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Af LARS KJELDGAARD. Foto: JENS LINDHOLM

Sejlersæsonen er nu ved at være slut for i år, bådene skal snart på land og
gøres klar til efteråret og den kommende fru vinter.
Sæsonen blev afsluttet på traditionel vis med rævejagt den sidste lørdag i

september. Der var i alt 41 både tilmeldt, hvoraf de 5 var robåde. Vejret var flot
og tilpas vind for sejlerne og ikke for meget for motorbåde og roere. Efter jag-
ten var der traditionen tro standerstrygning, hvor et flot fremmøde var mødt op
og fik en lille en til halsen før, der skulle holdes gilde i sejlklubben.
Roerne havde dækket op og pyntet bordene til en hyggelig aften – tak skal

I have.
Der var mødt ca. 100 op til fællesspisning med medbragt mad, og man

havde nogle fornøjelige timer. Traditionen tro blev der efter spisningen uddelt
præmier fra både tirsdagssejladserne samt fra selve rævejagten.
Som i det forgangne år leverede Kim musikken så både den yngre, og den

ældre generation var ude for at svinge benene.

Torsdag d. 27.08.15 havde vi op-
rydningsdag, hvor der her blev
ryddet op rundt klubhuset, der
var et flot fremmøde med 20 fri-
villige. Der blev gået til den med
diverse haveredskaber, som de
fleste havde med hjemmefra. 
Fredag d. 18.09.15 var der op-

rydningsdag på pladsen, som
trængte til en kærlig hånd. Der
blev kørt en masse skidt og brom -
bærbuske væk, så pladsen nu er
klar til at modtage alle bådene.

Som jeg har nævnt før er vi nød til at have denne seance hvert efterår, el-
lers gror det op over bådene især på pladsen sønder ude. En stor tak til jer alle
der deltog i oprydningen disse dage.
Ud over oprydningen har ro-afdelingen haft gang i malerpenslerne. De har

været så flinke at male hele huset ved robådene og ligeledes den nye garage.
Som de fleste af jer sikkert har bemærket er den længe ventede hjertestar-

ter kommet op at hænge på væggen ved klubhuset. Det har været en sej
kamp, men nu lykkedes det endelig.
Hjertestarteren er placeret i et opvarmet skab, som sørger for, at tempera-

tuen ikke kommer under 5 grader celsius og, dermed kan den anvendes hele
året. 
Så nu mangler der kun tavlen med alle sponsorerne, de har lovet den snart

kommer.
Gavlen i masteteltet har det ikke for godt. Det har været et ønske, at få sat

en ny gavl med dertil hørende port. Denne løsning synes at være for dyr, der-
for er der indkøbt en ny gavl magen til den, som sidder i teltet i dag, dog med
den forskel at den kan lynes op i siderne, så håber vi at det holder de næste
mange år. 
Det har været et ønske fra flere medlemmer, at der skete lidt i sejlklubben

også selv om det var blevet efterår/vinter. Derfor er der arrangeret en fore-
drags aften med Christian Liebergreen d. 3 december.
I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på en jordomsejling, der

førte ham gennem de største, øde og mest blæsende steder i verden. Han
var ni måneder om denne tur, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget
tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 200 mennesker i verden, der
har gennemført en sådan tur. 
Christian fortæller, hvordan det føles og tackles når man ikke ser et andet

menneske og oceanerne er ens forhave og baghave i 260 døgn.
Ud over ovennævnte foredrag kan jeg oplyse, at det igen er tid til at, der bli-

ver holdt sommerfest. Det bliver lørdag d. 6. februar 2016. 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har ydet en

ekstra indsats for sejlklubben, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

HUSK AT HAVE TYDELIGE NAVNESKILTE PÅ ALT GREJET BÅDE PÅ PLAD-
SEN OG I TELTET SAMT I MASTEHUSET.

