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BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

ÆRØ BRAND

CHR. H.

v/ Hanne Kroman
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

Pantone

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

Øens VVS Ærø A/S

Ærøskøbing 62 52 24 90
Marstal
20 13 72 40
✓ VVS
✓ Ventilation
✓ Blik, tag, facade ✓ Brændeovne København 21 63 71 78
✓ Kloakering

✓ Solvarme

Vi udfører også totalentrepriser

oens@vvsaeroe.dk
www.oensvvsaeroe.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

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!
●
●
●
●

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

Kom
vore og se
man
g
tilbu
d og e
g
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et go
forde dt og
lagti
køb! gt

ÆRØ BRAND

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

ÆRØ Tag-/Fliserens & Haveservice

v/ Finn Christiansen

MARSTAL SEJLKLUB

Bådevogne, stativer
og trailere
på Sejlklubbens landbådeplads skal være
mærket med bådens og ejerens navn,
adresse og telefonnummer.

Master, bomme og andet grej
som opbevares i Sejlklubbens mastehus/
telt skal være mærket med bådens og
ejerens navn, adresse og telefonnummer.
Hvis master eller bomme ikke er mærket,
vil de blive lagt udenfor masteteltet.

ALGEBEHANDLING AF
TAG OG FLISER
RENSNING AF FLISER OG
TRÆ-TERRASSER
HAVESERVICE:
KLIPNING AF HÆK – GRÆSSLÅNING – LUGNING
FJERNELSE AF MOS I GRÆSPLÆNER
PASNING AF HAVER FRA FORÅRET TIL EFTERÅRET

Dette af hensyn til trængsel på hylderne,
hvor en del ældre umærket grej fylder
godt op.

Marstal Sejlklub

HUSK ● HUSK ● HUSK
Håndværkerfradragsordning 2017
Fradrag op til 6.000 kr. pr. person i husstanden for
serviceydelser i hjemmet/fritidsbolig:
GRÆSSLÅNING – KLIPNING AF HÆK
LUGNING – FLISERENSNING AF TERRASSER,
INDKØRSLER m.m.

LEDIG
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TLF. 29 28 49 29

Egehovedvej 1a · 5960 Marstal · www.ærøtagrens.dk

Pantone

LEDEREN – JULI 2017

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juli. oktober.
Oplag:
Ca. 500 eksemplarer.
Udsendes til medlemmer, andre klubber,
annoncører m.fl.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer,
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.
Redaktører:
Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33 / 20 41 32 54.
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04.
ballonen@outlook.dk
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Formanden har ordet
Af Leif Østlund
Standerhejsning
Traditionen tro starter vi sæ
sonen med standerhejsning
og i år blev dette gennemført
søndag den 2. april. Der blev
holdt tale og sunget og stander og Dannebrog gik til tops.
Efterfølgende fik vi en silde
mad og en øl og vandrepokalen blev tildelt Laurits Nielsen
for hans store og positive indsats for Sejlklubben.
Ingen forpagter
Det er ikke lykkedes at finde
en forpagter, der vil bruge vores dejlige lokaler i sommerperioden. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi prøver at
leje lokalerne ud til vores medlemmer også i sommermånederne.
Pinsetur
Henrik var forhindret i at deltage og arrangerede derfor med Anna
Høj og Evan Søndergaard, at de ville stå for turen til Rudkøbing i
Pinsen. Vejret blev bedre en sidste år og 12-14 skibe havde mange
skønne timer ovre på Langeland. Quizzen blev vundet af Peter Carl
sen.
Ungdomsafdelingen
I år er der kommet en del unge fra HF-maritim og mange af de større
joller er fundet frem og sat i stand, så disse på forsvarlig måde kan
bruges igen. Der er dog fortsat et par optimister, som nu bliver
instrueret og oplært af deres ældre sejlersøskende. Vi er fortsat 1214 medlemmer i ungdomsafdelingen. Ib Christensen fra Dronninge
stræde har været meget hjælpsom med vejledning og epoxyarbejde
og vi er meget taknemmelige for hans store indsats. Susanne og
Lars har som sædvanligt gjort en kæmpeindsats for at sørge for, at
de unge mennesker trives og føler sig vel modtaget i Sejlklubben. De
har også givet de unge mennesker nogle rammer, hvor de selv er
med til at bestemme og planlægge aktiviteterne f.eks. i forbindelse
med Birkholmturen i år.
Kapsejladser
Der er afviklet 6 af 9 kapsejladser her inden sommerferien. Herlig
stemning både ude på vandet og inde i skipperstuen efter løbet. Den
sidste tirsdag i hver måned bliver der grillet pølser på vores nye
gasgrill og det er blevet et meget skattet arrangement.
Den 24. juni blev Ærø Rundt gennemført med 20 af 25 tilmeldte skibe.
Lækkert sejlervejr og godt arrangement både morgen og aften. Stor
tak til sejladsudvalget!
Sommerferie trænger vi vist alle til nu gerne med lidt varmere vejr.
God sommer til jer alle!

DEADLINE for
BALLONEN nr. 3, 2017 er:

1. OKT. 2017
Marstal Sejlklub  
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Marstal Sejlklubs Pinsetur 2017
Det er efterhånden ved at være en god tradition at sejlklubbens pinse tur går til Rudkøbing, afstanden gør at alle kan
være med, også hvis man lige skal have fri fra arbejde
først.
I år var det Evan og jeg der fik lov til at stå for arrangementet, og det går i store træk ud på at sørge for godt vejr,
hvad til dels lykkedes.
Bente Friis havde dog sørget for vi kunne låne sejlklubbens lokale hvis vejret var helt umuligt.
Vi var i alt 16 både der havde sat hinanden stævne til et
par hyggelige dage, nogle af os havde tid til at komme hjemmefra allerede fredag, hvor vi sejlede over i strålende vejr,
næsten havblik, sol og varme, vi havde en hyggelig aften ved
grillen på sejlklubbens terrasse og fyldte tre borde.

