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Formand Lars Kjeldgaard nyder et velfortjent, roligt øjeblik ved solnedgangen Pinselørdag. 

Dette års vellykkede Pinsetur til Rudkøbing blev arrangeret af Henrik-Claus Henriksen, 
der har haft jolle i 20 år indtil han for otte år siden købte en Luna 26 – den er siden blevet udskiftet med en
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KIRKESTRÆDE 12 B . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

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

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

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

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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LEDEREN – JULI 2014

Formanden har ordet
Af LARS KJELDGAARD

Så er det blevet højsommer (midsommer i skrivende stund) og sæso-
nen er skudt vel i gang; tirsdagssejladserne holder snart sommerfe-
rie og Ærø Rundt er netop afviklet med 21 tilmeldte og 19 startende
både – en lille tilbagegang i forhold til sidste år, men stadigvæk et fint
deltagerantal. 

Pinseturen for Marstal Sejlklub gik i år til Rudkøbing og var en stor
succes. Der deltog i alt 10 både, hvilket er en stor fremgang i forhold
til sidste år. Det var dejligt at så mange kunne deltage, og en stor tak
til Anne og Henrik fra Obelix for et godt initiativ.

Det har i det hele taget været en fremragende start på sæsonen i sejl-
klubben i år. Som de fleste sikkert ved, så har der også været to nye
arrangementer for udenøs sejlere – læs mere om dem inde i bladet.

Ud over festlighederne sker der mange andre ting i sejlklubben.

Jens Lindholm og Tommy Christensen har pyntet klubhuset ved, at
hænge billeder op fra gamle dage. Dette er noget der virkelig har pyn-
tet – det skal I glæde jer til at se.

Den nye garage til traktoren er ved at tage form; den skulle gerne blive
færdig i denne sæson så vi kan få traktoren ind, at stå tørt og godt til
vinter.

Den gamle garage, som er blevet til et lille værksted, bliver brugt mere
og mere – det er glædeligt. Der er indkøbt en del nyt værktøj, men
ikke desto mindre har nogle medlemmer været så gavmilde, at for-
ære klubben noget af deres eget private værktøj. Som nævnt tidligere
kan nøglerne købes ved formanden for 50 kr.

HUSK nu; er der nogle der går og brænder inde med nye ideer for
sejlklubben er bestyrelsen altid åben for dette – en oversigt over de
kommende bestyrelsesmøder kan ses på bagsiden af bladet.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer.

Redaktøren tilslutter sig formandens ord om en forrygende sæ-
sonstart, og finder det i særdeleshed positivt, at manglen på en fest-
udvalgsformand ikke går ud over det sociale samvær i sejlklubben.
Formand Lars Kjeldgaard har med imponerende oveblik fungeret som
koordinator og fået uddelegeret opgaverne til nye såvel som mere vel-
prøvede frivillige kræfter, der alle har ydet en flot indsats for at Mar-
stal Sejlklub kan vise flaget i fin stil!

Apropos flag, så mangler der dog pt. et par flaggaster til henholdsvis
ugerne 31 og 32 – flagkalenderen kan ses i vinduet i bestyrelsesloka-
let eller man kan ringe til Marie på 21 70 58 80 for nærmere oplysnin-
ger.

DEADLINE for 
BALLONEN nr. 4, 2014 er: MEDIO SEPTEMBER

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer januar, april, juli og 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.

Redaktør: 
Marie Kreuter, 
ballonskipper@planet-earth.dk, 
tlf. 21 70 58 80.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk

BESTYRELSEN 2014
Formand: 
Lars Kjeldgaard, Kongensgade 60, 5960 Marstal, tlf. 62 53 26 24.
lone-lars@mail.dk

Næstformand:
Tommy Christensen, Østergade 8, 5960 Marstal, tlf. 62 53 30 81.

Kasserer:
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Sekretær:
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Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14. 
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.

Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.

Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
(Formandsposten ledig), 
Elisabet Kristensen,Thea De Magos Jensen, Malene Fly, 
Lars Kjeldgaard, Christoffer Westerberg, Bente Nielsen, 
Trine Hansen.

Sejladsudvalg:
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Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.

Roudvalg: 
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Torben Bundgaard.
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Parkudvalg:
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Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.
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Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.
reberbanen20@mail.dkl
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Ærø Rundt 2014
Af MARIE KREUTER

Lørdag d. 21. juni skulle endnu et Ærø
Rundt afholdes – de seneste år har del-
tagertallet været i top og i år var der da
også 21 både forhåndstilmeldt. Ingen
af de faste kendinge fra Rudkøbing
havde desværre kunnet afse weeken-
den i år, men der mødte deltagere op
fra både Nyborg og Lundeborg.
Traditionen tro mødtes vi i Sejlklub-

ben til fælles morgenmad allerede kl. 7
– skønt, at en flok flittige damer havde
gidet stå endnu tidligere op og arran-
gere lækkert og veldækket morgen-
bord! 
Dommerne Tommy Christensen og

Ole Wej kunne notere i alt 19 betalende
både, da betalingsfristen udløb umid-
delbart inden skippermødet. Skipper-
mødet blev forestået af sejladsudval-
gets formand Jan Møller Jensen side-
løbende med morgenmaden, og gav
ikke anledning til de helt store ændrin-
ger eller spørgsmål; vi skulle sejle med
Ærø om bagbord side og vejrudsigten
var frisk med 8-10 m/s og friskende til
13 m/s senere på dagen.
Det skulle senere vise sig, at være

en kraftig undervurdering fra meteoro-
logerne side! 
I år var fast gast og vejrmand Jan

Gudmundsson desværre beskæftiget til
anden side, og vi havde ham en lille
smule mistænkt for at være ophavs-
mand til det grove vejr – vi vurderede
vindstød på op til 18 m/s og det var en
sej kamp at krydse op gennem Mørke-
dybet og hele den lange vej op til Skjold-
næs. Igen i renden ind til Marstal skulle

der krydses og i alt talte vi 61 vendinger
den lørdag (med deraf vabler og ømme
arme). Særligt i Mørkedybet, hvor bå-
dene stadig var nogenlunde samlet,
skulle koncentrationen og spilhåndta-
gene holdes toptunet. Heldigvis blev

der udvist masser af god sportsånd og
givet plads fremfor bare at holde på sin
(kapsejladsmæssige) ret.
Det var en ren lise endelig, at runde

Skjoldnæs Fyr kl. 13.05 og se frem til
en lang løber langs den ærøske Øster-
sø-kyst. Spileren blev ganske kortva-
rigt diskuteret og straks nedstemt; nu
skulle der hygges og slappes lidt af –
loggen rundede dog alligevel flere gan-
ge 10 knob selv med de par »udluft-
ningshuller« vi havde fået lavet i rulle-
genuaen. Igen må det konstateres, at
en rullegenua er bekvem, men særde-
les uegnet som rebet krydsfok – i hvert
fald måtte vi lide den tort at komme i
mål tre kvarter efter den anden delta-
gende Ballad’e. 
Nå, den slags detaljer glemmes jo

hurtigt, når Ina Vestergaard står parat
med dejlig aftensmad til den udmat-
tede besætning! Aftenens fest og præ-
mieoverrækkelse var særdeles velbe-
søgt og præget af rigtig god stemning
– det er positivt, at der bakkes op om
aftenens arrangement, hvor Sejlklub-
ben havde sørget for fælles grill og
hyggelig opdækning i roernes bådhus. 
Præmieoverrækkelsen stod Tommy

Christensen for og der var faktisk ind-
købt for mange præmier idet i alt 12
både måtte udgå af Ærø Rundt, såle-
des at kun syv gennemførte sejladsen
– sikke en kedelig statistik, men heldig-
vis var der ingen grove havarier. 
Tak for velgennemført arrangement

og tak for løftet om magsvejr i 2015 – vi
ses!

Spækhuggeren »Tumle« sejlede mas-
ser af vand i cockpittet på krydset
mod Skjoldnæs – ingen af de delta-
gende Spækhuggere gennemførte
sejladsen, og man forstår godt hvor-
for, når man ser billedet, der er taget
af Henrik A. Jørgensen med et ka-
mera forsvarligt sikret i en plastic-
pose.

Fuld blus på grillen – der blev disket op med mange velfortjente lækkerier. Foto: Jan Møller Jensen.
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Der hygges ved »ungdomsbordet« i byens bedste fest -
lokale, hvor roerne igen og igen leverer de flotteste ram-
mer til sommerens fester. Det var fornøjeligt at se så
mange unge til den efterfølgende fest og præmieover-
rækkelse – Svend i Folkebåden vandt en flot overalt sejr!
Foto: Jan Møller Jensen.