Med dette vil jeg ønske jer alle et godt efterår.
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v/ Rasmus S. Kristensen
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Efterårssejlads til Birkholm 2015
Af SIGNE NIELSEN. Fotos: JESPER OG MALENE CHRISTENSEN

Marstal Sejlklub har valgt at genoptage
en fantastisk tradition, nemlig Efterårs-
sejladsen. I år var vi 18 både afsted, og
det var en yderst hyggelig weekend,
og jeg kan kun opfordre endnu flere til
at tage med næste år.
Vi sejlede lørdag formiddag den 19.

september. Jeg selv sejler spækhugger
med min far Laurits Nielsen. Vejret så
fra morgenstunden ikke så lovende ud,
det var gråt og kedeligt, og vi fik da
også et par regnbyger på sejlturen, men
da vi ankom til Birkholm skiftede vejret
til det dejligste solskinsvejr, og kun en
let brise – perfekt spækhugger vejr. På
turen til Birkholm har vi konstateret, at
man kan gå på grund på beg ge sider af
den 2. sidste grønne bøje i Mørkedybet
inden man kommer til Birkholm, dette
kan både Otto Stenstrøm og min kære
fader Laurits Nielsen bekræfte, dog var
det kun sand - bund vi sad fast i, så vi fik
hurtigt vrikket os fri, og fik atter vand
under kølen igen.
Klokken 13.00 kaldte Tommy Chri-

stensen til skippermøde, hvor vi fik 
de grundlæggende ting om kapsej-
ladsbanen af vide, der blev afholdt to
sejladser, en pålidelighedssejlads for
motorsejler, og en kapsejlads for sejl-
både. Startskuddet lød kl. 13.30 for
kapsejladsen, og banen vi sejlede på
var 9,79 sømil, banen gik fra startlinjen
ud for Birkholm Havn, gennem Mørke-
dybet til syd-bøjen sydøst for Drejø, og
derfra til anløbsbøjen ved Møllegab, og
videre over til nordbøjen nord for Eg-
holm Flak, og så tilbage til startlinjen,
som også var mållinjen. Vi var 7 sejl-
både til kapsejladsen.
Pålidelighedssejladsen startede kort

tid efter at vi andre var sendt afsted, og
de sejlede så i den modsatte retning af

vores bane. Der var kun 4 tilmeldte til
pålidelighedssejladsen, hvor de to var
fra Søby og to fra Marstal Sejlklub.
Efter nogle veloverståede sejladser,
blev resten af eftermiddagen brugt på
at nyde det gode vejr, rundt i de for-
skellige både.
Klokken 19.00 samledes vi alle i for-

samlingshuset, hvor de som ikke var
med til kapsejladserne havde dækket
flot op til 41 mand m/k. Vi skulle selv
medbringe mad og drikkevarer. Afte-
nen var utrolig hyggelig, og igennem
aftenen var der også flere fornøjelige
indslag, bl.a. fra De Småborgerlige, og
så hørte vi også den berømte beret-
ning om en hammerkaster, som blev
fortalt af Tommy Christensen, og oven
i købet oversat til tysk af Erik Kromann.
Vi havde selvfølgelig også præmie-
overrækkelse, som de fleste nok hav -
de set frem til. Det skal også lige til -
føjes, at forsamlingshuset har fået en
ordentlig overhaling, med nyt flot køk-
ken, og rygtet siger, at det er pengene
fra salget af is og slik, som har været
med til at betale for det.
Søndag morgen vågnede vi op til sol

og frisk vind, og nogen havde mere
ondt i håret end andre. Vi spiste mor-
genmad hver for sig i bådene, og klok-

ken 10.00 mødtes vi igen i forsam -
lingshuset, for at gøre rent og stille
borde og stole på plads. På grund af
den friske vind ventede far og jeg med
at sejle mod Marstal til over middag,
mens andre sejlede kort tid efter op-
rydningen, vi som skulle til Marstal
havde slæk på skøderne, mens dem
som skulle til Ærøskøbing og Søby,
havde det stik modsatte. 
Over and out! 

