
• Stor Megin
• Diesel - Benzin

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

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
e-mail: post@boyebolig.dk

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.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

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

• 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



MARSTAL SEJLKLUB 9

• KORT NYT Af MARIE KREUTER

Sejlklubbens æresmedlem 
John Kørner afgået ved døden

Dagen før standerhejsningen og indvielsen af vores tilbyg-
ning til klubhuset afgik John Kørner ved døden lørdag den
10. april, kort tid efter sin 85 års fødselsdag. Dagen før
havde han forlangt at blive udskrevet af sygehuset efter kort
tids indlæggelse, idet han skulle til standerhejsning om søn-
dagen, og bl.a. afprøve tilkørselsforholdene til den nye til-
bygning, som ifølge Tommy var anlagt bl.a. til at Kørner
kunne bruge den. Men sådan blev det ikke, idet han stille
sov ind lørdag morgen.
John Kørner har været aktivt med i sejlklubbens liv siden

han selv fik båd midt i tresserne, og var bl.a. meget involve-
ret i planlægningen og bygningen af den nye sejlklub, der
stod færdig i 1972. Kørner var medlem af bestyrelsen i en
årrække og formand for klubben et par år i slutningen af
70erne. Efter sin pensionering var Kørner aktiv i kran/plads
udvalget i rigtig mange år, og tog stadigvæk både op og i
efter han var fyldt de firs år. I 1998 blev Kørner udnævnt til
æresmedlem i klubben for lang tro tjeneste, en udmærkelse
han var meget glad for. Æret være hans minde.

Kapsejladser 
i farvandene omkring Fyn 2010
Af ERIK JØRS

Dato Sejlads Klub

4-6/6 Fyn Rundt Kerteminde
12/6 Als Rundt Sønderborg
19/6 Ærø Rundt Ærø Sejlforening/Marstal
14/8 Tåsinge Rundt Troense
21/8 Øhavet Rundt Thurø
28/8 Ærø ØhavetTwo-star Ærø Sejlforening/Marstal
4/9 Tuco-Cup Fåborg
11/9 Hovedkapsejlads Rudkøbing

Velkommen til nye medlemmer
Fornavn Efternavn Adresse By

Peter Hansen Færgestræde 51 Marstal
Kirsten Thøttrup Vinkelstræde 6 Marstal
Ebbe Staugaard Toldbodgade 25 Marstal
Ellen Gammelgaard Vestergade 66 A Marstal
Anne Folting Skippergade 26 Marstal
Janne Kromann Strandstræde 26 Marstal
Annie Andersen Skonnertvej 15 Marstal
Tim Eriksen Skolegade 3 Marstal
Finn Hein Niels Juelsgade 16, st. Marstal
Morten Kjerulff Møllevejen 18 Marstal
Allan Sydtoft Kirkestræde 15, 1. th. Marstal
Susanne Almquist Ungarnsgade 6 Kbh. S
Karina Skovsgaard Kongensgade 14 B Marstal
Allan Hansen Fiolstræde 14 F Marstal
Rasmus Hackmann Kongensgade 14 C Marstal
Mikael Jakobsen Græsvængevej 3 Marstal
Erik Paulsen Barkvej 21 Marstal
Carl Jørgen Heide Teglgade 4 Marstal

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

STØT VORE ANNONCØRER
- de støtter os!Kørner som vi kendte ham i den blå uniform efter endnu en

båd var blevet søsat.
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Standerhejsning, søndag d. 11. april 2010
Af MICHAEL HANSEN

Klokken 10.00 blev stander og Danne-
brog sunget til tops. Umiddelbart efter
mindedes æresmedlem John Kørner,
der var gået bort natten til lørdag, med
et øjebliks stilhed.

Derefter fulgte årets tale:

Standeren er igen gået til top og en ny
sæson står for døren. Som sædvanlig
havde vi i går oprydning i og omkring
sejlklubben, det er dejligt at så mange
møder op og giver en hånd med.
I år skal vi, udover at holde stander-

hejsning, også indvie vores ny udbyg-
gede klubhus.