Lørdag formiddag gik med at kigge på byens butikker,
og handle lidt.
I løbet af dagen kom de sidste både og vi var en god
blanding af børn, unge, de unge på 40 og opefter.
Vi mødtes lørdag eftermiddag til kaffe og dejlig kagebord
og fik den sædvanlige quiz med søforklaringer. Som foregående år var der brok over at den er for svær, men Peter
Karlsen havde en flot 12er, så der er nogen der kan.
Grillen blev startet op ved fem tiden, to ekstra borde blev
sat til det i forvejen lange bord, og vi havde en super hyggelig aften.
Tommy C. havde medbragt sin guitar, så Jesper og Tom
my sørgede sammen med Tobias, som havde medbragt
sin harmonika, for god underholdning. Der var sang, latter
og livsglæde som nok kunne høres på hele havnen, og jeg
fik endda lært at google sangtekster på mobilos.
Vejrudsigten havde lovet regn pinselørdag, men vi fik kun
et par dråber, så vi var udenfor, ikke helt til den lyse morgen, men et godt stykke af vejen.
Søndag startede med stille vejr, og 4 både skulle hjem
eller videre, det blæste op i løbet af dagen og sluttede af
med en kraftig vind fra vest, der blev slappet af i bådene
og vi mødtes igen til kaffe og grill om aftenen. Vi samlede
os i grillhytten som er på havnen, der kunne vi finde læ.
Tobias havde hamonikaen med og spillede lystigt de fem
numre han kunne. Det skal lige nævnes at to af bådene var
bemandet med 4 unge fra den blå HF, der iblandt Tobias,
de hyggede sig sammen med os gamle, og giver håb om
at der også er nogle sejlere i fremtiden.
Mandag var hjemturens dag, efter morgenmad forsvandt
den ene båd efter den anden stille og rolig hjemad, og ret
ningen var som altid når vi skal fra Rudkøbing, imod vin
den.
Vinden var løjet af og vi havde en fin sejltur hjem.
Tak for en god pinse, vi håber vi mødes til næste år og
at der er endnu flere der får lyst til at være med.
God sommer!
Hilsen Anna og Evan

Efterlysning
MARSTAL
SEJLKLUB
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Marstal Sejlklub

BÅDTRAILER
TIL 18 FOD JOLLE

Mærke: Brenderup
Stelnr. UH2000B17ANB6832
Bådtraileren er kun 2 år gammel
og uden nummerplade.
Brugt til Sejlklubbens lille følgebåd.
Kontakt:
Jens Lindholm, tlf. 20 47 04 38

Sejlklubbens nye ungdomsafdeling
Marstal Sejlklub har fået en ny ungdomsafdeling hvor der
strømmer nye medlemmer til.
Der er tilmeldt 14 unge hvoraf de 4 er instruktørere, Emil,
Tobias, Minna og Asger. Desuden er der 3 optimister.
En ny i flokken er Ib, nok ikke helt ung men med meget
erfaring. Han bruger meget tid på at gøre vores både klar
til brug og er super god til at lære de unge og sejle. Dejligt
at bådene kommer ud på vandet igen hvor de hører hjemme.
Sejlerne mødes hver onsdag kl. 16.00, hvor instruktørerne fremlægger dagens program. Efter sejladserne slutter vi
af med fællesspisning.


Marstal Sejlklub  
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Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21



www.frunoergaard.dk



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

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.




BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-14
v/ PETER THYGESEN
Juli/august:
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13 Sønd. 10-13

Snedker- og tømrer- og
glarmester-arbejde udføres...

SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99

ØENS STØRSTE BUTIK
Jagtvej 8 · DK-5960 Marstal
Tlf. +45 62 53 37 20 · Fax +45 62 53 37 21
E-mail: jkr@mail.dk

POUL-JØRGEN KOCK

Skovvejen 5 · 5985 Søby Ærø · Tlf. 61 72 36 35
E-mail: p.kock@stofanet.dk | www.ærø-polsterværksted.dk

lig benzin og
KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80
10/5 kl. 10-14

OK støtter lokalt
anker du hos OK, støtter du M.I.F. med
ode kontanter til deres arbejde. Kom og
å et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - Fredag . . . . .  kl. 800-1900
Lørdag - Søndag. . . . . .  kl. 800-1800
Bageren åbner alle dage kl. 700
Euro og betalingskort kan anvendes.
TANK I 24 TIMER
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Marstal Sejlklub

REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)

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

62 53 31 00

■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

Godt gang i bådudsætningen
Af Lars Madsen

Forårsmånederne er ovre og de fleste bådejere er klar til sommeren. Sejlklubbens kran har i april og maj haft 72 både i
stropperne. Første båd i vandet i år var som vanligt »Lady« og
det var den 1. april.
På pladsen er der nu fyldt med tomme stativer og bådvogne
samt både, der enten skal holde sommerferie på græs eller
næsten er klar til søsætning. Kranfolkene fortsætter juni måned med opslag i mastehuset og udsætning onsdag og lørdag. Derefter må man kon
takte kranfolkene og aftale tidspunkt, hvis der skal både op eller i.
Mange medlemmer har hjulpet med udsætning onsdage og
lørdage så kranfolkene har haft god hjælp til at skubbe rundt
med kran og bådvogne. Der bliver også tid til en hyggesnak og
socialt samvær mellem udsætning af bådene og har man opsagt sit abonnement på avisen, kan man altid blive opdateret
med de sidste nyheder i porten.
Stor tak fra kranfolkene for opbakningen onsdag og lørdag.
Det gør det hele meget nemmere, når der løftes i flok.
Som tidligere beskrevet i Ballonen, skal arealet omkring
kranhullet og selve hullet fornys over den kommende vinter.
Der skal desuden etableres ny spuleplads vest for mastehuset
på de to første »guldpladser« ud mod parkeringspladsen.
Etablering af spulepladsen forventes påbegyndt i juli måned
og vi skal derfor bruge denne plads ved optagning i efteråret.
Afløb fra spulepladsen bliver tilsluttet kloak og vi undgår udledning til havnebassin.

Arbejdet med nyt kranhul, ny spuns fra bro 7 og nordover
samt ny mastekran påbegyndes umiddelbart efter udgangen
af oktober i år.
Sidste chance for optagning med sejlklubbens kran i år bliver derfor lørdag den 28. oktober. Bemærk venligst den
ne
dato.
God og sikker sommersejlads til alle.

Lars’ Madklub - sæsonafslutning
Af Boye Kromann

I det forgange vinterhalvår har det været en stor fornøjelse,
for en del af Sejlklubbens medlemmer, at deltage i madaftener i klubhuset.

Lars Jepsen har med stor ekspertise og myndighed (når
nødvendigt) styret ca. 20 mandlige luksusbuge, som med
vidt forskellig baggrund og kulinariske evner, een gang månedligt har ført sig frem i klubhusets kabys.
Vi har ikke indtaget 7-retters ekstravagante menuer, men
god og solid dansk mad, med fin dessert til – hver gang.
Aldrig har det skortet på vin og andet godt – før, under og
efter; men hver gang er alle mand nået hjem til den sene
TV-Avis i pæn og sober tilstand.
Hver og een har vi haft nogen særdeles hyggelige aftener, hvor alle hjælpes ad, uden at nogen »kloger sig«.
2. sæson blev afsluttet med maner d. 3. juli, hvor vores langt bedre
halvdele var indbudt til »rejeaften«.
Meget vellykket !
Når efteråret igen trænger sig på,
vil det blive en fornøjelse at deltage
i 3. sæson af Lars’ Madklub.
Vel mødt!