Resultaterne fra 
sejladserne ser således ud
Pålidelighedssejladsen
Navn Difference
Nr. 1: Tobias Kofoed 4 sekunder
Nr. 2: Gunnar Petersen 6 sekunder
Nr. 3: Carlo Mortensen 19 sekunder
Nr. 4: Jan Ole Johansen 38 sekunder

Kapsejladsen 
Bådtype Skipper
Nr. 1: Folkebåd John Hansen 
Nr. 2: Folkebåd Svend Hansen 
Nr. 3: Molich 10 m Lars Jepsen 
Nr. 4: Spækhugger Laurits Nielsen 
Nr. 5: Knarr Otto Stenstrøm
Nr. 6: BB 10 m Jan Møller Jensen 
Nr. 7: Knarr Mogens Madsen 

Da vi erfarer at Marcello stopper og man er i gang med at indgå en ny kon-
trakt, vil vi gerne opfordre bestyrelsen til at afholde et medlemsmøde omkring
fremtidig brug af vores klubhus, inden bestyrelsen indgår en ny flerårig kon-
trakt, der binder klubben og de kommende bestyrelser.
Hilsen - Allan Vestergård, Lars Jepsen, Jens Kristensen og Jørgen Pedersen

TIL MARSTAL SEJLKLUBS BESTYRELSE
OG BALLONEN BÆNKEN
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Juniorbådens historie
- et bådregister bliver til
Af KIM HEGN HANSEN

Det er velkendt, at størstedelen af dan-
ske sejlere – herunder elitesejlerne –
har fået deres grunduddannelse inden-
for sejlsporten i en KDY-15 m² Junior-
båd, og langt de fleste har fortsat en
helt speciel passion for båden. Det var
– som mange ved – Kongelig Dansk
Yachtklub (KDY), der fik båden intro-
duceret i Danmark, og 1. maj 1928 fo-
retog de 4 nybyggede KDY-klubbåde:
J-1 – J-4 en præsentationssejlads på
Københavns red. – I årene efter an-
skaffede flere og flere sejlklubber Ju-
niorbåden, og den blev dermed »red -
skabet« til at lære såvel godt sømand-
skab som kapsejladsregler. Den har li-
geledes været med til at give en masse
skønne oplevelser og godt kammerat-
skab med andre juniorer. Nogle tidli-
gere juniorer forsøger i dag at finde ud
af, hvad der egentlig hændte med
deres gamle »skolebåd«, men ikke alle
lykkes med at finde frem til oplysnin-
gerne, da det kan være noget af et de-
tektivopgave.

I Juniorbåd på Svendborg Sund
Jeg fik hele min sejleruddannelse i
Svendborg Sund Sejlklub i 1964-66 og
fik efterfølgende mange skønne ople-
velser, da min far i 1966 købte J-99,
som i praksis blev min. Da jeg i 1970
skulle flytte til København for at stu-
dere, måtte vi desværre afhænde bå -
den, da det ville blive dyrt og også
svært at finde en bådplads ved Øre-
sund. En af mine gode sejlervenner
havde allerede tilbudt, at jeg hver som-
mer kunne låne hans Juniorbåd, når
jeg var i Svendborg på sommerferie,
og så slap jeg jo samtidig for både
klargøringsarbejdet og den økonomi-
ske byrde, der følger med det at være
bådejer. Det blev derfor til mange min-
derige ture i J-352 i 70-erne, men se-
nere kneb det efterhånden med tiden.
– I det efterfølgende arbejdsliv blev
sejlsporten gradvist nedprioriteret, og

det har kun været sporadisk, at jeg har
tænkt tilbage på båden, turene og den
skønne tid, når jeg fik øje på en Junior-
båd på vandet eller i en havn.