I skal heller ikke snydes for den
sædvanlige korte beretning om den
kommende sæson;

Optimist & junior udvalget er kommet
i gang med vinterundervisningen. Der
er til dato tilmeldt et par og tyve opti-
mister.
Næste weekend vil klubhuset og

havnen være fyldt med optimister i det
der afholdes Team Optimus i sejlklub-
ben, hvor 20 optimister (hvor af 5 er
vores egne) vil modtage både teoretisk
og praktisk undervisning i henholdsvis
klubhuset og på vandet. 

Sejlads udvalget har overvejet, at af-
holde en efterårs tur til Birkholm, og
ikke som sidste år at slå arrangemen-
tet sammen med pinse turen. Formo-
dentlig en god beslutning eftersom det
ikke blev til meget sejlads sidste år
selvom det var en hyggelig pinse. 
Derudover skal vi have tirsdags sej-

ladser, Ærø Rundt og rævejagt som
sædvanligt.

Ro afdelingen holder aldrig pause –
måske nok fra roningen – men mange
roere er aktive hele vinteren med ved-
ligeholdelse af deres tonnage. I vinter
har de ydermere isoleret deres lokaler.
Vi får denne sæson tilført to robåde

fra dansk forening for rosport; disse
skal udlejes til roere fra andre klubber,
og kan – når de ikke er udlejet – benyt-
tes af vores egne roere. Et godt tiltag
der nok skal trække nogle turister her-
over.

Kran plads udvalget er så småt startet
op med udsætning af vores både.
Der har været frost skade i belæg-

ningen omkring kranen; vi må køre på
nogle store plader indtil, at der bliver
tid til en ordentlig støbning af beton.
Vi skulle gerne have givet teltet en

opstramning her i løbet af sommer sæ-
sonen.

Fest udvalget har også taget hul på
sæsonen og har således dækket op til
et lille traktement, hvortil sejlklubben vil
give den første øl og snaps.Der bliver serveret morgensherry for de fremmødte.

Standeren går atter til tops.
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Vi skal selvfølgelig også sætte flag i
år – forhåbentlig vil i skrive jer på ka-
lenderen og tage en tørn med flagsæt-
ningen.

Som det er fremgået af min lille tale
her, er der ikke de samme store planer
for den kommende sæson, som der
var for den foregående sæson. Jeg tror
der er en del koner der gerne vil se lidt
mere til deres mænd. For hvor har
mange dog lagt mange timer hernede
vinteren igennem i forbindelse med ud-
bygningen. 

Før vi trækker indenfor seancen vil jeg
ønske alle en god sæson og så syntes
jeg vi skal give sejlklubben et trefoldigt
leve.

»Marstal Sejlklub længe leve!«

Efter de tre gange leve gik alle inden-
for. Der var dækket til 100, men der
måtte arrangeres ekstra kuverter.
Indenfor blev alle atter budt velkom-

men. Herefter blev det annonceret, at
bestyrelsen har fundet to værdige kan-
didater til at blive æresmedlemmer;
Erik Boye Kromann og Tommy Chri-
stensen.
Selvom sejlklubben ikke har nogle

nedskrevne, eller for den sags skyld
uskrevne regler, for hvordan man bliver
æresmedlem har bestyrelsen besluttet
at udnævne ikke et, men to medlem-
mer af sejlklubben til æresmedlemmer.

Erik Boye Kromann, der er medlem af
Marstal sejlklubs roafdeling;

– Har været medlem siden 1943, og
har haft langtursstyrmandscertifikat
siden 1946. Sejlklubbens tre æresmedlemmer: Anker Hermansen sammen med de to nye.
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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

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

KONGENSGADE . 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 48 . FAX 62 53 11 48

��������  ����		����  ������������

Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Z O N E T E R A P I
Exam. kiro- og zoneterapeut

GGRREETTHHAA  PPEETTEERRSSEENN
Hovedgaden 1 · Ommel · Tlf. 62 53 33 05 · Mobil 20 13 13 27

Pizzeria al Porto
v/ SSEEJJLLKKLLUUBBBBEENN
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 •

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

ÆRØFÆRGERNE
Vestergade 1 • 5970 Ærøskøbing • Tlf. 62 52 40 00

Færgerne bringer liv til Ærø!