Marstal Sejlklub  
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

Malermester

JAN PETERSEN
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og
skiltemaler
● Salg af Dyrups
produkter
● Uforpligtende
tilbud
● Udlejning
af lift

Tlf. 62 53 19 26
11/01/04 23:16 Side 1
FAGLÆRTE MALERSVENDE

Marstal Navigations-q

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13
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

Søassurancen
Danmark
Skolegade 1, 5960 Marstal
Lystbådeafdelingen:

Prinsensgade 8
Telefon 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk
www.soassurancen.dk

A. H. Regnskabsservice
v/ ANNE-LISE HANSEN
Færgevej 62 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

Tur til Birkholm
Lørdag d. 10. juni havde ungdomsafdelingen – ført an af Asger,
Tobias, Emil og Minna – arrangeret en tur til Birkholm. 2 piratjoller, 1 Zoom og en Laserjolle blev rigget til. Vejret var perfekt
solen skinnede fra en skyfri himmel vinden tilpas og ingen
kryds til Birkholm. Klubbens 2 følgebåde, Finn i sin Ballad, Ib
og Lars i Molich, var følgebåde – i alt ca. 20 deltog. Der blev
passet godt på de unge mennesker på turen, som for de flestes
vedkommende var første gang uden for havnen. Omkring middag ankom vi til øen, godt sultne. Efter frokost tog nogen en
lille lur i græsset, mens andre daskede lidt rundt. Nu skulle
jollerne rigges til hjemturen og de 4 instruktører besluttede at
det var uden hjælp og det lykkedes i store træk. Vinden havde
vendt så meget at de også her undgik kryds.
Vel ankommet til Marstal og efter afrigning og oprydning
samledes vi til grillmad (sponsoreret af Super Brugsen). Det
havde været en rigtig god dag og vi »gamle« hjælpere havde
nydt at være sammen med de rare og positive unge mennesker.

Årets æresmedlem

Niels Erik Kjøller Pedersen

Stort til lykke..!

...til vores tre ungdomssejlere:
Tobias, Katja og Lars

Marstal Sejlklub  
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• 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

Murerfirmaet

POUL
ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71 · www.murerfirmaet-peh.dk

Leje af byens
bedste festlokale
(150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privat
fester og arrangementer i medlemsregi.
Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55
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det er gratis
at skifte til os*

H. C. Christensensvej 2, 5960 Marstal
TILBUD	
  
Tlf. 62 53 21FORÅRS	
  
27 · www.ebbe-marstal.dk
	
  

Alle	
  joller	
  under	
  21	
  fod.	
  
	
  

Sejlklub ting og sager
til en god ven eller dig selv ...

Har	
  din	
  jolle	
  ligget	
  i	
  vandet	
  hele	
  vinteren	
  og	
  
trænger	
  den	
  til	
  en	
  kølhaling?	
  
	
  

Pris.	
  995,-‐	
  kr.	
  
	
  

Sweatshirt

m. 1/4 lynlås
Ny kvalitet 340,-

Stander 70,Kan også købes på

Søfartsmuseet
-‐ Kranløft.	
  
-‐ Bundspuling.	
  
Fleecejakke
-‐ Henstående	
  
i	
  tre	
  dage.	
  

m. lynlås og
	
   foer
Ny kvalitet 340,-
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Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

Så er kursen sat...

Mulepose

50,	
  
Ebbes	
  BMARSTAL
ådebyggeri	
  
&
	
  
S
ejlloft	
  
e
ftf.	
  
SEJLKLUB
Tlf:	
  6253	
  2127	
  email:	
  
ebbesbaadebyggeri@mail.com	
  
kontakt:
For køb
Leif Østlund , 2099 9350
Jens Lindholm, 2047 0438

RISE SPAREKASSE

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

Referat fra opstartsmøde til aftenmatcherne 2017

Den 25. april var der inviteret til møde
i sejlklubben. Alle var velkomne og der
mødte da også mange op. Både bådejere og gaster, potentielle gaster og
sejlere, der kom kun for interessens
skyld. Måske havde indbydelsens fristende ord om lasagne og vin en vis
indflydelse på interessen.
Lasagnen stod Susanne for og det
virkede som om vinen var af mærket
ad libitum.
Vore dommere havde udarbejdet et
fint program med i år 3 baner. Torben

gennemgik programmet, som bortset
fra den tredje bane var identisk med
tidligere års program. Den tredje bane
havde man lavet for at få en mulighed
for en længere bane, som nogle havde
ytret ønske om. Banen er på 8,8 sm
og giver en ekstra tur frem og tilbage
mellem anduvningsbøjen og dommerbåden.
Torben oplyste, at man på forsøgsbasis ville prøve at afvikle en eller flere
sejladser med samlet start.
Aftenen udviklede sig ganske ge
-

OPRYDNING

mytligt og sluttede sent. Det står mig
ikke helt klart om rødvinen slap op,
men i hvert fald sluttede aftenen på
god sejlermaner med en godnat-bajer.
Nu jeg er i gang vil jeg gerne benytte lejligheden til at udtrykke min glæde over at der stadig er interesse for
aftenmatcherne. Aftenmatcher er en
herlig måde at få brugt sin båd på og
man lærer både sig selv og båden
bedre at kende.
Tak til dommerne fordi de vil bruge
så megen tid på os.
Peter Hviid

1. april – og det var ikke en aprilsnar – mødte mange op og efter et
par timer kunne vi med god samvittighed takke af med øl og pølser.

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 11 21 · www.jsxl.dk
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Om forandring og forankring
»Hvad skal I så lave det om til?«
Det var det første spørgsmål vi blev
stillet, efter hammeren var faldet til
auktionen.
Vi var lige blevet de nye ejere af en
711m2 stor motorfabrik på Marstal
Havn, og vi havde ikke engang set
den indvendigt endnu.

Og selvom vi nogenlunde godt vidste, hvad vi ville bruge den til – og at
planerne ikke indebar at starte motorproduktion – så var der noget i formuleringen »lave det om« som skurrede i ørerne.
»At lave noget om« lyder som når
man river et gammelt udueligt bade-