Den overraskende opdagelse
I oktober 2011 sidder jeg en dag med
vort yngste barnebarn på knæet, og da
hun igen og igen forsøger sig med træ-
ning af mavemusklerne ved at hænge
med benene under mit højre ben, kom-
mer jeg til at fortælle hende om min for-
tid og min båd, og at denne form for
styrketræning helt sikkert vil gøre
hende til en rigtig god sejlerpige. Hæn-
delsen gentager sig, og et par dage
efter sidder vi igen ved bordet, hvor jeg
kommer til at gentage rosen. Dette re-
sulterer i, at tøsen (4½ år) helt uventet
pludselig forlanger at få forevist et foto
af min båd, men det var jo ikke så lige-
til. De få fotos, som det var blevet til i
min ejertid, var alle såkaldte »dias«
(d.v.s. små »glasbilleder« til projekte-
ring på væggen), og jeg anede ikke i
øjeblikket, hvor de befandt sig. Mit for-
søg på at få hende til at forstå, at vi ikke
her og nu kunne se min kære »J-99«
blev ikke accepteret, og jeg fik straks
spørgsmålet »hvorfor spø’r vi ikke bar’
på computeren«, som stod lige foran
os. Jeg forsøgte at overbevise den
unge dame om, at det ikke er alt, som
man kan finde på internettet, men den
bemærkning faldt ikke i god jord. »Man
kan jo altid prøve ...« var hendes rappe
svar, og da det jo lige netop er det, som
vi altid opfordrer ungerne til, var jeg nu
blevet fanget i en af mine egne talemå-
der. Jeg måtte derfor straks søge på
Google, og med søgeordene »junior-
båd j-99« dukkede båden straks op 
på Danmarks Museum for Lystsejlads
med et flot foto, så resultatet blev, at vi
begge syntes at det var en rigtig sjov
oplevelse. Min overraskelse var natur-
ligvis ganske stor, men tøsen kiggede
blot hovent på mig og sagde lavmælt:
»der kan du jo selv se ...«, og det måtte
jeg jo desværre medgive hende. Nu er
det blot spørgsmålet, om vi engang får
en OL-medaljevinder i familien, eller om
det blot bliver en sjov og minderig op-
levelse.
Efter fundet af båden blev min nys-

gerrighed straks vakt, og jeg spurgte
straks mig selv: »hvordan er den hav-
net der ?«. Det kunne jo være sjovt at
finde ud, hvem der der har sejlet i den,
så jeg oprettede få dage efter denne
blog: eftersøgningen af ejerne af J-99.

– Til alt held lå der på museets web site
en liste med navnene på de tidligere
ejere af båden – inkl. Jørgen, der i 2005
donerede båden, så det var bare om at
gå i gang med detektivarbejdet. Da jeg
fik sporet Jørgen, lykkedes det mig en-
delig at få fingre i målebrevet, og så var
det en relativ let sag at komme videre.
Det krævede dog en vis kreativ tanke-
virksomhed samt rigtig god hjælp fra
gamle skole- og sejlerkammerater,
men det lykkedes dog. – Med alt dette
in mente føler jeg med de mange sej-
lere, der forgæves forsøger at finde
frem til netop deres juniorbåds skæb -
ne, og dette kunne vi jo alle bidrage til
at gøre lettere, og de nuværende ejere
ville jo også få muligheden for at finde
frem til deres båds historie.

Historien om en Juniorbåd … 
Den sidste private ejer af J-99 udtrykte
et stort ønske om at finde og få skrevet
historien om båden, så vi besluttede
os for at se hvor langt vi kunne kom -
me. I august 2012 besøgte vi sammen
museet, og museumslederen viste stor
interesse for vort initiativ til at finde J-
99’ historie, for det er ikke ret mange
af museets effekter, der har en ned-
skrevet historie. Men udover bådens
historie ville han også meget gerne
have lavet en »instruktionsbog i hvor-
dan man finder historien om en båd«.
Sidstnævnte kan jo kun blive nogle ge-
nerelle hints, da hver båd jo har fået
hver sin livshistorie, der har været af-
hængig af, hvor mange ejere båden
har haft, hvordan ejerne har vedlige-
holdt den, hvor meget den har været
brugt, hvilke farvande den har sejlet,
og ikke mindst: hvem der var ombord?
– Jeg gav dog dette ønske mange tan-
ker, og nogle uger senere fik jeg idéen
til en ny blog, som jeg kaldte J-99
NEWS, og som der er link til fra før-
nævnte site.
Det var nu hensigten at få alle ejerne

af J-99 til at bidrage med historier,
fotos m.v. fra ejertiden, men da de før-
ste 2 ejere af båden var Sejlforeningen
Vikingen hhv. Hellerup Sejlklub, måtte
jeg påtage mig at stå for beskrivelsen
af disse år. 
Da Hellerup Sejlklub var det største