»Svesken«’s besætning: I år var den anden partsreder;
Niels Vestergaard, heldigvis hjemme, og som fjerdemand
var suppleret med Jimmi Vile (navigatør og godsejer fra
Kragnæs), der intetanende var blevet shanghai’et den 
foregående dag ved et Småborgerligt arrangement. Store
smil trods strabadserne. Foto: Marie Kreuter.

Lars Jepsen og Erik Jørs kæmper umiddelbart efter start
og opnåede henholdsvis en samlet 4. og 2. plads. Foto:
Jens Lindholm.

Jeg havde igen i år sikret mig en gasteplads på det Ve-
stergaardske partsrederi’s flagskib – det er nu tredje gang
jeg har sejlet Ærø Rundt med Søren Vestergaard ombord
på Ballad’en »Svesken«. Og det er åbenbart ved at blive
fast kutyme, at vi kommer sidst i mål – ja, fighterånden og
sejlerglæden fejler skam ikke noget trods de manglende
resultater… Foto: Jens Lindholm.

Det var ikke vejr for de mindre både i år og Christoffer
Westerberg måtte desværre også udgå ligesom alle de
andre både i løb 7 – dejligt, at man alligevel dukker op til
festen om aftenen! Christoffer er netop blevet færdig på
MARNAV og vi må takke farvel til ham efter tre gode år.
Held og lykke med aspirantpladsen hos Torm. Foto: Jens
Lindholm.

Erik Jørs passerer mållinjen som første båd i (sejl)tiden 5
timer, 16 minutter og 34 sekunder. Efter sigende havde
det været nødvendigt, at vække dommerne (med et trut
af et tågehorn) inden Petrulla blev taget officielt i mål…
Foto: Jens Lindholm.
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Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

HUSK

det er gratis
at skifte til os*

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

Af TORBEN HOLM

Dagen er atter oprunden, hvor vi skal omsejle den Grønne
Ø. Vejrmelding er NW 8 til 12, sol og tørt, vindstyrken er
noget i overkanten, men der er heller ikke meget sjov ved at
ligge og drive i vindstille og silende regn.
Efter det obligatoriske Morgenskafning/Skippermøde og

en Riga, hvor vi fik hilst på hinanden; det er jo nogenlunde
de samme Tordenskjolds soldater år efter år – gennemsnits-
alderen blandt deltagerne er høj. Jeg forstiller mig at kun i
Petanque kan deltagerne være ældre?

Vi var fysisk og mentalt klar til en omgang Ærø Rundt.
Jeg deltog i år som gast og »Kendtmand« i Ballad »Bi-

frost«, som nylig er kommet hertil fra Vejle, rederen er Sø ren
fra Møllergade, rorsmand Bjarne var indforskrevet fra Orø
samt Connie fra Ejby i Jægerspris. I samme øjeblik vi var fri
af Ebbe’s Bådebyggeri blev vi klar over, at det blev en rigtig
frisk tur – Mørkedybet ville blive udfordringen! 
Dejlig lang startline, skuddet gik og så af sted mod den

sydlige grønne bøje i Mørkedybet – herfra begyndt løjerne
med kryds i det meget smalle farvand. Med en Ballad og to
ældre mænd af middelstanden til at hale Genua, holde udkig
og navigere havde vi hænderne fulde og rigtig spændende
blev det, da Vindø’en vendte og gik i stå midt i det frembru-
sende felt – det blev klaret. Ikke alle klarede dog udfordrin-
gerne i Mørkedybet; en enkelt grundejer blev observeret.
Efter alt for mange vendinger var vi igennem, første hurdle
overstået! Så gjaldt det Skjoldnæs – med klar fordel under
Ærø med mange vendinger kom vi også problemløst derop.
Ikke engang den intensive færgetrafik gav problemer; Skar-
ven gik pænt agten om. Til dem der ikke tidligere havde run-
det Kap Skjoldnæs havde jeg antydet, at det var i smag med
Kap Horn, og bølgerne levede op til varslerne.
Vi var kolde og våde, våde havde vi været siden Bred-

holm, men nu begyndte slædeturen – da vi ingen konkurren-
ter kunne se hverken for eller bag, bortset fra Svend i
Folkebåden som vi ikke rigtig kunne gøre noget ved, satte
vi blot stagen og med fart mellem 7-10 knob susede vi hjem
mod Søballonen i solskin. De medbragte madpakker og en
øl blev nydt, godt at få smagen af saltvand skyllet ned – livet
begyndte igen at tage form.
En udfordring var tilbage; kryds gennem Søndre Rende,

men i bagende solskin er det ikke svært at finde vej; sejl på
det blå og vend for det gule! Startlinjen var lang og lige så
lang var mållinjen; vi kunne ikke høre truttet, så vi måtte lige
være sikre på at vi var i mål, men dommerne var ikke til at
lokke ud af glasklokken. Vel hjemme i havnen kunne vi kon-
statere at ingen af bådene i vores løb lå i havnen og da vi
havde mindste måltal måtte vi være vindere, hvis vi var ble-
vet registreret i mål?
Efter sejladsen deltog vi i fælles grill-sammenkomst og

præmieuddeling. Godt tilfredse med os selv og båden, men
også noget solristede, forblæste og trætte.
En god dag på havet som vi kan snakke om i årevis, og

historierne kun kan blive bedre.

Ærø Rundt 
2014

»Kendtmand« Torben og skipper Søren holder øje med feltet – agterude…
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• OPTIMIST BALLONEN Fotos: JENS LINDHOLM
Onsdag d. 18. juni – Sidste sejlads inden sommerferien
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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

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

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

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

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

ÅBENT:
Mand.-fred.

08-18.
Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

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

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

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

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

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

LEDIG

LEDIG
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Smukke Folkebåde og ditto Knarr’er ved starten – Ebbe An-
dersen kan gå sommerferien i møde med en samlet 1. plads
(løb 1). Foto: Jens Lindholm.

Hjemvendt til øen har jeg fået en mangeårig drøm opfyldt –
jeg sejler med til kapsejlads om tirsdagen.
Jeg mødte forventningsfuld op og håbede på, at der

kunne være en plads til en midaldrende vand- og skibsglad
Marstalspige uden sejlererfaring. Det er jo noget af en udfor-
dring for besætningen og kræver jo noget, når alle handlin-
ger skal italesættes/vises og ofte mere end én gang.
Første sejlads brugte jeg på ikke at stå for meget i vejen,

blive indenbords og observere mandskabets adfærd og
gøren – og ikke mindst tyde, hvad der blev hentydet til og
talt om. Det var utrolig vigtigt for mig, at jeg var velkommen
igen næste gang, så jeg gjorde mig umage trods al min uvi-
denhed. Talen om bord er fri, kontant og hjertelig – lige min
stil. De slipper aldrig af med mig igen.
Nu har vi så været af sted nogle gange og jeg tror selv, jeg

er ved at lære noget. Jeg haler og slækker, ordner fendere,
løsner og sætter fortøjninger, slår (næsten altid) skødet den
rigtige vej om spillet og trimmer sejl (måske lidt overdrevet)
og ved at der er hygge, når vinden kommer agten for tværs.

Er også ved at have tjek på de andre deltagende både, og
hvor vi ligger i forhold til dem – for det handler jo ikke kun
om, at være med! 
Sejlerkomsammen i klubhuset efterfølgende er en skøn

afslutning, hvor der er rig mulighed for at lære alle at kende
og få leveret og serveret små spydigheder og drillerier – lige
i min ånd!
Hjemturen er med et smil om munden, glæde i sindet og

ønsket om, at det snart er tirsdag igen og jeg atter går om
bord på den røde Spækhugger.

Aftenkapsejlads 
- Novicens beretning
Af HANNE DREYER

På vej i havn til hyggelig debriefing i klubhuset efter endt aftenkapsejlads d. 17. juni. Foto: Jens Lindholm.

Erik Jørs og besætning slapper af efter endnu en 1. plads. Erik ligger også på en
suveræn samlet 1. plads (løb 2) her ved forsæsonens afslutning. Foto: Jens Lind-
holm.