værelse ned, eller visker sine fejlbøjede tyske verber i kladdehæftet ud. Det
lyder som at slette og genstarte.
Og det havde vi ikke tænkt os.
»Det er 50 år siden, jeg sidst har parkeret min cykel herude foran« sagde
Gunner Egholm Rasmussen, da han
kom til vores første åbne hus, nogle
dage efter.
»Den gang holdt der masser af cykler langs muren«.
Det var nærmest vanskeligt at tro,
når nu fabrikken har været låst og så
godt som affolket ligeså længe som vi
kan huske. Hvilket jo i sagens natur er
meget kortere end Gunner.
Og John. Og Helge. Og Carlo. Og alle
de andre tidligere læredrenge – som i
mellemtiden er blevet til bedstefædre.
Fabrikkens historie er lagret i Motormændenes minder. Og det er vigtigt. Det er faktisk altafgørende.
I de måneder, der er gået siden hammerslaget, har Motormændene ikke
bare ageret kustoder på deres museale gamle arbejdsplads. De har hjulpet
os med at rydde op og rydde ud. De
har haft gang i maskinerne, gået på
opdagelse i arkiverne, passet og plejet den som et gammelt, elsket, kolossalt kæledyr og strøet høvlspåner ud
over de unådige indendørs regnpytter. Og vi har lært, hvad det er for en
bygning, vi har købt.
Vi har hørt om hvorfor løbekranen
løber som den gør. Hvorfor Samlerummet ligger hvor det ligger. Og om
hvordan der til jul blev sat grangrene
fast i skruestikkene.
Vi har hørt om storbranden i 1980,
hvor brandbilen fra Dunkær forulykkede.
Og vi har modtaget billeder, svendebreve, og ansættelseskontrakter fra
Koreakrigens tid.
Alle disse ting lyder som rare nostalgiske souvenirs. Men det er det, som er
selve fundamentet i det sted, som vi
vil skabe:
Et værksted, der forener unge og gamle med skabertrang, hvor de gam
le
Meuserdrejebænke snurrer side om
side med en 3D-printer. Et medborgerhus med masser af cykler langs
muren, og grangrene i skruestikkene
til jul. Man skal måske afprøve ideer
i Prøverummet og samle tankerne i
Samlerummet.
Motorfabrikken skal være forankret.
Ikke alene i sin egen historie, men også
havnens. Og byens.
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»Hvad skal I så lave det om til?« bliver
et meget lettere spørgsmål at besvare, når man har den forankring. For så
skal vi ikke opfinde noget ud af den
blå luft. Og risikere at blive revet med
af modestrømme.

Vi kan i stedet opdage og bygge
videre på alt det, der allerede eksisterer.
Alle de gode tanker, som allerede er
tænkt. Og alt det liv, der allerede er
levet.

F OR DET ER GAN SKE VIS T :
F ORAN KRIN G F RYDER!
»Motordamerne«
Lone, Julie og Nina

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?

Ring
74 37på91742237og91book
Ring på
til Allan
22 og book et
et
økonomi-tjek.
økonomi-tjek.

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg

9548.0112

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk

I Sydbank Marstal får du en personlig
rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS!
Marstal Sejlklub  
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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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

• Big enough to cope – small enough to care •

◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

H. M. ELEKTRO

SR-ELECTRIC

Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

aut. el-installatør søren rasmussen
egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

ÆRØ MØBLER
Lerbækken 5 · Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 99

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

◆ DØGNVAGT ◆

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Din lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

M

OMMEL

Maskinstation

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04

Din lokale samarbejdspartner

v/ Flemming Andersen
Skolevej 6 · 5960 Marstal

MED GLOBALT OVERBLIK

www.ommelmaskinstation.dk
Klosterplads
9
Statene
7
5700 Svendborg Tlf. 63 14 69 00
5970
Ærøskøbing
Tlf.: +45 62 52 21 32
Statene
7
www.deloitte.dk
www.deloitte.dk
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Statene 7
Statene 7
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 525970
21 32Ærøskøbing
MedlemTlf.:
af +45 62 52 21
www.deloitte.dk
Deloitte Touche Tohmatsu
www.deloitte.dk

kloakmestrenes kvalitetskontrol
32MedlemMedlem
af
af
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte
Touche Tohmatsu
Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Sletning af septiktank

LEDIG

Sejl- & Kalechemageren
- din professionelle leverandør
Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbelhynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl ·
Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler
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JON MØLLER

Sandpladserne 9, 5960 Marstal

29 66 20 59

kalechemageren@live.dk | www.kalechemageren.dk

Kvalitet og levering til tiden...

Ærø Rundt

Lørdag den 24. juni var der kapsejlads Ærø Rundt. 25 både
var tilmeldt, men kun 20 deltog. Som sædvanlig mødte vi
op til dejlig morgenmad i klubhuset. Skippermødet havde
en overraskelse, vi skulle i Østersøen først. Det var en fin

tur med frisk vind. Sidste båd var inde ca. kl. 16. Vi mødtes
kl. 19 til spisning. Det blev en festlig aften med sang og
musik. Resultatlisten kan ser på Marstal Sejlklubs hjemme
side. Stor tak til dommerne Ole og Tommy.

Sidste aftensejlads inden sommerferien

Aftensejladserne har været meget op
og ned, 2 gange aflyst på grund af for
meget vind. Den sidste gang blev til
gengæld meget stille og endte med at
blive afblæst. En meget flot aften, de
unge i LM 290 fordrev tiden med kortspil og en øl, tabte desværre en tom
dåse og gode samfundsborgere efterlader ikke den slags, så en mand
sprang resolut i vandet og god kondition gjorde at han indhentede båden
igen – med den tomme dåse! Denne
aften blev afsluttet med pølser og
brød varmet på vores nye gasgrill, en
hyggelig afslutning.

Marstal Sejlklub  
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Anders med Svanen
Af Katja Ottossen

Navigationselev om bord på
Svanen til de Vestindiske Øer
I februar fik 22-årige Anders Lehmann
Hansen, elev på Marstal Navigations
skole, et uventet tilbud om at komme
med som frivillig på Svanen til fejringen af 100-årsdagen for salget af De
vestindiske Øer. Det tilbud takkede han
ja til.
For den danske navigationselev var
det en helt særlig tur, som han slet
ikke havde regnet med, han skulle
blive en del af.
»Det var en fed oplevelse, både at
se øerne, naturen dernede og at snakke med menneskerne der – og så
selvfølgelig at sejle på Svanen og deltage i kapsejladser i Caribien«, fortæller han.
Den 14. marts ankom Svanen og
Thyra, hver bestående af fire faste besætningsmedlemmer, fire kadetter og
civile elever og en enkelt fotograf, til
Puerto Rico. Herfra gik turen videre til
De vestindiske Øer, St. Thomas og St.
John, som var slutdestinationen for navigationseleverne.
Fra det kølige danske forårsvejr var
det en kærkommen forandring med
27 grader, hvide sandstrande og caribiske palmer, fortæller Anders Leh
mann Hansen.
Arbejde og fest
Dagligdagen ombord på Svanen og
Thyra bestod for de frivillige elever af
rengøring, madlavning, klargøring til
sejlads – og pudsning af messing. Alt
skulle fremstå i fineste orden, når ski-

bene fik besøg af især danske turister,
der kunne genkende skibene hjemmefra.
Der blev dog også tid til en række
kapsejladser, der strakte sig over flere
dage, hvor de danske skibe fik lov at
være med, fortæller Anders Lehmann
Hansen.
»Jeg havde forventet, at besætningen ville være meget forsigtig med skibene under kapsejladserne, men de
holdt sig bestemt ikke tilbage«, fortæller navigationseleven.
Hver aften blev der budt til fest, hvor
de danske navigationselever fik lov at
være med sammen med den øvrige
besætning. Her skilte de danske søfolk sig ud i deres uniformer, som fik
megen opmærksomhed fra de andre
deltagere. Til festerne stod den især
på piña colada og rompunch, fortæller
Anders Lehmann Hansen.
100-års-fejringen
Den store oplevelse på turen var dog
først og fremmest 100-årsdagen for
salget af De vestindiske Øer, som blev
fejret med parade gennem byen og
taler. Traditionen tro blev der flaget
med Dannebrog hele dagen igennem,
hvorefter det erstattedes af det amerikanske Stars and Stripes.
I anledning af fejringen var statsminister Lars Løkke Rasmussen desuden ankommet til øerne, hvor han
holdt tale om forholdet mellem Dan
mark og Vestindien.
Fremtiden
Anders Lehmann Hansen er glad for,

Ankomst ankerplads i Caneel Bay ved St. John.