MMAALLEERRMMEESSTTEERR
PPEERR  AANNDDEERRSSEENN
ROSENVEJEN 9 . 5960 MARSTAL . TLF. 62 53 23 90

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

RADIO & DATA BUTIKKEN
Salg og reparation af RADIO, TV OG COMPUTERE.
Vestergade 7 - Marstal

62 531215
Henter og bringer over hele øen!
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– Han er altid meget ude på vandet og
ofte blandt de 5 der har roet flest ki-
lometer når sæsonen er ovre.

– Erik er altid venlig og imødekom-
mende og hvis der mangler en roer i
en båd, kan man altid ringe til Erik
og så stiller han op.

– Erik har altid været med til at give en
hånd med vedligeholdelsen af robå-
dene i vinterperioden.

– Erik er forhånds tilmeldt til alle arran-
gementer i ro-afdelingen, både klub -
aftner og langture.

– Han fylder 86 til sommer, hvilket gør
ham til det ældste aktive medlem,
men han kan ro som en af de yng-
ste.

– Erik er fast styrmand hos et af da-
meholdene og her svigter han aldrig.

– Erik er hvad vi i dag kalder en rolle-
model for hvordan vi andre vil være
og opleves når vi er sammen med
andre.

Tommy Christensen, som er et ungt
æresmedlem, men alligevel er det ikke
den nemme vej Tommy har taget for at
blive æresmedlem.
– Tommy har været mange år i besty-
relsen og sidst formand i 11 år, han
trådte tilbage i 2007.

– Tommy har været sejlads dommer i
rigtig mange år (hvor mange) og har
ikke misset mange sejladser i den
periode. Tommy er stadig aktiv dom -
mer ved sejlklubbens sejladser.

– Tommy har stået i spidsen for man -
ge tiltag der er gjort her i klubben,
her skal blot nævnes; 
– Depotrummet og bestyrelsesloka-
let.

– Teltet over på pladsen blev be-
sluttet indkøbt i Tommy regerings-
tid.

– Sidst, men ikke mindst, denne ud -
bygning vi står overfor at indvie i
dag.

– Tommy har, sammen med Helge Rå-
hauge, stået i spidsen for Byggeud-
valget i forbindelse med byggeriet
her. 

– Er der nogen der har givet en hånd
til sejlklubben er det Tommy. Jeg tror
Ann Marie vil give mig ret i at han har
brugt mange timer hernede, ikke
kun med byggeriet men altid.

Derefter fik de to nye æresmedlemmer
af Marstal Sejlklub et stort og velfor-
tjent TILLYKKE med udnævnelsen samt
deres beviser, hvilket gør dem kontin-
gentfri fremover.

Begge nye æresmedlemmer var meget
beærede og overraskede over udnæv-
nelsen. Og at bedømme efter de frem-
mødtes klapsalver var alle enige om at
det var fortjente udnævnelser.

Afslutningsvis blev det til et trefoldigt
leve til dem begge.
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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 
ca. 100 meter fra færgen langs havnen.
Åbent: Hver dag (også lørdag/søndag)
kl. 10.00-11.00 eller tlf. 62 53 14 77

BBEENNZZ IINN   OOGG  KK IIOOSSKK
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. 08-16
Sønd. 10-14

VESTERGADE 30 B · MARSTAL · TLF. 62 53 10 02

ÅÅBBNNIINNGGSSTTIIDDEERR  EEFFTTEERR  AAFFTTAALLEE..
TTEELLEEFFOONN  DDAAGGLLIIGG  FFRRAA  KKLL..  0088..0000--1177..0000

6622  5533  3311  0000
� DDØØGGNNVVAAGGTT  VVEEDD  OOLLIIEEMMAANNGGEELL  --  6622  5533  3311  0000 � 

MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Sweatshirts
i str. S-XXXL 
med klubbens logo
kan købes i klubhuset. 