Rorgænger Erik Kristoffersen og »no-
vice« Hanne Dreyer til aftenkapsejlad-
sen tirsdag d. 17. juni, hvor aftenens
placering resulterede i en samlet 5.
plads (løb 2) til skipper Laurits Nielsen.
Foto: Marie Kreuter.
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Tommy Christensen spurgte om jeg
ville stå for årets pinsetur – vi valgte at
tage til Rudkøbing, da der kan de fleste
sejle hen selvom vejret er dårligt.
Vi startede med at være seks til-

meldte skibe og havde skippermøde i
Obelix (mit /vores skib) kl. 9.45 lørdag
formiddag. Vi sejlede kl. 10.20 og var
da fem skibe – skib nr. 6 var sejlet der-
ned allerede om torsdagen. Da vi kom
i havn mødte Peter og Kirsten Carlsen
op, og meldte sig til også.
Vi havde valgt at der blev betalt 100

kr. pr. skib – de penge skulle være til
noget brød, frisk frugt samt nogle præ-
mier. 
Da vi ankom lørdag satte vi os op på

havnens bænke og hyggede; nogle
skulle handle og andre ville ud og gå
en tur. Sejlklubben havde taget kul
med, så om aftenen havde vi fælles-
spisning med grill og derefter hygge –
senere havde vi pakkespil om nogle af
vores præmier.
Søndag var der også forskelligt at

lave; gåture og møder i de forskellige
både.
Og søndag kom der så tre både

ekstra, så vi nåede op på i alt 10 skibe
på vores pinsetur .
Vi grillede igen om aftenen, hvorefter

vi skulle have en quiz som Anna og

Evan havde lavet – det var en god quiz,
men dog lidt svær. Efter uddeling af
præmier var vi oppe på deres multi-
bane og spille fodbold med børnene .
Mandag var der afslapning inden vi

sejlede hjem.

Pinsetur
Af HENRIK-CLAUS HENRIKSEN

Henrik i røg og damp.

Turen gik i år til Rudkøbing, så kl. 10
lørdag d.8.6 sejlede vi 4 både afsted. 
Vejret viste sig fra den gode side –

sol og næsten ingen vind. Måske ikke

lige vejr for en sejlbåd, men det så
godt ud, da alle sejl var sat.
Ca. kl. 12 var alle både i havn + 1

ekstra, og vi blev modtaget af Pingo,
som var kommet et par dage før. Der
blev hygget på kajen og efter lidt fro-
kost, gik vi en tur op i byen.
Tilbage på havnen, havde Anne og

Henrik sørget for kage og frugt til alle.

Da det var tid til aftensmad, blev gril-
lene tændt og alle seks både hyggede
med god mad. En båd havde endda
det fine mågestel med.
Senere var der fodboldkamp med

drengene på den nye multibane, og af-
tenen blev sluttet af med flot solned-
gang og pakkespil.
Søndagen startede med lidt regn,

og gråt vejr, men heldigvis kom solen
igen. I løbet af søndagen, kom der
yderlig 4 både til, så vi nåede op på 10
både.
Eftermiddagen gik med quiz (spørgs-

mål omkring sejlads, som ikke var helt
nemme) og igen var der sørget for
kage og frugt. Sejlere fra Fjeldbroen
sørgede for underholdning. Det lød
ikke så godt, men da de lånte vores
sangbøger gik det lidt bedre.
Igen blev der tændt op i grillene til

aften, og vi fyldte godt på pladsen.
Efter maden blev der spillet fodbold,

men denne gang gik det ikke så godt.
En blev mast i væggen, og en anden
fik et tons over sin tå, men sjovt var
det.
Efter en hård kamp, blev der delt

præmier ud til de heldige, der havde
løst flest spørgsmål.

1. Oline
2. Freja
3. Valborg
4. Pingo

Endnu en dag var omme, som var gået
med hygge og godt selskab.
Mandag samledes folk til kaffe, og

Henrik sørgede for underholdningen i
form af en flækket negl – efter sigende
har hele havnen hørt det.

Quiz’en var svær, men præmierne gode!

Fordæksgasten er klar til ankomst Rud-
købing lørdag formiddag.

Der hygges med fællesspisning søn-
dag aften.Besætningerne fra de ti deltagende både er samlet til fællesgrill

Pinsetur
Af LONE KJELDGAARD
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Hvad kan vi gøre  
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

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

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

95
48

.0
11

2

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

Derefter gik turen hjem over, og an -
dre forsatte videre ud i sommerlandet.
Tak til Anne og Henrik for et godt ar-

rangement, vi glæder os allerede til
næ ste år.

Den drilske quiz kræver ekstra forsynin-
ger.

Der hygges på tværs af aldersgrupper.

Hygge og ankomstsøl lørdag eftermiddag.

Fotos: HENRIK-CLAUS HENRIKSEN og LONE KJELDGAARD



12 MARSTAL SEJLKLUB

ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

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

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Støt vore annoncører

– de støtter os!
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Beretning fra Sønderrenden!
Af LAILA ERIKSEN og DE GAMLE BÆNKE

Ak ja, nu tænker du, som læser, hvad
er nu det for noget!?
For næsten 40 år siden var der

nogle som blev kede af at se at Kalk-
ovnen forfaldt, og ejeren tilsyneladen -
de ikke ville gøre noget for at bevare
den, så på bedste Marstallermaner gik
nogle i gang, og: FORENINGEN  SØN-
DERRENDENS  VENNER  BLEV  STIF-
TET! Foreningen formål dengang, som
nu, var at bevare miljøet omkring Søn-
derrenden.
I løbet af få år var der overskud, så

der kunne fremstilles nogle bænke;
bænke som de fleste af jer sikker ken-
der, og der er en af de gamle bænke,
der har fortalt historie om et liv på
molen ved Sønderrenden:
Jeg er nu en gammel og ret udslidt

bænk, det samme er mine »brødre«, vi
har været bekymret om det var vort
sidste år, men vi har  haft nogle fornø-
jelige og muntre år ved Sønderrenden.
Hvis I blot vidste hvor mange kær-

lighedserklæringer, og betroelser fra
unge som ældre at vi har måtte lægge
sæde og ryg til – ja, det er ikke små-
ting. Mange kærtegn med meget mere
er det også blevet til, men vi har holdt
til det hele, skønt vi de senere år har
været ret så bekymrede for vores un-
derstel, I ved jo nok, at det med tiden
kan kommer til at knibe med bentøjet.
Vores sæder har også med tiden

fået noget gigt og forfald, det var også
bekymrende, vi har frygtet for, om vi
også en dag skulle ende vore dage på
sankthansbålet på Kalkovnen, og De
Småborgerlige skulle synge »om den
sidste rejse« for os.
36 år har vi nu hvert år været på ba -

nen og nydt livet og sommeren, langs
havnen, og mange gange oplevet at
nogen er hoppet i den lille Kalkovns -
jolle, fundet nøglen frem og løsnet
årerne, og roet over til Kalkovnen. Den
lille fine jolle, som er bygget hos Max
Hansen i Ærøskøbing og givet som
konfirmationsgave til Jørgen Peder-
sens søn; Per. Jollen blev senere over-
draget til Sønderrendens Venner, og vi
bænke, må sige at den bliver flittigt
brugt. Den bruges såvel til madtursud-
flugter, kaffeudflugter, bare en lille tur,
sågar bryllupssejlads.
Den gamle smukke bygning på hol-

men har foreningen altid passet, og
gør endnu, men os har de ikke haft
mange bekymringer om, sendt os på
lange rejser til Ærøskøbing til opbeva-
ring, og der blev vi voldsomt mishand-
let med slibemaskiner og løbende lak –
selv det fine skilt på »Mandens bænk«

fik de ødelagt, men takket være nogle
ildsjæle fandt man frem til den rette
tekst igen, glade blev alle vi bænke, da
et nyt skinnende skilt igen var monte-
ret.
Nu har vi så fået lov igen at stå inden

døre i Marstal om vinteren, og i foråret
her blev vi så ganske overraskede, og
lidt bange; der kom pludselig en mand
med værktøj, og så blev vi eller klædt
af til skindet!
Nu har vi alle sammen fået fine nye

fødder, alle vores små skavanker er
blevet udbedret, og vi er så gode som
nye, og klar til nye somre, med mange
unge som ældre der sidder på os og
beretter om stort og småt, og deres
hemmeligheder.
Dette har kun kunnet lade sig gøre

fordi, der stadig er noget der hedder
Sønderrendens Venner, og medlem-
mer som via deres kontingent har gjort
det muligt at vi igen er klar til nye ud-
fordringer for såvel lokale som turister.

Endnu et fuldt læs gæster fragtes til Kalkovnen. Foto: Jens Lindholm.

Erik Kromann underholder Danske Tursejlere med (røver)historier på Kalkovnen.
Foto: Jens Lindholm.
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Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonskipper@planet-earth.dk. 

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

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!