Marstal Sejlklub

at han fik tilbuddet om at deltage i den
spændende begivenhed og prøve at
være en del af dagligdagen i søværnet. Ifølge Anders var turen med
Svanen således en rigtig god måde at
blive fortrolig med sejlskibe.
Selvom formålet med at invitere
unge navigationselever med ombord
på de to skibe først og fremmest er at
skabe interesse for forsvaret, ved Anders ikke, om det er her, hans fremtid
ligger. Men han vil dog ikke afvise det.

Kapsejlads ved St. Thomas.

Ankomst Cannel Bay.

DEADLINE
for BALLONEN nr. 3, 2017 er
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Kapsejlads ved Jomufruøerne.
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Filmhold i Marstal Af L

aurits

Kallan

Det lille filmhold rejser rundt i hele verden, hvor der er fokus
på kystområder og kulturen ved disse steder.
De er i den forbindelse rejst til Det sydfynske Øhav.
Her har de blandt andet været ude på Halen ved de små
huse. Men de havde søgt en, der boede i en båd, og som
havde noget »spændende« at byde på. Og på den ene eller
anden måde havde de fundet frem til mig. Jeg har haft
disse tre mænd i røven de sidste fire dage, hvor jeg blandt
andet tog dem med ud og sejle. Hertil havde vi lånt sejlklubbens jolle, og med den og deres drone formåede de at
fange disse flotte billeder af Marstal og min båd (NOR).
De skulle nu videre til Svendborg, hvor de skulle hen til
Ring Andersen Værft. Dokumentarserien hedder »Mare tv«
og bliver sendt på NDR. Programmer her fra det sydfynske
vil ikke blive vist i tv før foråret 2018.

Traditioner og
Rævejagt
Det er vist den almindelige opfattelser blandt de
fleste, at afholder man en fest/event tre gange går
det nemt hen og bliver en tradition.
Så man må nok mene, at med noget der har stået
på den samme dato i 80 år, er det en tradition, man
ikke sådan uden videre ændrer dato på.
Men det er hvad der er sket i år med Sejlklubbens
årlige rævejagt, som altid har været afholdt den
sidste weekend i september.
Alle medlemmer ved det og sætter dagen af til
det, udover at udenøs venner og voksne børn krydser dagen af for at rejse herover og være med.
Jeg vil ikke sige, at vi kan sidestille det med
æggekogning, men det er en sejlads, der er populær og har været afholdt siden 1937 samme weekend (med pause i krigsårene).
I år er sejlklubben så blevet lejet ud til andre i den
weekend, og jeg tilgiver gerne, hvis det er til Dron
ning Margrethe eller Obama, men ellers synes jeg,
at det er en rævestreg.
Ina Vestergaard

En helt almindelig onsdag var der bryllup på bro 6. Ejerne
af Sara overraskede med bryllupsfest. Her ses bruden med
sin far og en yndig brudepige.

,

Birkholmstur
Lørdag d. 16. september 2017

Hygge er det nye danske ord i udlandet, kom
derfor med til vores fælles tur til Birkholm.
Vi skal hygge ligegyldig om vi kommer i robåd, motorbåd eller sejlbåd.
Klik ind på vores flotte hjemmeside eller se i
Ugeavisen, hvor der vil komme nærmer info
om årets tur.

Marstal Sejlklub  
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• RO BALLONEN

Tekst: Leif Østlund

Åbent hus
Der blev holdt åbent hus i rolokalerne den 29. april og der
kom mange nye interesserede. 12 nye navne blev registreret og vores instruktører Haase og Lone fik lavet aftaler, så
alle blev tilbudt både teori og praktiske øvelser. Der er på
nuværende tidspunkt frigivet 5 nye roere. Der blev som sædvanlig budt på kaffe, the og kager i vores hyggelige lokaler.

Første morgenroning

godt frem og tilbage, omend det var vanskeligt at forlade
Birkholm i den friske NV vind og kraftige bølgegang. Hjemme
i Marstal afsluttede vi med gruppebilleder og flaskepost.

Ro-langtur til Nakskov
Vi blev 12 deltagere på turen til Nakskov Roklub og roning
på Nakskov Fjord. Desværre fik vi kraftig vind de første
dage, så vi besluttede at holde os på Lollands jord og fik
set Nakskov og en sightseeing tur til Nysted og Maribo
inden det blev tid til en velfortjent frokost ved Roklubben.
Om søndagen lykkedes det så endelig at komme ud på
vandet med vores 3 lejede robåde og vi stod meget tidligt
op og satte kursen stik vest ud gennem fjorden til Enehøje,
den ø som Peter Freuchen en gang i fyrrerne købte og blandt
andet brugte til at skrive nogle af sine erindringsbøger fra
Grønland og de eventyr han havde oplevt der sammen
med Knud Rasmussen.
Næste ø på turen blev Slotø, hvor vi fik en ikke planlagt
fortælling om øens interessante historie fra en skipper på
postbåden, som kom forbi, da vi var der, med en familiearrangeret posttur til øerne i Nakskov Fjord. Hvor heldig kan
man være.

Roklub-aften
4. april kl. 6.30 blev bådene sat i vandet, det var både koldt
og halvmørkt. Vi roede til Strandbyen godt klædt på med
huer og vanter, en tur på 8 km.

Korttursstyrmandskursus
I weekenden den 27.-28. maj blev der afholdt korttursstyrmandskursus i sejlklubbens lokaler. Der var tilmeldt 5 roere
og de blev alle godkendt og certificerede. Didde, Karina,
Gunhild, Susanne og Peter er nye styrmænd. Styrmandsoversigten er opdateret og findes på vores hjemmeside og
på opslagstavlen. Vi har i dag 26 korttursstyrmænd og desuden 8 langtursstyrmænd.