PRIS: Kr.22000

Klubstandere
kan købes på 
søfartsmuseet eller i
klubhuset.

PRIS: Kr.6500
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Aftenkapsejlads - sæsonstart 2010
Af MARIE KREUTER

Tirsdag d. 27. april inviterede sejlads-
udvalget til indledende møde, hvor den
sædvanlige diskussion angående LYS-
tal, starttider og baner skulle stå. Der
blev indbetalt startgebyrer og ellers
ikke vedtaget de store ændringer i for-
hold til foregående år; der fortsættes
med det enkle system med kun to
baner, at vælge imellem.
Efterfølgende tirsdag mødtes seks

forårsduelige til årets første sejlads.
Der var iskoldt og temmelig hård vind,
hvilket måske var forklaringen på det
lave fremmøde. Eller ganske enkelt, at
folk endnu ikke var blevet klar; hverken
Allan med X-79’eren eller Laurits med
»Solstrålen« var kommet i vandet og
de afløste derfor mine faste gaster, der
begge havde meldt afbud. Ingen af de
to skippere saboterede – som frygtet –
sejladsen i egen vindings interesse.
Laurits, der jo også er klubmåler, hjalp
endda med finjustering af den stående
rig og det blev rigtig godt, så tak for
hjælpen!
I skrivende stund er der afviklet

yderligere to sejladser i dejligt sejler-

vejr og med et ganske flot fremmøde.
Begge sejladser er blevet afsluttet med
tætte og spændende opløb, hvor dom-

mer og hjælpedommere nok har været
nødt til, at holde tungen lige i munden
ved måltagning. Den flotte udnæv-
nelse til æresmedlem er desværre nok
steget dommeren til hovedet, for han
har åbenbart solgt dommerbåden og
det vist helt uden, at konsultere sej-
ladsudvalget! Men forhåbentlig kan vi
finde en løsning til resten af sæsonen. 
Ydermere er startpistolen såmænd

også blevet væk, men alle sejladserne
er da skudt rettidigt af; der sejles sta-
dig efter forskudt LYS-tal, således at
deltagerne ikke starter samtidig på den
relativt korte startlinje. Det åbner mu-
lighed for, at også single-hand sejlere
og knap så rutinerede kapsejlere kan
deltage uden, at frygte tumult på start-
linjen. Så hermed en opfordring til at
deltage i aftenskapsejladserne.
Efter sejladserne mødes op til 30

glade sejlere i det lille bestyrelseslokale
til en hyggestund og en de-briefing
øl/sodavand. Stole er der ikke altid helt
nok af, men stemningen er høj medens
vi kan beundre den fine, rummelige til-
bygning gennem vinduet.

Spilersejlads »hjem« mod målstregen og Tommy.

Under vandlinjen lignede Spækhugge-
ren mere en spættet sæl som den stod
der på land under årets første aften-
kapsejlads.
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Kapsejladsfeltet forøget med to Knarr både
Af MARIE KREUTER

Umiddelbart inden dette år søsætning
var jeg forbi Ebbe’s lille butik for, at
købe bundmaling og – udover malin-
gen – gik jeg derfra med den interes-
sante nyhed om Mogens Madsens
nyanskaffelse; en blanklakeret Knarr
fra 1967.
Knarr’en blev konstrueret i Norge i

1943 af Erling L. Kristoffersen som en
norsk version af Folkebåden og er da
også blevet masseproduceret siden –
bådene blev frem til midten af 70’erne
bygget i træ, men derefter overgik ho-
vedsagligt til glasfiberproduktion. Det
var også i Norge, at de første klasse-
regler blev vedtaget af Kongelig Norsk
Sejlforening. 

Disse er siden erstattet af et interna-
tionalt regelsæt eftersom klassen også
voksede sig stor uden for Norge. I dag
sejler de absolut fleste både i Dan-
mark, Norge og såmænd i San Fran -
cisco, hvor 2010 mesterskabet afhol -
des.
Alene i Danmark – hvor Knarr’en har

været anerkendt en-type båd siden
1954 – skønnes, at sejle ca. 150 både.
Heraf nu to i Marstal.
For førstkommende lørdag ved den

fælles søsætning dukkede der skam
endnu en Knarr op! Det viste det sig,
at også Otto og Pia Stenstrøm har in-
vesteret i en Knarr; Rebekka fra 1968
til erstatning for deres folkebåd.