Ifølge formandens meget officielle op-
tælling var vi 53 personer til »Store Op-
rydningsdag« forud for årets stan-
derhejsning.   
Bestyrelsen havde en plan og jeg

tror, at vi nåede det hele; der blev flyt-
tet joller og der blev luget og fejet og
smurt træværk og pudset vinduer og
ryddet op og gjort rent indenbords –
både i kabys, sal, toiletter og klubrum.
Der blev klaret op i masteteltet (hvor

kan der dog rodes meget, når man
ikke lige skal bruge pladsen) og så blev
der ellers flyttet joller igen – og spist
pølser. Og der blev da også snakket
lidt ind imellem.
Et flot, flot fremmøde og virkelig en

god social dag. Og så havde m/s
Samka endda arbejdsdag samme dag
og der er da et vist personsammen-
fald. Rygtet vil i øvrigt vide at deres fro-
kost var i en noget mere fornem stil
end vores pølser…

Oprydningsdag d. 12. april
Af SØREN VESTERGAARD

Standerhejsning 2014
Af NIS KØRNER – Fotos: JENS LINDHOLM

Artiklens forfatter i gang med at flytte joller – godt, at det »kun« er Optimist-joller,
når de sådan skal flyttes flere gange, for at få gjort rent under stativerne. Foto:
Jens Lindholm

Ved generalforsamlingen i februar stod det klart, at et nyt
festudvalg endnu ikke var etableret, så det blev besluttet,
at det skulle uddelegeres til interesserede medlemmer, at
byde ind på og at stå for enkeltstående arrangementer. 
Birte og jeg tænkte, at vi gerne ville være med til at skyde

dette i gang, så vi meldte os til at stå for årets første arran-
gement; standerhejsningen d. 13. april. 
Da weekenden nærmede sig, fik vi nøglen af formanden,

og »Huskebogen« af Marianne Sylvestersen. Den nye for-
mand Lars Kjeldgaard, spurgte forsigtigt, om han skulle
købe pølser ind til oprydningsdagen og servere dem – men
nej, selvfølgelig ikke; vi havde jo meldt os til dette arrange-
ment fra start til slut. 
Birte og jeg havde god gavn af »Huskebogen«, hvor der

står gode råd om hvad der f.eks. skal købes ind, hvor
mange der plejer at deltage osv. Fuld aktivitet i roafdelingen.
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• RO BALLONEN 

Vi havde sat weekenden af til denne opgave, og det var
faktisk en sand fornøjelse at stå for det. Folk var glade og til-
fredse, mange var villige til at give en hånd med, og det var
for os ingen belastning, men snarere en tilfredsstillelse, at
klare denne lille opgave. 
Da vi nåede søndag satte jeg mig ned og skrev et nyt lille

kapitel i »Huskebogen« til hjælp for de næste om, hvordan
vi havde klaret standerhejsningen 2014.
Så selv uden festudvalg, kan denne »Ad-hoc« ordning

sagtens fungere, og I kan roligt melde jer til at stå for et ar-
rangement: Få det ind i jeres kalender i god tid, sæt den
nødvendige tid af, hyg jer med det, sig ja tak til alle dem der
gerne vil gi’ en hånd med OG benyt »Huskebogen«, så går
det ikke helt galt.

Roerne hygger på Hjortø i det fine maj-vejr. Ro-langtur til Slesvig/Slien d. 13.-15. juni.

Som altid; mange gartnere i sving. – også Dannebrog gik til tops på dagen!

Ca. 100 medlemmer var til stede ved standerhejsningen –
flot!

Den nye formand Lars Kjeldgaard slap fint fra sin debuttale.
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

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

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

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

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

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

– også når du er væk 
fra øen..! 
OPDATERES HVER TIRSDAG

www.aeroeugeavis.dk

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
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Det første arrangement var i weeken-
den ugen før pinsen, hvor Marstal Sejl-
klub var vært for Danske Tursejlere.
Der var tilmeldt 60 både med 130 gæ-
ster fra nær og fjern. Det var tre rigtig
gode dage, hvor sejlklubben havde
lavet forskellige arrangementer for
klubbens gæster.
Om fredagen var der grillaften, og

senere besøg på Kalkovnen, hvor Erik
Kromann, som sædvanlig, holdt en
fremragende tale om Kalkovnens tilbli-
velse og ligeledes om Marstal Havn fra
gammel tid.
Lørdag formiddag var der arrange-

menter, som gæsterne kunne melde
sig til. Her kan bl.a nævnes besøg på

Navigationsskolen, på Marstal Fjern-
varme/Solfangeranlæg og guidede
ture på Søfartsmuseet og på Marstal
Havn. Om aftenen var der fest i klub-
huset med god mad og levende musik,
og de Småborgerlige underholdt i pau-
sen.
Søndag efter morgenmaden var træf-

fet slut, og alle både sejlede hjem med
en god oplevelse fra Marstal.
Marstal Sejlklub fik rigtig megen ros

af Danske Tursejlere og af alle gæ-
sterne for dette arrangement, og ikke
mindst det store arbejde der er lagt i
det. I den forbindelse vil jeg gerne be-
nytte lejligheden til, at sige en stor tak
til alle jer, der har meldt sig som frivillig
og hjulpet til – dette har ikke kunnet
lade sig gøre uden jeres hjælp, så TAK
SKAL I HA’!.

– – –

I pinsen lagde Langturssejlerne vejen
forbi Marstal, hvor de lavede et »get-
together« – et fælles mødested inden
de skulle ud på deres lange rejse til UK
Channel Islands. Der var 30 både og
60 personer tilmeldt.
Ro-afdelingen var som sædvanlig

behjælpelig; de havde pyntet op og

gjort det festligt inde i garagen, hvor
bådene normalt står. Der blev stillet en
stor grill til rådighed, og gæsterne gril-
lede selv deres medbragte mad.

Landsforeninger gæster Marstal
Af LARS KJELDGAARD – Fotos: JENS LINDHOLM

Marstal Sejlklub og de mange uundværlige frivillige fik mange rosende ord af de gæstende landsforeninger, der fik en god
oplevelse i vor smukke havn.

Vores ihærdige formand byder Danske
Tursejlere velkommen til Marstal.

Danske Tursejlere’s første træf i 2014
erklæres officielt for åbent.
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelse-
rie under navnet »Stafetten« med det formål, at
få nogle forskellige personer til at yde et bidrag
til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv –
der er frit slag. Det kan være tur- og rejseberet-
ninger – 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 udpe-
gede person tager udfordringen op, så vi i fæl-
lesskab kan skabe et varieret og interessant
blad.

I denne udgave af Stafetten præsenteres I for
Anna og Kristian Kristiansen’s beskrivelse af
deres drømmetur til Paris tilbage i 2007 – en tur
rigtig mange nok drømmer om selv at gøre, og
som Anna og Kristian planlægger at gentage i
nær fremtid.

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

AGNES HAUGAARD

Drømmesejlads til Paris
i sommeren 2007 
Af ANNA og KRISTIAN KRISTIANSEN, Søby

Vi gik i mange år med en drøm om at
sejle til Paris i vores egen båd. Idéen
opstod helt præcis i skolernes efter-
årsferie i 1984. På det tidspunkt stude-
rede vores ældste datter i Paris, og vi
besøgte hende i efterårsferien. En dag,
hvor vi stod ved Notre Dame, efter at
have overværet en koncert inde i kir-
ken, og kiggede ned på Seinen, kom
vi til at tale om, at det faktisk var muligt
at sejle fra Danmark til Paris ad kana-
ler og floder, og især Kristian var meget
opsat på, at det skulle vi gøre en dag.
Det endte med, at han købte et kort
over de franske vandveje, og efter at
have studeret det, da vi var hjemme
igen, blev det lagt i skrivebordsskuffen
og vel mere eller mindre glemt. Men
det skulle komme til at følge os mange
år senere, da vi endelig havde den tid,
der skal til for at foretage så lang en tur.
Dertil skal siges, at vi naturligvis købte
nutidige og detaljerede kort over netop
det område, hvor vi ville sejle. Det
gamle kort brugte vi som et udmærket
oversigtskort. Først, da vi var blevet
pensionister, kunne vi »rive« et par må-
neder ud af kalenderen. Vi havde også
i mellemtiden udskiftet vores oprinde-
lige 21 fods sejlbåd med en lidt større,
nemlig en Shipman 28, som vi købte i

det sydlige Holland i foråret 2006. Den
sejlede vi hjem ad de hollandske floder
og kanaler og fik på den måde lidt
øvelse i den disciplin. Kristian havde
prøvet den slags før, idet han i 1986
sammen med nogle kammerater fra
Høruphav deltog i en »mandetur«
tværs gennem Sverige ad Götakana-
len.
I alle årene havde vi læst mange be-

retninger om netop kanal- og flodsej-
lads, så vi syntes, at vi var godt ru ste-
de. Vi havde taget kanalbevis på net-
tet, det kræves der i nogle af landene,
og det var fint at have vores lille »lære-
bog« med, så vi hele tiden kunne slå
op og læse, hvad de forskellige skilte
betyder, hvis vi skulle have glemt det.
Den 5. juni, grundlovsdag, i 2007 stod
vi ud af Søby Havn for at realisere vo -
res 23 år gamle drøm. Flere af vore
venner og naboer var mødt op på hav-
nen for at ønske os god tur, så det var
meget festligt, et par af vore sejlerven-
ner fulgte os endda i deres båd ud til
den anden side af Skjoldnæs, truttede
i hornet og vinkede farvel. Vi sejlede til
Bagenkop for at overnatte der, og næ -
ste morgen satte vi kursen mod Trave-
münde, kom ind på floden Trave, og i
løbet af dagen ankom vi til Lübeck.