19 gæsteroere fra Maribo Roklub
I starten på året 2017 blev vi kontaktet af Maribo Roklub,
for at høre om vi kunne arrangere en større rotur for deres
morgenroere. De ville komme med 34 deltagere, hvoraf 19
gerne ville ud og ro samtidigt. Vi fik reserveret alle vores
robåde og desuden aftalt med 5 af vores egne styrmænd
at enten tirsdag eller onsdag i uge 24 ville vi ro en længere
tur på ca. 20 km. Målet for turen blev aftalt til at være
Birkholm og onsdag den 14. juni drog vi afsted. En dejlig
tur og hyggelige mennesker at være sammen med. Vi kom
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Sidste indendørs roklub-aften inden sommerferien. De tre
mesterkokke John, Jens og Ib havde lavet lækker mad.
Menuen var karbonader og kartofler, grønsager med smørsovs og frugtsalat til dessert.

Ro-langtur 2017
Årets ro-langtur gik i år til Nakskov.
12 roere tog afsted fra Marstal d. 16. juni kl. 8 efter pakning
i biler og trailer.
Tog færgen fra Ærøskøbing til Svendborg og videre til
Spodsbjerg, hvor vi fortsatte med færgesejlads til Tårs. Ankomst Nakskov ved 14-tiden hvor madpakker og Lykkes
kage blev indtaget.
Vi fik os indrettet i Nakskov Roklubs udmærkede faciliteter, og måtte erkende at vinden ikke ville flove, så der var
ingen rotur i sigte.
Vi lavede byvandring i Nakskov hvor vi bl.a. kiggede ind i
den smukke kirke. Nogle fik kigget på de kæmpe vindmøllevinger, som nu produceres på det tidligere skibsværft. Hvis
nogen mangler arbejde, så leder de efter arbejdskraft her.
Lones medbragte gryderet blev indtaget, og af hensyn
til formanden var der forskellige styrker på den også medbragte chutney. Chili er vist ikke hans stærke side.

Desserten var Ib’s gode pandekager og Poul’s syltetøj.
Vejrmeldingen for lørdagen blev checket alle de steder vi
kunne finde den, men alle var enige om at melde blæsevejr.
Lørdag morgen måtte vi sande, de havde ret. Der var ingen
udsigt til roning. Blæsten stod ind i Nakskov Fjord, så vi var
enige om at rotur blev det ikke til.
Et held man så har vognparken med.
Vi kørte til Nysted og lavede byvandring i denne lille fine
by. Vi beundrede bliktudens arbejde med nogle smukke
drueknæ, og var naturligvis inde og se kirken.
Så gik turen videre til Maribo. Nogle tog dog en afstikker
til Krenkerup Gods for at smage på deres gourmet øl, det
kan man roligt prøve hvis man møder det.
Byvandring i Maribo og naturligvis domkirken.
Tilbage til Nakskov for at konstatere, at vinden ikke hav
de løjet. Heldigvis havde vi grillmaden og Johns pandekager at se frem til. Dog var der lige eftermiddagskaffen med
Susannes dejlige roulade at fortære.
Vejrmeldingen for søndagen lød heldigvis fin, så der var
tidligt køje check. Vi skulle nemlig allerede op 5.30 så vi
kunne få en god rotur ud af Nakskov Fjord.
Søndag morgen tidligt op, morgenmad og så afsted.
Solen var ikke fremme men det var stille vejr.
Efter en lidt kold rotur gik vi i land på øen Enehøje. Her
levede Peter Freuchen sine sidste år, og på øen findes en
statue af manden som vi også fandt.
Da vi roede afsted fra øen kiggede solen forsigtigt frem,
og det var en dejlig fornemmelse at blive skinnet på.
Vi roede nu til Slotø, hvor vi beså slotsruinen, som også
havde været værft i tidlig tid.
Nu gik turen videre tilbage til Nakskov, hvor vi ankom i

det dejligste sommervejr. Der skulle pakkes sammen, gøres
rent og resterne skulle spises.
Vi fik roet 20 km, ikke så meget, men med gode rovenner
kan man udover at ro også hygge sig.
Tak for turen til alle. 				
Esther

Fra Ærø Avis, årg. 1900
Tja, nu er det snart 117 år siden at Nyborg Roklub
gæstede Marstal. Et planlagt besøg i Ærøskøbing mislykkedes, da roerne ikke lige fik øje på købstaden, på
vej til Søby.
Pr. Aare!
I Formiddags Kl. 11 ankom Nyborg Roklub, efter en
ret besværlig Rotur, fra Rudkøbing til Marstal. Kl. 91/2,
startedes fra Rudkøbing, saa det maa i Betragtning af
den ret stærke NØ. Kuling siges at være godt klaret at
ro fra Rudkøbing til Marstal paa 11/2 Time. Efter et
Ophold her paa 2 timer, fortsattes Turen, og Roklubbens hensigt var det da at gøre en smutter til Ærøskøbing, men de gæve Roere kunne ikke finde Købstaden på Ærø; inden de vidste af det, befandt disse
sig i Søby. Herfra gaar turen til Faaborg, dog først i
Morgen tidligt.
Ærø Avis den 27.08.1900
13.05.2017/jk
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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.

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

Karina Gade

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 havneområdet, 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 interessant blad.

Under sejl fra Mariager Fjord
Af Sigurd Buch Kristensen

Da jeg i 2012 deltog på Øhavet Rundt,
en lokal sejlads for både under 20
BRT. som afvikles i uge 30, fra Gambøt
i Thurøbund rundt til småøerne syd for
Fyn, fik jeg lejlighed til at sejle med Mar
stal Søfartsmuseums åledrivkvase ANNE
KAROLINE fra Avernakø til Marstal, og
efter den oplevelse, besluttede jeg mig
for: 1) at gå i lære som bådebygger, og
2) at bygge en sådan båd. Tilfældet ville, at føreren af museets kvase, Buller,
har en farbror, hvis åledrivkvase stod
landsat, og 4 år senere kunne jeg slå
sejlene under, og begive mig af sted
som udlært bådebygger ombord på
SVALEN. Her følger beretningen om sej
ladsen fra Hobro til Strandbyen havn,
sidst i september sidste år.
Jeg sætter lighterens flamme til spritten, der antændes og lyser blåt. Det er
morgen. Bilerne fejer sløvt forbi skovbrynet inde på landevejen mod Hobro.
Vinden er stadig frisk, men kulingen har
lagt sig, og jeg kan høre Oskar rumstere i forlukafet, hvorfra han kort efter
dukker frem. Vi ligger for anker i en lille
vig øst for Mariager, tæt under land.
Dagen før sejlede vi fra Hobro sidst
på eftermiddagen. Vi havde sat storsejlet og fokken, men måtte bjerge
storsejlet i den hårde vestenvind, hvor
stødene nåede kuling, og kun for fokken på læns, nåede vi Mariager efter
et par timer.
»Godmorgen,« siger han og strækker kroppen.
»Godmorgen,« siger jeg, og hælder
vand i en gryde, og sætter den over
flammen i trangiaets bund. Klokken er
halv otte. Det er fredag d. 28. september. Vi drikker kaffe i solopgangen på
Mariager Fjord.