»arnested« indenfor dansk sejlsport i
midten af forrige århundrede, opstod
der efter en enkelt notits i lokalpressen
en fantastisk interesse for projektet,
og mere end et dusin tidligere junio-
rer, der havde været en del af besæt-
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ningen på J-99 henvendte sig. Det var
overvældende men blev også fanta-
stisk spændende, da ganske mange
havde spredt budskabet, så der kom
respons fra hele landet. Flere bidrog
med fotos og beretninger, og der var
naturligvis også mange, der ikke havde
sejlet med netop J-99, men som sta-
dig huskede den. Sidstnævnte sejlere
fik efterhånden en stor forventning om,
at de mange »nyfundne« oplysninger
om de både, som de havde sejlet i,
også blev gjort tilgængelige på inter-
nettet, men dette var jo ikke med i pla-
nen.
Efter at flere havde udtrykt stor util-

fredshed med, at det kun var oplysnin-
gerne om J-99, der blev gjort tilgæn -
gelige på nettet, følte jeg efterhånden,
at der var en så stor interesse for at få
skabt et overblik over Juniorbådens hi-
storie, at jeg måtte finde på et eller
andet.
Jeg henvendte mig først til J-Klub-

ben, som er den danske specialklub
for denne bådtype i den tro, at denne
forening både havde oplysninger om
nuværende og tidligere ejere, og at for-
eningen også var interesseret i at få
bevaret historien om bådene. Des-
værre viste det sig, at klubben godt
nok fører et bådregister over de nuvæ-
rende ejere af bådene, men oplysnin-
ger om tidligere ejere bliver ikke gemt,
og det er reelt kun medlemmer af klub-
ben, der registreres. Klubben har heller
ikke ressourcer til at etablere og vedli-
geholde et register over alle nuvæ-
rende og tidligere ejere, så der måtte
findes en anden løsning.
DFÆL – Dansk Forening af Ældre

Lystfartøjer har også et bådregister på
nettet, men i dette offentliggør man
ikke ejerne, så her var der heller ikke
hjælp at hente.

Starten på Juniorbådsregisteret
Efter en tænkepause fik jeg idéen til at
etablere et Juniorbådsregister, hvor
alle oplysninger om ejerne af bådene
kan findes, og hvor man også kan
finde fotos, beretninger m.v. – Efter at
have fået Datatilsynets »grønne lys« for
projektets formål og rammer blev pro-
jektet i november 2013 initieret, og al-
lerede i januar 2014 bakker KDY op om
dette, da man i 2016 planlægger det
største træbådstævne i mands minde.
Det vil derfor være interessant at finde
og få gjort alle nuværende Juniorbåd-
sejere opmærksom på, at de nu har
chancen for en oplevelse for livet. Man
planlægger nemlig det første Dan-
marksmesterskab i 10 år – måske også
det største i mange år – så det er må -
ske værd at overveje, om det ikke var
værd at få båden gjort klar, da der nok
kan gå lang tid, før noget tilsvarende
gentager sig.
Det er hensigten, at det indsamlede

materiale bevares for eftertiden, og
mulighederne for dette afsøges p.t. –
Det vil være et krav, at en fremtidig
»ejer« af registeret forpligter sig til at
bevare og opdatere det (som det sker
i dag), og at oplysningerne i al fremtid
vil være frit tilgængelige på nettet.

Juniorbåde på Ærø
Flere har fortalt, at 3 elever på Marstal
Navigationsskole i 1970 forliste med en
Juniorbåd og omkom, og vi søger alle
oplysninger om omstændighederne
ved denne tragiske hændelse. Hvad var
turens formål, hvilken båd sejlede de i,
og hvad hændte efterfølgende ? – Hvis
det viser sig, at det var Marstal Sejl-
klubs båd J-186, er dette den blå Ju-
niorbåd, der siden åbningen i 1996 har
været ejet af Danmarks Museum for
Lystsejlads på Valdemars Slot.

Der er fundet et notat, hvor der står,
at Marstal Efterskole omkring 1987
skulle have haft 3 Juniorbåde, men
ingen af dem er blevet lokaliseret.
Flere Juniorbåde er blevet bygget

på Ærø, og der har også været en del
privatejede både. Men hvor blev de af,
og er der nogen tilbage?