Der lagde vi os i Hansahafen, der er
tæt på bymidten. Det var dejligt nemt
at komme op i byen, og vi skulle i hvert
fald have købt et kort over de tyske
vandveje. Vi fik også set lidt af den
gamle bydel om aftenen, bl.a. Holsten
Tor. Næste dag fortsatte vi ad Trave og
kom ind på Elbe-Lübeck kanalen, der
skulle vi igennem 7 sluser, før vi kom til
byen Lauenburg, så det blev aften, før
vi nåede dertil. I Lauenburg lå der en
båd fra Marstal med ægteparret Mei-
rum ombord. Joan og jeg kendte hin-
anden fra et franskkursus, som vi beg -
ge havde gået på vinteren forud. Det
var meget sjovt at møde bekendte, og
vi udvekslede naturligvis rejseplaner

Afrejse fra Søby.
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med hinanden. Lauenburg ligger ved
Elben, og jeg mener at kunne huske, at
de var kommet fra Hamburg ad Elben
og ville samme vej tilbage. Næste dag
sejlede vi nogle få km på Elben, men
drejede så af på Elbe-Seiten kanalen.
Vi havde af andre sejlere hørt om det

store Hebewerk ved Lüneburg, og efter
nogle km kunne vi begynde at skimte
det i horisonten. Det er et fantastisk,
teknisk vidunder, der ses på lang af-
stand. Vi var meget spændt på, hvor-
dan det var at blive hævet 38 m op i
noget, der ligner et stort kar med vand
og skibe, men det gik uden problemer.
Mange stålwirer klarede løftet, og 
det tog ikke mange minutter. Vi havde
haft en del ventetid, inden vi kom ind i 
Hebewerket, så vi nåede kun denne
ene »sluse« den dag og fandt en plads
ved kanalkanten, hvor vi kunne over-
natte sammen med en anden båd. Det
var ikke langt fra Lüneburger Heide. Alt
er meget velordnet og reglementeret i
Tyskland, og det er tydeligt afmærket,
om det er tilladt eller forbudt f.eks. at
lægge sig ved en kanalkant for natten.
Den næste dag kom vi til endnu en stor
sluse på Elbe-Seiten kanalen, nemlig
Uelzen, hvor vi skulle hæves 23 m op.
Der fulgte pullerterne med op, så det
gik jo som en leg, det havde vi ikke set
før. Der var kun disse to store sluser på
denne lange strækning, og vi var på vej
til Mittellandkanalen. Den skulle føre os
over til den hollandske grænse, vi måt-
te overnatte flere gange, da der var i alt
233,6 km, og der lå vi enten ved en ka-
nalkant eller i små havne. Et sted på
kanalen er der en akvædukt, hvor vi
sejler hen over floden Weser, det var
også et fantastisk anlæg. På et tids-
punkt drejede vi af på Dortmund/Ems
kanalen, der går i retningen nord/syd,
passerede byen Münster og nåede en-
delig til den sidste kanal i Tyskland,
Wesel-Datteln kanal, der skulle føre os

de næste 60 km til Rhinen. Efterhån-
den var det blevet den 15. juni, så vi
havde været på farten i 10 dage. Vi
havde det skønneste vejr og havde set
mange flotte landskaber. Nu skulle vi
sejle ca. 60 km på Rhinen over til den
hollandske by Nijmegen. Vi havde
strømmen med os, så det gik stærkt,
vi sejlede ca. 10 km i timen, men med-
strømmen gav yderligere ca. 5 km, så
det var noget, der kunne mærkes. Vi
kom forbi den tidligere hollandske told-
havn, Lobitz, og floden skiftede nu
navn til Waal, og vi fik det tyske gæ-
steflag skiftet ud med det hollandske. 
Efter en enkelt aften og nat i Nijme-

gen, hvor vi havde oplevet et øsende
regnvejr, der gjorde os drivvåde på
vores bytur, fortsatte vi næste morgen
et lille stykke hen ad floden Waal og
drejede derefter ind på Maas-Waal ka-
nalen, den ville længere mod syd føre
os til floden Maas, senere Julianakana-
len, der fører til byen Maastricht, det
var en strækning på ca. 140 km, så vi
måtte tage en enkelt overnatning i en
lille hyggelig havn undervejs. Alle ste-
der, hvor vi kommer frem, møder vi
mange flinke mennesker, og alle er
hjælpsomme, så man skal bare spør -
ge, hvis der er problemer, så bliver de
hurtigt løst. På denne tur mødte vi
flere, små kabeltrukne færger, der sej-
lede biler og passagerer tværs over ka-
nalen, så der skulle vi være agtpågiven-
de, for de havde fortrinsret, og vi måtte
mange gange standse motoren og
dreje til side for dem, for de var hurtige.
I byen Maastricht kunne vi fortøje

ved den gamle bro, der hedder Julia-
nabroen, og derfra kunne vi gå op på
byens torv, en kæmpestor plads med
flotte store bygninger, bl.a. et par kir-
ker, vi spekulerede på, hvor mon den
nok som bekendte traktat i sin tid var
blevet underskrevet, men fandt ikke ud
af det. Vi søgte efter en internetshop,
for vi ville meget gerne skrive brev
hjem til vores familie og venner. Ved at
spørge her og der fandt vi frem til en
sådan, og det lykkedes at skrive det
første rejsebrev. Det er lidt svært at be-
tjene en fremmed computer, men vi fik
den nødvendige hjælp, og næste gang
vi ville læse post, var det meget spæn-
dende at se, hvem der havde besvaret
vores hilsen. 
Efter Maastricht nærmede vi os den

belgiske grænse, men forinden havde
vi i en flydende bådudstyrsforretning
købt kort til Nordfrankrig. Det var en
god ide at købe kortene undervejs, for
vi fortalte blot sælgeren, hvor vi ville
hen, og så vidste han lige præcis, hvil -
ke kort, der var relevante. Den første
sluse på den hollandsk/belgiske græn-
se var en kæmpesluse, og den efter-
middag, hvor vi ankom dertil, var den i

uorden. Vi kom jo hurtigt i snak med de
andre sejlere, der også måtte vente, og
ingen vidste, hvornår den ville kunne
åbne. Vi prøvede at lytte på vores VHF,
men vi forstod hverken hollandsk eller
belgisk, så vi måtte væbne os med tål-
modighed. Alle blev glade, da lyssig-
nalet pludselig blev grønt, og vi kunne
sejle ind. Vi blev hævet op, men inden
sluseportene blev åbnet, lagde vi mær -
ke til, at en person fra hver båd gik ind
på kontoret. Jeg greb efter vores pung
og gik med, fordi jeg troede, vi skulle

Holsten Tor i Lübeck, Tyskland.

Første sluse efter Lübeck.

Hebewerk Lüneburg.

Kanalkant tæt på Lüneburger Heide.