Med et LYS-tal på 1,03 hører båd -
typen teoretisk til i den langsommere
ende af kapsejladsskalaen, men det
skyldes vist udelukkende fraværet af
spiler, for båden er renommeret for sin
hurtighed. 
Det bliver i hvert fald spændende, at

opleve hvorledes de to både klarer sig
indbyrdes i sommerens kapsejladser.
Jeg kunne forstille mig, at telefonen

har kimet hos Vibeke Lykke med tilbud
om gasteplads, idet hun jo tidligere
gjorde sig gældende med sin Knarr Sil-
ver.
I 1998 blev hun tildelt Admiral-titlen

af IKC (International Knarr Champig-
non).

Rebekka med det smukke klassiske undervandsskrog og skipper Otto Stenstrøm – i matchende farver…

Deadline 10. aug.for BALLONEN nr. 3, 2010 er
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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 – det er frit slag. 

Det kan være tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger vedrørende sejlklubben, og dens fortid/fremtid, oplevelser
på havneområdet, sømandshistorier, spændende kapsejladser, gør-det-selv projekter på båden eller noget helt andet så længe det hol-
der sig indenfor emnet sejlads/sejlklub
Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne.

I dette nummer er det Turist- og Erhvervsdirektør Carl Jørgen Heide, der tager os en tur med gennem Marstals havnefront set med en til-
flytters øjne.

Næste skribenter, der bedes indsende sit bidrag til Ballonen er;

(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).

INGE OG KELD JENSEN

Kærlighed til Marstal
Af CARL JØRGEN HEIDE

Det er med en følelse af afmagt, at jeg
som tilflytter har accepteret at skrive et
indlæg i Ballonen og så endda blot få
frie hænder, meget sværere end hvis
jeg var blevet pålagt et emne.
Så jeg har besluttet at skrive om

mine første år på øen, specielt med
fokus på Marstal.
Umiddelbart når man kommer med

færgen til Marstal en grå vinterdag, så
er det svært at se charmen i denne by,
det første man møder er en havnekiosk
med en facade, der signalerer »Vel-
kommen til en by uden liv«, men kvali-
teterne i denne by dukker lidt efter lidt
op til overfladen, som et løg man
skræller lag for lag, og for hvert lag, ser
man tydeligt kvaliteterne i byen, så
skepsis afløses af nysgerrighed, går
over i en sympati og ender med en dyb
respekt for byen og dens indbyggere,
en kærlighed til Marstal og marstallere.
På den første gåtur langs med hav-

nen indsnuser man duften af brænde-
røg, ser lys i små vinduer, en julekæde
der er tændt, en håndfuld knallerter
med mælkekasser på bagsædet, hav-
nens sociale centrum, Spisehuset ved
Eriksens Plads hedder det, men det er-
farer man først efter at have været et
års tid på øen, et sted hvor humøret er
fint, øllet køligt og gæstfriheden stor,
når man først er blevet en »af deres«.
Drejer man lidt op i byen finder man et
andet af byens åndehuller, Toldbod-
hus, et historisk sted med nemme åb-
ningstider, fra klokken 7 til lukketid,
365 dage om året, her er liv fra døren
åbnes til den sidste gæst går, og her er
juleaften ingen undtagelse. I Marstal er
der altid et sted at finde, hvis man har
behov for at lette sit hjerte eller vende

sine tanker og problemer. En socialhy-
giejnisk institution der kan ødelægge
ethvert kundegrundlag for en livsstils -
terapeutisk virksomhed, i Marstal er
der et utal af sådanne uformelle tera-
peutiske steder uden tidsbestilling og
timebetaling. Et sådant terapeutisk ån-
dehul er Minde også. Hvor i Danmark
kan man få to fedtemadder for en tier?
Denne delikatesse kan oven i købet
skylles ned med øl til lave priser. Hvor
i Danmark kan man juleaften få ande-
steg med rødkål og brunede kartofler
for 165 kroner, bestilling senest to
dage før juleaften? I Marstal behøver
ingen at sidde alene denne dag, Minde
og Toldbodhus har julestemning og
englesang med dybe bastoner og bæ-
gerklang.
De lange vinteraftener bruges til at