Opfordring til alle om at bidrage
Alle nuværende og tidligere ejere af Ju-
niorbådene opfordres til at henvende
sig, og andre sejlere, der ikke har væ -
ret ejere men har viden om både/ ejere
opfordres ligeså. Det er naturligvis fri-
villigt om man vil deltage, men det er
klart, at uden bidrag udefra vil det være
umuligt at få sammenstykket historien.
Det er yderst begrænset, hvor meget
der er nævnt i artikler m.v. og selv op-
lysningerne i Dansk Sejlunions arkiv 
er minimale, da man kun har gemt 
den ældste hhv. nyeste registrering af
ejerne af bådene. – Alle opfordres der-
for til at sende alt relevant materiale,
og ring meget gerne i forvejen så vi kan
aftale nærmere. Hele Dansk Sejlunions
materiale (primært målebreve/klasse-
beviser), der vedrører Juniorbådene er
digitaliseret og gjort tilgængeligt i regi-
steret.
Mange andre Juniorbåde har været

ejet af Ærø-sejlere, men det har været
svært at finde alle. 
Skulle du have kendskab til en eller

flere, der har ejet eller sejlet Juniorbåd,
kan du i registeret se, om vedkommen-
des ejerskab er kendt, eller om du kan
bidrage med oplysninger. 

Har du info, historier, beretninger, fotos
el. lign om en eller flere af Juniorbå-
dene, er du meget velkommen til at
henvende dig til juniorbaads.registe-
ret@gmail.com.
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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

B E NZ IN  O G  K IO S K
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 � 

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
ERIK 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

KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

ØENS STØRSTE BUTIK

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

 

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

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag 
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en 
pølse samt en forfriskning.

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)TANK I 24 TIMER

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag  . . . . . kl. 800-1900

Lørdag - Søndag  . . . . . kl. 800-1800

Bageren åbner alle dage kl. 700

Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21

www.frunoergaard.dk
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Kanalsejlads
Ballonen har opfordret Michael Kiersgaard Ærøskøbing til
at fortælle om sine erfaringer med flodsejlads, da han om
nogen kan give gode råd, til medlemmer i sejlklubben der
går med en drøm om en tur gennem Europa, og lige mang-
ler det sidste skub og rutebeskrivelser for at komme af sted.

Vi har modtaget følgende brev: 

Vi talte om at der måske var interesse for at høre lidt om ka-
nalsejlads.
Jeg er nu undervejs og vil nok allerede i morgen sejle over

grænsen til Frankrig. Det har været en fin tur endnu engang
så vidt.
Jeg har tænkt lidt over hvordan mon det er bedst at for-

tælle om sine oplevelser så andre kan bruge det til noget.
Der er gennem mange år en masse folk som har skrevet
bøger om denne tur på Europas vandveje og ikke mindst
Ftlf – langturs sejler foreningen har et stort erfarings arkiv
også om dette emne.
Så jeg synes at det bliver lidt som at koge suppe på gamle

urter hvis det skal gøres en gang til – MEN de mennesker
der påtænker at lave en sådan tur og derfor gerne vil
tale/skrive med en person som har prøvet det er meget,
meget velkomne til at kontakte mig for at høre om hvordan
jeg har taklet den tur.

Det er en dejlig og afvekslende tur som kan gøres med
små midler og små fartøjer. Det mest vigtige er nok at man
ikke synes at man har travlt fordi det er nu sådan at sluser
og uventede begivenheder tager tid, og netop det at man
tager sig tid åbner for de gode oplevelser.
Men selvfølgelig skal man videre og det kommer man

også og kan også nemt mase på for at nå ud eller hjem i
tide.
Jeg husker ikke i skrivende stund hvor mange gange jeg

har været fra middelhavet til Nordeuropa via vandvejene …
men det er over tiende gang jeg er på vej sydover igen og
kan give følgende omtrentlige tidsdistancer.

Friesland, Holland til franske grænse ca. en uge.
Friesland til Paris 20 til 23 dage.
Paris til Saone floden via Canal du centre små 2 uger.
Canal du centre til Lyon 4-5 dage
Lyon til middelhavet en god uge.

Og disse omtrentlige angivelser kan der nemt bruges meget
mere tid på for der er overalt meget at se og opleve.
Alle er velkomne til at kontakte mig om denne tur!