Julianabroen i Maastricht, Holland.
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betale, men fandt ud af, at vi bare
skulle registreres, jeg havde ingen pa-
pirer med, men den flinke mand ved
computeren fik de nødvendige oplys-
ninger, heldigvis kunne han engelsk. 
Turen ned gennem Belgien var me -

get smuk med bjerge og grøn beplant-
ning på begge sider.
Vi kom også forbi mange fabrikker

med rygende skorstene, og det var
knapt så kønt. 
Vi blev i byen Liege i et par dage,

der mødte vi for øvrigt en dansk båd
med ægteparret Janne og Niels om-
bord. De bor på Bogø, og vi har stadig
kontakt med dem. Vi har besøgt dem
på Bogø, og sidste sommer besøgte
de os her i Søby. De sejler stadig rundt,
ligger en stor del af tiden i Barcelona
og skriver lange rejsebreve til venner
og bekendte. Den næste by i Belgien
blev Namur, hvor vi også opholdt os
nogle dage. Vi havde besluttet, at vi
ville sejle ned over bjergkæden Arden-
nerne, derfor skulle vi blive på floden
Meuse, en anden mulighed var at sejle
ad floden Sambre, det gjorde Janne og
Niels for øvrigt, de ville også til Paris. 
Den dag, vi forlod Namur, var det

blevet den 23. juni, Sct. Hans aften, så
det var 18 dage, siden vi rejste hjem-
mefra, og vi var tæt på Frankrig. Turen
er fantastisk smuk, vi kom bl.a. igen-
nem byen Dinant med den karakteristi-
ske kirke, der næsten falder i ét med
den dystre bjergvæg. Andre steder så
vi bjergbestigere på de stejle klippe-
vægge. 
Vi nåede grænsen hen under aften,

og der ligger den franske by Givet. Vi
blev kaldt ind på slusekontoret, hvor vi
skulle betale for at sejle på de franske
vandveje. Det vidste vi i forvejen. Man-
den, der betjente os, kunne kun tale
fransk, men med fagter og gebærder
gik det. Vi betalte 66 € for at sejle i en
måned, det måtte vi senere forlænge
på et kontor i Paris til at gælde for 14
dage mere, og det blev så 30 € mere, i
alt knapt 100 €, d.v.s. ca. 750 d.kr.
Vi fik udleveret en slags fjernbetje-

ning, da mange af sluserne ikke mere
er bemandede. Det var dog svært at
forstå, hvordan den skulle bruges.

Vores franske rakte ikke til så meget,
manden tegnede på et stykke papir,
men det var temmelig uforståeligt. Vi
regnede dog med, at vi nok skulle
finde ud af det, når vi kom så vidt, og
heldigvis var der som regel andre, der
skulle sluse samtidig med os. Det var
heldigvis tilfældet næste dag, da vi,
efter at have overnattet tæt på græn-
sen, fandt frem til den første sluse i
Frankrig. Den lå godt begravet inde
bag ved noget buskads, så den var
svær at finde, og vi skulle lige vænne
os til de nye kort. Inde i slusen lå alle-
rede en båd med en australsk besæt-
ning. Sluserne i den del af Frankrig var
gamle og små, tit var der også tunne-
ler, der så så små ud, at man ikke
skulle tro, man kunne komme igen-
nem. Der var stor forskel på de franske
sluser og de tyske, som vi lige havde
været igennem en hel del af. Skilte var
der ikke mange af, tit var de inde bag

buske og træer. Især den første dag
havde vi megen morskab med at be-
tjene sluserne ved hjælp af vores fjern-
betjening. I tilfælde af uheld var det
dog sådan, at man kunne tilkalde slu-
sepersonalet, som straks kom kørende
i deres små, hvide biler. Hvis vi havde
lavet en fejl, risikerede vi også en løftet
pegefinder. 
Sluserne lå tæt, og vi oplevede tit,

at vi var alene om at sluse. Vi nåede
flere gange en halv snes stykker om
dagen, men kl. 19 lukkede de, og så
måtte vi finde et sted at lægge til, og
det var småt med broer eller pæle,
som vi kunne fortøje ved, så vi var
også en enkelt gang ude for at måtte
kaste anker for natten.
Vi var på vej mod Canal des Arden-

nes, en gammel kanal fra 1836, som er
næsten 100 km lang. Alt gik stille og
roligt, man måtte flere steder kun sejle
6 km i timen. En dag kom vi til et nyt
slusesystem, som vi ikke tidligere hav -
de hørt eller læst om. Men et skilt viste,
at vi ville komme til en stang, som vi
skulle dreje rundt, det virkede lidt
»Storm P. agtigt«, men ganske rigtigt,
lidt længere fremme stod stangen, vi
drejede rundt og kunne nu på afstand
se, at lyset ved indgangen til slusen
skiftede fra rødt til grønt. Inde i selve
slusen var det samme system som tid-
ligere, der var en rød og en blå stang,
den sidstnævnte skulle betjenes for at
kunne lukke portene. Den røde stang
var en slags alarm, så den skulle man
for alt i verden ikke røre ved. Efterhån-
den var vi nået til det, der populært
kaldes Ardennertrappen, d.v.s. 27 slu-
ser, der kom lige efter hinanden, og
som vi skulle igennem på én dag, det
var som trappetrin, hvor vandet fos-
sede nedad. Vi var efterhånden blevet
hævet op i en højde af 193 m, så vi
skulle nedad igen. Den næste store by,
vi ville besøge, var Reims. Den ligger
på Canal de l’ Aisne a’ la Marne, og
dens store domkirke, Notre Dame, der
ligner sin navnesøster i Paris, kunne
ses som en stor kolos på lang afstand.
Tilfældigvis kom vi til at ligge med
båden på en plads, hvor der var udsigt
til kirken, og den var bestemt ikke

Kirken i Dinant, Belgien. Domkirken i Reims, Frankrig.

Første sluse i Frankrig.

Tunnel umiddelbart efter første sluse i
Frankrig.

Drejehåndtag til selvbetjening af sluse
i Frankrig.
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nogen kolos, når vi så den tæt på, men
en imponerende bygning. Vi var natur-
ligvis også oppe i byen og besøgte kir-
ken, og den var mindst ligeså flot som
den i Paris. Vi befandt os så godt i den
havn, at vi blev i nogle dage. Der var
nemlig også gode faciliteter både med
hensyn til indkøbsmuligheder og va-
skeforhold, hvilket var ret vigtigt, når vi
havde sejlet i nogle dage og bare ligget
ved en kanalkant. Vi skulle af gode
grunde proviantere engang imellem,
og det var dejligt, når man kunne få alt
sit tøj vasket og tørret på een gang. 
De følgende dage sejlede vi i Cham-

pagnedistriktet, besøgte mange spæn-
dende småbyer og købte naturligvis
ægte champagne hos en vinbonde. Vi
så også mange mindesmærker fra kri-
gens tid, det var netop i det område
omkring Ardennerne, at det gik hårdt
for sig under 2. verdenskrig. Vi priste
os lykkelige for, at vi var blevet født og
havde haft vores opvækst på lille, fre-
delige Ærø, hvor man ikke mærkede
meget til krigens rædsler. Det var tan-
kevækkende at læse alle de navne og
data på krigens ofre, både mænd og
kvinder, oftest unge, der havde sat livet
til i årene 1939-45, vores første barn-
domsår. 
Kanalen munder, som navnet anty-

der, ud i floden Marne, og den nåede vi
til omkring 1. juli. Vi havde allerede op-
levet utroligt meget, mødt mange dej-
lige mennesker, som før omtalt, og det
var fra mange forskellige nationer. For
sjov begyndte jeg at skrive op, hver
gang vi talte med nogen, hvilken natio-
nalitet de tilhørte, og så vidt jeg husker
i skrivende stund, var det mellem 25
og 30 forskellige nationaliteter, vi mød -
te fra stort set hele verden. Kommuni-
kationen foregik mest på engelsk, som
de fleste beherskede. Vi havde en idé
om, at vi gerne ville nå Paris inden den
14. juli, der som bekendt er Bastille-
dag. Ikke fordi vi er særligt revolutio-
nære, men vi havde en forestilling om,
at der nok ville være fest i byen, og det
kunne være meget sjovt at opleve. Vi
havde bestemt, at vi ville ligge i den
havn midt i Paris, som hedder Port de
l’ Arsenal. Vi havde læst om den i rej-
sebeskrivelser, og på turen havde vi
også mødt sejlere, som netop kom
derfra og anbefalede den. Et ægtepar,
som vi talte med, mente, at det var
klogt af os at ringe og reservere en
plads i havnen, da der jo var mange tu-
rister netop i disse julidage. Det gjorde
vi så en dag i god tid og gættede os
frem til en ankomstdato, som vi sand-
synligvis kunne overholde. Det blev
søndag den 8. juli, at vi nåede det sted,
hvor floden Marne løb ud i Seinen.
Inden længe begyndte Paris’ tårne at
dukke op i horisonten, og noget af det

første, vi fik øje på og kunne genkende,
var Notre Dame. Inden vi nåede så vidt
som til at sejle forbi kirken, ville vi pas-
sere den sluse, bag hvilken havnen
Port de l’ Arsenal lå. Da det var midt
på eftermiddagen, og vi havde reser-
veret plads i havnen, valgte vi at fort-
sætte forbi havnen og sejle vores egen
havnerundfart for at se flere af de
kendte seværdigheder. Det var en ube-
skrivelig følelse at passere Notre Dame.
Det var næsten, så de små hår i nak-
ken rejste sig, når vi tænkte tilbage til
den dag for 23 år siden, da vi stod der-
oppe sammen med vores unge datter
og kiggede ned på floden og drømte
om selv at sejle der. Nu sejlede vi her,
og rundt omkring os sejlede store ud-
flugtsbåde på kryds og tværs fyldt
med glade mennesker, vi skulle virke-
lig se os godt for. Oppe på broerne
stod folk og vinkede til os. Et sted var
der en mand, der bredte armene ud,
som om han ville omfavne os. Det var
rørende, vi vidste ikke hvorfor, han
gjorde sådan, men det var en dejlig
fornemmelse, at vores lille båd med
det danske flag kunne udløse den
slags reaktioner. Vi sejlede forbi Eiffel-
tårnet og statuen af Frihedsgudinden,
sidstnævnte havde vi ikke set før ved
vore tidligere besøg i Paris, men der-
imod hendes »navnesøster«, som står
ved indsejlingen til New York. Den hav -
de vi sejlet rundt om i sommeren 2000,
dog ikke i vores egen båd. 
Vi vendte om igen og sejlede tilbage