læse bøger om byens historie og med
speciel interesse læses Carsten Jen-
sens bog »Vi, de druknede«. En for-
nemmelse at være gæst i den levende
historie indfinder sig, og en respekt for
Marstal, næsten en ærbødighed for
denne plads. Har man virkelig fortjent
at være her uden at kunne føre sine
rødder tilbage til en skipper, der stred
sig gennem Nordatlantens vinter-
storme? Man bliver klar over, at her
skal man gå med varsomme skridt,
Marstallerne har haft flere prøvelser
end mange andre steder i Danmark,
blot antallet af omkomne på havet ef-
terlader et vemod i sjælen ved tanken.
Mindetavlerne ved kirken bekræfter
dette, mindestenene på havnen ligeså,
blot i sidste verdenskrig mistede Mar-
stal 84 gode mænd, familiefædre og
sønner. Nu forstår man hvorfor man
med respekt omtaler afdøde og nule-

vende med ordene »Ja, han var jo
også krigssejler«. I det ord »krigssejler«
ligger det hele, respekten for en mand,
der har set døden i øjnene men overle-
vede, en mand der har prøvet livets
værste udfordringer og kom ud af det
med livet i behold, men med ar på sjæ-
len, der for altid vil være der.
Efterhånden som man begynder at

møde indbyggerne i Marstal, så finder
man ud af at hele byen er i familie, det
er enten en Kromann der er gift med
en Boye, eller en Boye der er gift med
en Kromann, eller hedder de i virkelig-
heden Kromann Boye eller Boye Kro-
mann? Der kan også være en Grube
indblandet og fra tid til anden en Her-
mansen, en Albertsen eller en Fabri-
cius. Hvis man så tror at alle »Herman-
serne« er i familie med hinanden, så
træder man igen i spinaten, nej her er
måske fire, måske fem forskellige fa-
milier med samme efternavn, nogle
kan så identificeres ved et mellemnavn
som Stegman Hermansen, de må da
vel være i familie med hinanden? Skal
man finde ud af den labyrint af navne
der er vævet ind i hinanden, så bliver
man nødt til at alliere sig med hjemme-
siden www.marstallere.dk, et fanta-
stisk opslagsværk med tusinder af
navne.
Disse familier har haft en afgørende

indflydelse på byen sammen med alle
de Rasmusserner og andre mindre lo-
kalt prægede navne, og mange af dem
har stadig en masse at sige i kraft af
familiernes historie. Når man starter
med at sige »Ja, det var jo min oldefar,
der var med Bonavista på sin første
tur« eller »Ja, min oldefar og hans
brødre var også med til at bygge Mo -
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len« så har man sat dagsordenen for
samtalen, her kan man ikke anfægte
historiens sandhedsværdi, her må man
lytte respektfuldt og med interesse.
Molen har en helt speciel plads i

Marstals historie, bør have en meget
større bevågenhed end den rent fak-
tisk har. Det største monument i Dan-
mark for en vilje til at ville, et enestå -
ende eksempel på, hvad mennesker
kan skabe i fællesskab, et bygnings-
værk på linje med Ægyptens pyrami-
der. Her ikke lavet af slaver pisket til
arbejdet, men bygget af frivillige hæn-
der i fællesskab og solidaritet, en ska-
berkraft der kun kan aftvinge respekt,
et oprør mod statsmagten, der ikke
ville give lov til byggeriet endsige støtte
det. En anarkisme der endte med en
dannebrogsorden. Større anerkendel-
se af civil ulydighed kan man vel ikke
ønske sig. Den anarkisme trives stadig
i Marstal, her er respekten for statsad-
ministration og stive regler ikke stor,
anarkismens lokale nestor, Erik Kro-
mann, tordner mod Søfartsstyrelsens
regler og centraladministrationens
centralisme, og med held. Og igen må
man undre sig, hvordan kan man være