Mariager Fjord.
Målet for dagens sejlads er Grenå,
hvor vores fætter vil stige på og sejle
med videre sydover. Planen er at gå
ned langs Samsøs vestkyst til Nordfyn,
ned gennem Lillebælt til Ærø, og det er
kun få dage forinden vi tager af sted, at
jeg ringer til Oskar og siger, det er nu;
DMI har udsendt en melding, det er
sidst på sæsonen, og hvis båden skal
nå hjem i år, er det ved at være sidste
udkald. Et lavtryk vil bevæge sig ind
over Nordjylland først på ugen, og på
bagsiden af det, vil vinden være i vest/
nordvest, og bære os til Ærø i løbet af
nogle dage. Det er i hvert fald den udsigt, der stadig er, da vi sidder efter
morgenkaffen, og sætter ikke bare et,
men begge reb i storsejlet. Jeg har al-

drig sejlet båden i åbent farvand, og
forude venter en eftermiddag i det
åbne mellem Mariager Fjord og Djursland, så vi sætter begge reb i storsejlet, hiver ankeret, og glider ud i morgenen mod Hadsund.
SVALEN er en åben, overrigget jolle
på 26 fod, bygget til at drive med ålevod på grundt, indenskærs farvand.
Jeg har lukket den store dam midtskibs, og lagt 600 kg brosten i bunden
som ballast. Gaffelstorsejlet alene er
på ca. 18 kvm, og med fok, klyver, mesan og topsejlet sat, runder sejlarealet
hurtigt de 35 kvm. En rig, der har været tiltænkt de stille sommernætter i
det sydfynske, hvor ålene fiskedes fra
midt i foråret frem til Skt. Hans.
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Samsø.
Jeg har brugt store dele af min fritid
på at indsamle bådens historie på arkiver, på at skifte alt træ i skroget, med
undtagelse af køl, ruf og foden til stormasten, der alle 3 er bevarede tilbage
fra båden blev bygget i Lundby på Tåsinge i 1922. Det har hele tiden været
mit mål at føre båden tilbage til sin
originale stand, og derfor har jeg ikke
lagt nogen motor i, da båden først fik
motor i 1929, og også derfor skal den
tilbage til Strandbyen havn i Ommel,
hvor den lå, først fra 1929 til 1951, og
igen fra 1974 til 1981, som repræsentant for de små erhvervsfartøjers udog afvikling i farvandet syd for Fyn.
»Er det Jer der kommer længst ude?«
spørger brovagten i telefonen, mens
Oskar tager roret, og jeg går frem i båden for at spejde. Men vi misforstår
hinanden, brovagten og jeg, og broen
åbner, uden vi kommer igennem. »Var
det Jer i den lille jolle for sejl?« spørger
han overrasket, da jeg ringer ham op
igen. »Det må I sgu’ undskylde. Vi er
ved at reparere broen, vi skal teste
den her om lidt. Jeg ringer lige tilbage.« Vi ligger med en strik i en pæl på
sydsiden af Hadsund i støvregnen og
venter. Et kvarter efter ringer telefonen. »Vi åbner om ti minutter, så I kan
godt sætte sejl,« siger brovagten, og
kort efter ligger vi bi foran broen. I
samme øjeblik bommene går ned og
trafikken stopper, og broklapperne begynder at hæve sig, falder vi af og går
rundt.
Mariager Fjord bugter sig fra Kattegat over 30 kilometer ind i landet. Sejlrenden er godt 42 kilometer, eller 22,5
sømil, lang, og det smalleste sted på
fjorden er 250 m bredt, det bredeste
over 4 kilometer, og den største dybde
er på ca. 30 m. Vest for Hadsund, og
hele vejen ind mod Hobro, rejser landskabet sig i skovbevoksede skrænter
på fjordens nord- og sydside, og alt
imens fjorden retter sig mere og mere
ud, og de mange bugtede sving, der
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Lillebælt
udgør det lavvandede stræk af fjorden
øst for Hadsund ud til Kattegat, hvor
landskabet flades ud i store åbne engdrag, afløses af vige med småhavne
og ankerpladser.
Vinden frisker til, mens vi for klyver,
storsejl og fok, skiftevis sejler læns,
agten for tværs, halv- og bidevind ud
af sejlrenden, og selv med SVALENS
lave dybgang på godt 2 fod, er det
umuligt at skyde genvej, skære hjørner af ruten, og forlade kostenes løfte
om rigelig vand.
Forskibet slår hårdt ned i søerne,
røgvand kastes ind over ruftaget, render ned ad sidedækket og ud af spygatterne. Vanterne står slæk om bagbord, klyveren er bjerget, og vi skyder
et sted mellem 5 og 6 knob. Der er
stød af kuling i de mørke skyer, der
trækker ud fra Kronjylland over Kattegat.
Da vi forlader fjorden, forlader vi sejlrenden, sætter kursen sydover, mens
vinden drejer mere i vest. Vi går så tæt
under land som muligt, og tager højde
ned mod udmundingen af Randers
Fjord, stryger ind over det lave vand
og ud i det åbne. Vi sejler bidevind,
båden krænger hårdt, og spygatterne
i bagbordsside står under vand, når
søerne slipper forskibet og glider ud
under skroget. Oskar sidder ved roret
og kaster bekymrede blikke op på riggen. »Er den god på roret?« spørger
jeg. Han nikker, og kigger op på rig-

Opplankning, nov. 2015.

gen. »Tror du den holder?« Efter 2 timer på kursen, og da han for tredje
gang må gå hårdt til vindøjet, for at
undvige en kraftig kastevind, bliver vi
enige om at falde af ned mod Bønnerup.
Vandet grunder pludseligt, da vi går
fri af Bønnerup Havn, søerne rejser sig
voldsomt over et kort stykke, og vi
surfer rundt om pynten til Gjerrild bugt,
hvor vi kommer i læ, og tæt under land
stryger mod solnedgangen ved Vornæs Fyr. Vi krydser ind mod Grenå
havn, mens mørket falder på. Vi nærmer os indsejlingen til lystbådehavnen, da en toplanterne har kurs direkte mod os. Med lommelygten lyser vi
op på storsejlet, en lystsejler for motor
på vej i havn, ser os og skifter kurs. På
det sidste ben, stryger vi tæt forbi den
sydlige havnemoles hoved, og efter
tre korte, intense kryds i Grenå Havn,
glider vi ind langs den yderste pontonbro i mørket, godt 14 timer efter vi lettede anker.
Efter 10 timer på vandet, kaster vi
anker ved pynten syd for Grenå Havn.
Vi spiser aftensmad. Vores fætter, Tobias, steg ombord kort før midnat aftenen før. Vi har krydset hele dagen,
med alle sejl sat, i en let vind, frustrationerne har været stigende, at vi ingen
vegne kommer, uagtet om vi tager
korte kryds under land, eller længere
kryds, jagende den smule vind, der er.
Vi tjekker vejrmeldingen. Vinden skulle
gå i øst omkring midnat, men først
skal et bygevejr, muligvis med torden,
passerer. Der er delte meninger, så vi
vender om, og når Grenå igen kort før
en tordenbyge glider ud over stranden
syd for havnen, bag os, på hvis forside
vi skyder god fart tilbage i den tiltagende, sydlige vind.
Det viser sig, at den vejrmelding,
der skulle have båret SVALEN til Ærø
på et par dage, ikke holder stik. Det er
søndag, kun et par dage efter vi tog
fra Hobro. Oskar skal på udflugt med