til havnen, hvor vi fik en god plads.
Havnen var faktisk en kanal, St. Mar-
tin, der fortsatte i en tunnel under by-
delen og løb ud, muligvis i en anden
kanal, i en anden del af Paris. 
Vi var inde på kontoret, som lå på

første sal. Vi fik udleveret nøgler til de
lækre baderum. Betalingen skulle først
ske den dag, vi ville forlade havnen, så
det var meget tillidsfuldt. Vi kunne nu
heller ikke løbe nogen steder, for der
var videoovervågning, så personalet
kunne overse hele havnen. Det var
egentlig en tryg fornemmelse, vi følte
straks, at det var et godt og sikkert
sted midt i metropolen. Fra kl. 20 til 
kl. 8 næste morgen gik en vagtmand
rundt med sin hund. Der var også luk-
ket af med stålporte, hvortil man kunne
få en kode, hvis man skulle begive sig
udenfor i de sene timer. Om dagen
kun ne man bevæge sig frit. Havnen
støder op til Bastillepladsen, og der lå
en metrostation, som vi benyttede
meget, da vi fandt ud af, at vore gamle
ben slet ikke kunne holde til at gå rundt
og se alt det, vi gerne ville. Vi kunne
ikke lade være med at gøre status, vi
havde sejlet 1.564 km og været igen-
nem 152 sluser, og det havde taget
næsten 5 uger. Nu havde vi nået vores

mål, alle Paris’ seværdigheder lå for
vore fødder, det var nærmest et tag
selv bord af gratis oplevelser.
Vi blev i Port de l’Arsenal i 11 dage

og havde en vidunderlig ferie. Vi nød
meget livet om bord, der var en særlig
stille atmosfære. Ved den side af kana-
len, hvor vi lå, var Arsenal haven, hvor
der hele tiden var mennesker. Det var
et åndehul midt i byen, og mange be-
søgte haven, gik ture eller havde pic-
nic på græsplænerne. Hen over kana -
len var der en bro for fodgængere og
cyklister, og tit stod der folk deroppe
og kiggede ned på os. De kunne godt
finde på at vinke, og vi var ude for, at
folk råbte et eller andet venligt til os,
det var meget sjovt. 
Vi var naturligvis på sightseeing hver

dag, der var nok at tage fat på, og der
skulle mange flere end 11 dage til for at
nå det hele. Vi valgte de mest kendte
steder som Notre Dame, Louvre med
pyramideindgangen, Triumfbuen for
enden af Champs Elysées, Concorde
pladsen med den ægyptiske obelisk,

Vores ankomst til Paris – Notre Dame i
baggrunden.

Havnen i Paris – Port de l’Arsenal.

Eiffeltårnet og Frihedsgudinden i Paris.
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Jardin de Tuileries, en dejlig have med
en sø, der virkede forfriskende på en
varm sommerdag, muséet Petit Palais,
kirken Sacre Coeur i kunstnerområdet
Montmartre, Moulin Rouge, Forum des
Halles. Alt dette havde vi set før, lige-
som vi ved tidligere besøg også havde
været oppe i Eiffeltårnet og Tour Mont-
parnasse. Denne gang ville vi så også
prøve noget nyt og tog ud til bydelen
La Defense for at se bl.a. La Grande
Arche, der er tegnet af den danske ar-
kitekt nu afdøde von Spreckelsen. En
dag tog vi ud til Parc de la Villette, hvor
der tidligere var kvægmarked og slag-
tehuse. Nu bruges de gamle bygninger
til kulturelle og videnskabelige formål .
I det område er der en meget speciel
biograf, den er kuglerund, beklædt ud-
vendigt med noget, der ligner spejl-
glas, hvor vi kunne se os selv ganske
tydeligt. Den hedder La Géode, et im-
ponerende bygningsværk. På Bastille-
pladsen var vi jo næsten dagligt, og
den 14. juli fik vi at se, hvordan de fej-
rer den dag med fest og farver. 
Den 19. juli forlod vi Paris igen, næ-

sten med vemod. Men vi havde jo en
lang tur foran os. Vi havde besluttet at
besøge flere byer i både Belgien og
Holland og tage hjem gennem Kieler-
kanalen. Vi sejlede ud ad Seinen, i mod -
sat retning af den, vi var kommet ind til
byen. Da vi nåede bydelen Conflans-
Ste- Honorine, drejede vi ind på floden
Oise for at sejle i retning mod Canal du
Nord og byen Lille og videre nordpå.
Efter nogle dages sejlads nåede vi den
belgiske grænse ved byen Menin.
Umiddelbart efter grænsen kom vi til
en stor sluse, hvor vi blev kaldt ind på
kontoret. Der skulle vi betale 25 €, det
blev vi forbavset over, for på turen ned
havde vi ikke betalt noget, men vi var
nu kommet ind i Flandern, og for det
beløb kunne vi sejle i Belgien i 3 må-
neder. Det kunne vi ikke bruge til no -
get, for vi var bare på gennemrejse og
ville højst opholde os der nogle få
dage. Men ingen pardon, vi betalte, og
i tilgift fik vi udleveret et udmærket lille
kort over området, og det hjalp os vir-
kelig meget, for vi havde egentlig ikke
kort over de belgiske vandveje, men
havde klaret os uden på turen nedad.
Den næste store by var Gent, og sej-
ladsen ind til den var meget smuk. Vi
kom forbi store, flotte villaer, hvis haver
skrånede ned mod floden, og mange
havde egen bådebro med eller uden
båd. Helt inde i byen fik vi en plads ved
kanalkanten, og der lå især mange sto -
re motorbåde. Vi havde aldrig været i
Gent før, så det var spændende at gå
på opdagelse, og det var en meget
smuk, gammel by med imponerende
bygninger, store pladser, kanaler gen-
nem hele byen og blomstersmykket

overalt. Der var en egen stille ro over
det hele. En aften, hvor vi gik på re-
staurant, bemærkede vi, hvor få biler
der kørte forbi, til gengæld var der spor -
vogne, der kom glidende stille og ro-
ligt. Vore nabobåde var kæmpestore,
så vores lille sejlbåd synede ikke af ret
meget. Ejerne af millionbådene var
ganske lette at komme i snak med, og
vi var ombord på den, der lå tættest
på, og fik set, hvordan en motorbåd til
ca. 4 mill. kr. er indrettet med alskens
luksus. Efter et par dejlige dage i Gent
satte vi kursen mod floden Schelde for
at nå til Antwerpen. Ved den lille by
Dendermonde, overnattede vi ved en
lille bro og oplevede tidevandet, der
var så kraftigt, at vi simpelthen ikke
kun ne fortsætte før næste morgen. 
Lokale folk på havnen fortalte os, at

vi skulle starte meget tidligt, når tide-
vandet begyndte at falde, så vi kunne
benytte os af medstrømmen og nå til
Antwerpen i løbet af dagen. Vi ankom
til de store sluser, der fører ind til det
store havneområde, der i hvert fald på
det tidspunkt blev omtalt som Europas
næststørste trafikhavn, der havde an -
løb af store oceandampere. Vi fortsatte
nordpå i retning af Schelde-Rijnkanal
og den hollandske grænse. Vi sejlede
hele dagen, og hen under aften kom vi
til det hollandske farvand Oosters-
chelde, der er i åben forbindelse med
Nordsøen men føltes som en kanal
med diger på begge sider. Den første
by, vi nåede i Holland, var Tholen, og
der lå alle sejlbådene med master på,
så vi sendte vores egen mast der-
hjemme en venlig tanke. Denne tur
havde ikke været mulig med mast på,
derfor havde vi valgt at lade den blive
hjemme, havde fremstillet en lille kort
mast til toplanterne og gæsteflag, den
kunne lægges ned, hvilket vi benyttede
os af flere steder.
Fra flere sejlere havde vi hørt om

Sixhaven i Amsterdam, som skulle
være en sikker og beskyttet havn at
ligge i. Derfor valgte vi at sejle til den,
men inden da overnattede vi en tre-fire
steder i forskellige havne, og på et
tidspunkt krydsede vi det sted, hvor vi
året forinden havde købt vores båd. Vi
havde købt den i havnen Noords-
chans, der ligger ved Hollands Diep.