De bedste hilsner
Michael Kiersgaard
Aeroe mail

Afslutning på aftenkapsejladserne
Af SUSANNE PILEGAARD. Foto: JENS LINDHOLM

Afslutning på aftensejladserne blev desværre også afslutning for Tommy som
dommer. Han har efter 27 år på banen valgt at stoppe. Mange har i årenes løb
nydt godt af en trofast og stabil dommer. Aftensejlerne siger MANGE TAK.

Efter sidste sejlads mødtes vi i klubhuset til dejlig varm skipperlabskovs, som
Ulla havde klar.

Vinderne i 1. løb: 
1. plads Torben Bundgaard i folkebåd
2. plads Otto Stenstrøm i knarr

Vinderne i 2. løb: 
1. plads Erik Jørs i Petronella
2. plads Lars Jepsen i Molich
3. plads Jan Møller i BB-10m
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Beretning til Ballonen
Tekst og fotos: PETRA JØRS

Som ung i det senmoderne samfund,
er der nok at rive i. Det var der også
under min gymnasietid i Sydfyns 
hovedstad Svendborg. Når studierne
hav de fået nok opmærksomhed, dyr-
kedes der motion, bagtes speltboller
og læstes Franz Kafka i studiehyblen
på Tinghusgade. Og når det hele blev
for meget, ja så var det bare at hoppe
op på cyklen og sætte kursen mod det
højbårne Rantzausminde… 
På en sensommerdag i august 2012

som nystartet elev på Svendborg Gym-
nasium mødte jeg alene op på havnen
i Svendborg Sunds Sejlklub. Jeg sav-
nede at være en del af en sejlklub,
selvom det blot var halvanden måned
siden, jeg var stoppet på Oure Efter-
skole. Jeg blev klar over, at det sejler-
miljø, jeg er blevet »indoktrineret« i fra
barns ben, er uundværligt.
Sejladsen er med årene blevet mit fri-

sted. Det er på havet, jeg lader den
hårdtarbejdende hjerne holde fri for en
stund – det helbreder selv den mest
trykkende hovedpine. Det er på havet,
jeg sætter mit konkurrencegen på en

næsten uovervindelig opgave, for jeg
bliver sjældent nummer ét. Men det er
også godt at blive »sat på plads« af og
til. 

Nå, men på havnen i Svendborg
Sund mødte jeg Anders. Og Anders er
vel nok Sydfyns mest engagerede sej-
lertræner. Han elsker unge mennesker,
og han elsker sejlads. Han brænder for
at give børn og unge mennesker en
god oplevelse på havet.
Gennem ham fandt jeg en sejler-

makker, og hurtigt var jeg på havet
igen. Denne gang i et nyt farvand og
på en ny, vildere tomandsjolle – en
Hobie Cat 16’er. Jeg havde netop af-
sluttet opholdet på Oure Efterskole,
der havde budt på sejlads i farvandet
ud for Lundeborg, hvor jeg sejlede DS
Match Race 37, Europajolle og 420’er
i en kort periode. Og da jeg havde
»mænget« mig med meget ambitiøse
og disciplinerede sejlere, var jeg »hær-
det« og forstod, at det elitære sejler-
miljø, Oure havde budt på, ikke nød -
vendigvis er lykken. 
Katamaransejlads viste sig at være

noget af udfordring for mig og min da-
værende gast Emilie, der ikke havde
sejlet særligt meget. Alt hvad jeg hidtil
havde lært om boathandling var næ-
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sten ubrugeligt. Det første halve år
brugte vi på at være mere i end på van-
det. Vi kæntrede i alt slags vejr, men
som tiden gik, lærte vi at håndtere
båden og fik styr på den indbyrdes
kommunikation. Og endelig noget så
grænseoverskridende som at skulle
stå i trapez – stiv som et bræt. Efter
stort set hvert træningspas er jeg kom-
met i land med blå mærker over alt på
kroppen…
I maj 2013 var jeg så heldig at få lov

til at sejle med toppen af Hobie Cat-
klassen. Brødrene Bjørnholt er »dan-
marksberømte« Hobie-sejlere. De har
vundet alle de medaljeplaceringer, der
er værd at vinde indenfor Hobie 16-
klassen. Og når det så er sagt, så bru-
ger de deres sparsommelige fritid på
at træne, hjælpe til og skaffe »billige«
reservedele til klubjollerne i Svendborg
Sunds Sejlklub.
For en forlænget weekend blev jeg

hyret som gast til et Pro Sail-stævne i
turistbyen Grömitz i Tyskland. Det var
en fryd at sejle med Nicolaj Bjørnholt,
hvor alt bare kører »som smurt« lige
gyldigt hvilken uduelig gast, han har
med. Og »selvfølgelig« vandt vi stæv-
net og kunne kalde os tyske ungdoms-
mestre i Hobie 16-klassen 2013. 
Året efter stillede Emilie og jeg op til