skolen om mandagen til København,
så vi tager afsked i Grenå, min fætter
og jeg, og kæmper os ud i den friske,
østlige vind. Vi banker mod molehovedet, da vi krydser ud. At lære båden at
kende, riggen, grænserne for hvad der
kan lade sig gøre, afdriften, stagvendingen, at forskibet skal bakkes rundt
på fokken, hvor hurtigt der er styrefart,
når først vinden fylder sejlene ud. Vi
går på molehovedet, men får skubbet
os fri, da de høje søer, der har rejst sig
i den tiltagende østenvind om natten,
kun er få meter fra at bære os ind på
den stenfyldte mole. Vi krydser ud, går
rundt, vinder højde på pynten, hvor vi
ankrede op dagen før, og efter nogle
timer, kan vi stryge på en frisk og tiltagende halvvind, i god afstand fra kysten, i de høje søer ned langs Djurslands kyst mod Hjelm.
Det er et højtryk der kommer fra øst,
som støder sammen med lavtrykket
fra vest, der sendes nordover, hvis kolde og varme luftstrømme danner en
front af spontant, opståede skysystemer med kraftig nedbør og torden,
trækkende fra øst mod vest. Vi følger
radarbilledet, der opdateres hvert 10.
minut, via vores telefoner. Vi nærmer
os Issehoved på Samsø. Der er et trykkende mørke. Vi undviger færgerne,
der kommer susende med høj fart, og
en voldsom hækbølge til følge, bliver
overhalet af nogle fiskerbåde, små,
kompakte trawlere, der duver hårdt i
søerne, af en lille tanker, der går mod
syd indenom Tunø.
Tidligt på aftenen går vi fri af de
høje, orangegule skrænter og krydser
i en vind, der pludselig dør ud, idet en
stille og silende regn fejer ud fra kysten. Der er tunge, lilla skyer over Jylland, og nede ved Sælvig trækker et
lignende mørke ud over havet. Det er
torden og kraftig regn, men vi ser ikke
lynene, der blitzer derude i horisonten,
kun på radarbilledet toner de frem,
som blå trekanter, i de gule og røde
plamager. »Der er vind!« udbryder Tobias pludselig. Jeg kigger på ham, så
på sejlene der blafrer. »Slæk ud,« siger
han, »vinden er vendt.« Og på et øjeblik, som kom der en kæmpe hånd og
løftede båden, stryger vi i tusmørket
ind langs molen mellem kostene, ind
til pontonbroen i Mårup Havn.
Jeg har købt en håndholdt VHF til
turen. Vi har søkort, både på papir og
på telefonerne, vejrmeldingerne følger
vi via div. hjemmesider, og jeg har lånt
en powerbank, så der hele tiden er
mulighed for at lade telefonerne op.
Da vi om natten til tirsdag d. 3. oktober kaster anker kort efter midnat ved
Æbleø, efter at have sejlet ved solnedgang i en nordøstlig vind fra Samsø,
surfet i den høje sø, og set slæbet af

Skærbæk - Fætter går fra borde.
morild i kølvandet, er det vores elektroniske søkort, der guider os til øen
nord for Fyn. Tobias har en vagt, som
han ikke kan få byttet, så vi bliver nødt
til at nå til Skærbæk senest tirsdag
middag, og da vi om formiddagen passerer fyrtårnet i Strib, er meldingerne
for de kommende dage, at vinden vil
forblive i sit nordøstlige hjørne. Så efter en hurtig afsked ved en badebro
udenfor Skærbæk, fortsætter jeg alene på en frisk halvvind mod Ærø.
»Der er rigeligt med vand,« siger min
morfar i telefonen. »Du kan sagtens

sejle den vej. Den stikker jo ingenting.« Det klarer op ud på eftermiddagen, da jeg runder Helnæs. Jeg ligger
på agterdækket foran mesanen, med
hånden på rorpinden, holder kursen
mod Lyø, går stødt på halvvind ned
langs vestkysten af Fyn. Jeg ankrer op
i mørket, og vågner om natten, da
båden banker mod bunden. Jeg må i
vandet, ankeret har revet sig løs,
båden er skyllet op på stranden. Jeg
sætter sejl og skubber båden fri, krydser ud og kaster anker og vågner, da
telefonen ringer. Det er min morfar.
»Jeg sidder her med kortet,« siger
han. Han spørger hvornår jeg regner
med at være fremme. Jeg siger, at jeg
regner med det tager et par timer fra
Lyø. Jeg vil sejle ned mellem Avernakø
og Drejø, vinden er frisk og stadig i
nordøst. Han siger, jeg skal gå ind ved
Nyland, at hvis jeg holder mig ca. 100
meter fra kysten af Nyland, er der
vand nok til at jeg kan komme den vej
ind mellem Halmø og Ommelshoved,
ind i Halmøsund og ned til Strandbyen
havn. Han siger, at med den vind der
er, kan det kun være et spørgsmål om
timer, før jeg fremme. Det er morgen,
onsdag d. 5. oktober. Han siger, »Vi
ses,« og nogle timer senere, stryger
jeg storsejlet, gør omkring, mens jeg
bjerger fokken, og for riggen alene, løber jeg direkte mod Strandbyen Havn,
ned mellem de to koste, der som en
altid åben port, viser mig vej.

Lillebælt
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2017
◆
◆
◆
◆

2. august: Ro-træf på Strynø
11.- 12. august: Ro-tur til Haderslev
9.-10. september: Kaproning mod Rudkøbing
16. september: Birkholmstur – se i ugeavis!

◆ 7. oktober: Rævejagt – bemærk ny dato
◆ Roklub-aftener: 5/10 – 2/11 – 24/11
◆ Grill-aftener: 3/8

BESTYRELSESMØDE 2017
SE PÅ HJEMMESIDEN

BAGSIDEFOTO

Her ses to af vores instruktører – Emil og Asger – med det nye logo.
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