Det var derfor kendt farvand for os, og
vi kunne huske flere af de byer, vi kom
igennem. En lille sjov detalje var byen
Boskoop, hvor vi havde en enkelt over-
natning. Der var meget rent og pænt,
røde fliser på broerne, flotte lamper og
små kolonihaver med huse. Vi kunne
kigge ud over en planteskole med
store drivhuse. Senere på turen fik vi
tilfældigt at vide, at det gode madæble
Belle de Boskoop oprindeligt kom her-
fra. Siden har vi købt et sådant træ og
plantet i vores have, og vi glæder os til
at høste de gode frugter. Vi ankom til
Sixhaven den 2. august og var heldige
at få en plads i den overfyldte havn.
Kort forinden havde vi i en sluse betalt
et beløb på 7 € for at sejle i Amsterdam
i 3 døgn. Havnen var tæt pakket, bå-
dene lå som sild i en tønde, og vi lagde
mærke til, at der senere kom flere både
ind, som måtte forlade havnen igen på
grund af pladsmangel.. Det var næsten
umuligt for havnemesteren at komme
rundt for at kræve penge, så sejlerne
gik selv ind på kontoret for at betale,
og en flink hollænder fra Friesland, hvis
båd vi lå på siden af, tilbød at tage
penge med fra os og betale for os. I
det hele taget er de fleste hollændere
meget flinke, og mange taler både en-
gelsk og tysk. Der var en virkelig hyg-
gelig stemning. Næste dag vågnede 
vi op til endnu en solrig dag, det var
den 3. august, og vi havde været væk
hjemmefra i næsten 2 måneder. Vores
km tæller viste 2.275 km, og vi havde
noteret, at vi havde været igennem 19o
sluser. Vi dækkede op til morgenmad i
cockpittet, vel vidende at vi nok ikke
kunne nå at nyde måltidet i ro og mag.
Med en så tæt pakket havn ville det
være underligt, om ikke en eller anden

Byen Gent i Belgien.

Havnerundfart i egen båd i Amster-
dam, Holland.

Oranjeslusen i Amsterdam.



MARSTAL SEJLKLUB 23

ville sejle videre. Ganske rigtigt inden
længe begyndte flere både at forhale
og rokere rundt. Det gik utroligt stille
for sig, alle hjalp hinanden uden sure
miner, man kunne sige »vi var alle i
samme båd« næsten bogstaveligt, i
hvert fald var det i alles interesse at få
en bedre plads i havnen, helst ved en
bro. Vores flinke nabo fra aftenen før,
var nu ikke længere en nabo, vi havde
fået nye, og mange var slet ikke stået
op endnu, men kiggede søvndrukkent
op fra kahytten kun iført nattøj eller un-
derbukser, men det tog man ikke så
snævert. Pludselig kaldte den gode
mand fra Friesland på os og anviste os
en plads ved en bro, og vi var ham
meget taknemmelig.
Nu kunne vi gå i land uden at skulle

genere andre både. På ganske kort tid
var kaos blevet ændret til orden, og
havnemesteren gik nu rundt på bro-
erne. Kristian var inde for at betale
havnepenge, og han kom tilbage med
et pass-word til internettet, og lykkelig
var jeg. Prisen for det var inkluderet i
havnepengene. Det burde mange flere
danske havne også kunne tilbyde sine
sejlere. 
Jeg kunne sidde i cockpittet med

min bærbare computer og skrive hjem
til vore kære, det havde jeg længtes
efter. Fra Sixhaven sejler to små fær-
ger i pendulfart over til Centralstatio-
nen og bymidten, de var gratis at sejle
med, så vi var selvfølgelig på bytur
mindst en gang hver dag. Amsterdam
er en spændende by, vi har været der
flere gange i årenes løb, men der er
stadig meget at se på. Efter tre dage
var vi parat til at sejle videre, men in -
den da ville vi lige på havnerundfart
med vores egen båd. Vi krydsede ud
og ind under de lave broer i kanalerne,
hvor der var mange andre både. På et
tidspunkt drejede vi helt tilfældigt ind
på Prinsengracht og kom forbi Anne
Franks Hus, hvor der var en lang kø af
mennesker, som ventede på at komme
ind og se muséet. Vi var glade for, at vi

havde været derinde for mange år
siden, så vi undgik at skulle stå i kø der
på den varme dag. Vi kom også forbi
Westerkerk. De, der har læst Anne
Franks dagbog, vil vide, at hun omta-
ler denne kirke, hvis klokke hun kunne
høre fra sit skjulested i baghuset til den
forretningsejendom, hvor hun sammen
med sin familie og en anden jødisk fa-
milie tilbragte to år under 2. verdens-
krig.
Vel ude i den store havn igen satte vi

kursen mod Oranjesluserne, som vi
kunne huske fra året før. De fører ud til
Markermeer, der er den sydlige del af
Zuidersøen, som nu hedder Ijsselmeer. 
Herefter besøgte vi flere byer i den

del af Holland, bl. Urk, Stavoren og til
sidst Groningen.
Vi havde sejlet på mange kanaler,

bl.a. Johan Friso kanalen, Prinses Mar-
griet kanalen og Van Starkenborgh ka-
nalen.
Den sidste destination i Holland var

Delfziel, og fra den kom vi ud i farvan-
det Eems og Dollard, sejlede forbi
byen Emden, ned ad floden Ems og
senere, efter at have sluset, ind på
Dortmund-Ems kanalen. På Küstenka-
nal passerer vi Oldenburg, kommer vi-
dere ad floden Hunte, som ved byen
Elsfleth, der er Marstals venskabsby,
løber ud i floden Weser. Den løber op til
Bremerhaven og ud i Nordsøen. Vi sej-
lede ikke ud i det store hav, men valgte
at gå ind over de mindre floder og ka-
naler, bl.a. Geeste og Hadelner-kana-
len. Der var ikke så dybt, men det pas  -

sede fint til vores dybgang på 1.55 m.
Kanalturen sluttede i Otterndorf, derfra
ud i Elb-mundingen og ind på Kieler-
kanalen ved Brunsbüttel. Det ville tage
mere end en dag at komme igennem
den, så vi overnattede ved en pæl et
sted på kanalen. Efter endnu en over-
natning i Kiel, sejlede vi til Marstal,
over nattede der, oplevede næste mor-
gen, at optimistsejlerne drog ud på
deres årlige Birkholm-tur. I hælene på
dem sejlede vi i strålende sol hjem til
Søby, hvor gode venner tog imod med
flag og inviterede på frokost med spejl -
æg.
– – –
Vi havde været væk i 2½ måned, hav -
de haft det aldeles pragtfuldt, var ble-
vet solbrændte og langhårede. Vi
havde tilbagelagt 2.945,3 km ( = l.590
sm ) og været igennem 205 sluser. Vi
havde brugt 460 l dieselolie, og i penge
var det ca. 4.000 kr. Til havnepenge
havde vi brugt ca. 4.700 kr., så turen
havde kostet os ca. 10.000 kr. + leve-
omkostninger. 

Kielerkanalen med store skibe.

Optimistsejlere i Marstal.

Hjemkomst til Søby.

Leje af byens 
bedste 
festlokale (150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privatfester
og arrangementer i medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2014/15

BAGSIDEFOTO

B

� 15.08-17.08.2014 Optimisternes Birkholmstur
� 06.09.2014 Kaproning i Rudkøbing
� 23.09.2014 Kapsejladser ender
� 24.09.2014 Optimister slutter sejladser
� 27.09.2014 Rævejagt og Standerstrygning

»JAAAA, endelig overstået« synes Poul Oderborgs unge gast at tænke. Det var en særdeles hård sejlads Ærø Rundt dette
år, men Laurine’s besætning klarede det i (sejl)tiden 6 timer, 12 minutter og 38 sekunder – det er godt klaret i en 22 fods
båd og rakte da også til en 1. plads i løb 3! Her fanget af Jens Lindholm umiddelbart efter måltagningen og på vej i havn
(og tørt tøj…)

� 30.10.2014 Broer op
� 14.11.2014 Bestyrelses- og udvalgsfest
� 06.12.2014 Kranen rigges af
� 08.02.2015 Generalforsamling

BESTYRELSESMØDER 2014
7. AUGUST – 11. SEPTEMBER – 2. OKTOBER – 6. NOVEMBER – 27. NOVEMBER