konservativ og anarkist på samme tid?
Men det kan man, i Marstal, for her har
livet en anden målestok end hvad gæl-
der andre steder i Danmark. Blot Mar-
stals ve og vel er i centrum kan man
være hvad man vil, her er normale reg-
ler sat til side, her er navigationssko-
lens rektor den uformelle høvding for
hele bopladsen. Hans ord er mere eller
mindre lov, en garanti for at beholde
fokus på den maritime historie. Hans
stemme høres hvor beslutninger træf-
fes, i den kommunale verden, såvel
som i Marstal Småborgerlige Sangfor-
enings, som kan ses fra forskellige
synsvinkler alt efter hvor man i verden
står. For nogle er det, det største kultu-
relle chok man får på øen, en samling
højtsyngende mænd med pondus og
livslyst, absolut harmonikafestivallens
største mentale kick, når 1000 tilhørere
stemmer i med »Så længe vi øllet kan
drikke, og tage pigerne i favn, så læn -
ge der rejser vi ikke fra Ærø og til Kø-
venhavn«. Hvis man kan overleve en
aften med »de småborgerlige« så har
man tilpas meget hår på brystet til
også at kunne overleve en vinter i Mar-
stal, så har man det stof i sig, der kva-

lificerer en til at kunne kalde sig Ærøbo.
De Småborgerlige er ikke det eneste
chok man får, der går også et gip igen-
nem en, når man ser byens fodbold-
hold reklamere for »Kakadue Bar« i
København, kendt for et af hovedsta-
dens åndehuller for lystne mænd fra
provinsen, af mange kaldet den jyske
ambassade, det var her uldhandlere fra
Herning og fiskegrosserere fra Hirts -
hals nød kvindelig langbenet charme
og gæstfrihed til den lyse morgen. Men
måske det har ændret sig, måske Ka-
kadue Bar nu er et sted hvor man drik-
ker Cafe Latte og læser Information?
Marstals liv er lige så muntert og va-

rieret som byplanlægningen her, lige så
uforudsigeligt som en vejrudsigt, men
med en tolerance og venlighed man
sjældent møder, her er ingen ø-menta-
litet, her er globalt udsyn, her er navne
som Congofloden, Skt. Helena og Skt.
John ikke fremmede ukendte steder,
de er destinationer for byens søfolk,
her skiller vandene ikke, her samler
vandene, giver udsyn og kontakt. Lad
Marstal forblive Marstal, en fristad i
Danmark. Et navn med samme sødme
som en varm og dejlig kæreste.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2010

SOMMER
� Lørdag 19. juni: ÆRØ Rundt
� Lørdag 14. aug.: Optimisttur til Birkholm
� Lørdag 28. aug.: Danmarks smukkeste Two Star
� Tirsdag 21. sep.: Kapsejlads for kølbåde slutter
� Onsdag 22. sep.: Kapsejlads for optimister slutter
� Lørdag 25. sep.: Rævejagt og standerstrygning

EFTERÅR/VINTER
� Lørdag 2. okt.: Ever changing competition
� Torsdag 21 okt.: Roerne slutter
� Torsdag 4. nov.: Klubaften for roerne
� Torsdag 26. nov.: Klubaften for roerne
� Lørdag 4. dec.: Kranen rigges af
� Lørdag 12. feb.: 2011: Generalforsamling 2011

BAGSIDEFOTO

Tirsdag d. 11. maj »fangede« Ballonens hoffotograf Jens Lindholm den friske besætning ombord på vores velplejede robåd
4 m/styrmand netop som de passerer dokken i Marstal Havn. 

Som navigatør i handelsflåden har jeg så rigelig stiftet bekendtskab med de strenge adgangskrav, der – som led i ter -
roristbekæmpelse – findes på havne- og dokarealer rundt om i verden. Hjemme i Marstal værdsætter jeg i høj grad aften-
turen langs havnen uden besnærende pigtråd og bevæbnede vagter… 