DM i Hobie Cat med bly spændt fast
ved masten, da vi ikke vejede nok (min.
vægt 129,3 kg). Vi kæmpede en kamp
mod de dygtige tyske Hobie-sejlere,
men lavede det ene stunt efter det
andet. Altid i latterkramper, når vi endnu
en gang fløj gennem luften hængende i
vores trapezbælter… Og det endte med
en flot pokal – »Action pokalen«. 
Dette forår måtte jeg overdrage ror-

pinden til min nye sejlermakker Oliver,
mens jeg overtog gastepladsen. Og så
måtte vi på landevejene for at drage til
de danske Torm Grand Prix-stævner.
Det er noget anderledes end, hvad jeg
er vant til fra optimist-feltet… Fordi
man er så lille en jolleklasse i Danmark,
bliver der taget særlige hensyn. Hobi-
erne er i.e. de eneste sammen med
49’erne, der får lov til at sejle ind og
holde frokost og får udsat første start,
hvis flertallet har lidt for »ondt i håret«
dagen derpå. Hver dag er en fest! 
Katamaransejlads i de sydfynske

sunde er en holdsport lige så vel som
håndbold og fodbold. Man står sam-
men, man hjælper hinanden, og man
har det sjovt SAMMEN! At blive en del
af Hobie-sejlertruppen var ligesom at
være hjemme i Marstal igen, hvor man
tager sejlads tilpas højtideligt til, at
man kan slappe af på trods af, at sej-
lads er en konkurrencesport. 
Hobie-sejlads byder på hæsblæsen -

de og grænseoverskridende oplevelser
til lands, til vands og i luften!
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kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

Sletning af septiktank

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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 •

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

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

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

� 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

LEDIG
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Sejlklubbens traditionelle Rævejagt, som i indeværende år
(vistnok) er nr. 85 i rækken, blev afholdt i det bedst tænke-
lige vejr med passende luft til de 13 sejlførende fartøjer, men
dog ikke mere luft end at de 19 deltagende motorbåde – og
ikke mindst de 5 ro-både – også havde fine sejladsvilkår.
Flot at roerne kunne mønstre 5 både! Som læseren nok al-
lerede har regnet ud, så var der i alt 37 både med på årets
Rævejagt. Starten fra havnehullet er altid et sælsomt skue
– specielt når 19 motorbåde på een gang sejler nordpå for
fulde omdrejninger. Mere end én gang har en uskyldig tysk
lystsejler fået sig en gevaldigt overraskelse ved at blive mødt
af en sådan modgående, stærkt larmende armada. Den op-

friskende nordvestlige vind fik lidt skum på bølgerne, og da
solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, kunne det godt
være svært at se »rævene«, og af de i alt 180 udlagte flasker
var der 55 stk. der undslap. De første både var inde allerede
før kl. 16.00. Andre skippere valgte at ankre op, eller at gå
side på nogle af de allerede opankrede rævejagts-deltagere,
som var lagt bi for at få en snak med de øvrige besætninger
inden fangsten blev afleveret i Klubhuset. 
Den gemytlige tradition med at »holde møde« på vandet

efter Rævejagten er mindst 40 år gammel. Sejladsen blev
efterfulgt af stander-strygning og hyggeligt fest i Klubhuset
med medbragt mad. 

Rævejagten 2015
Af BOYE KROMANN. Fotos: JENS LINDHOLM

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 1, 2016 er 1. marts 2016
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Rundt Ærø 2015
Af IB MONRAD HANSEN. Fotos: JENS LINDHOLM

En Fuga
Sidst jeg havde æren af at skrive en
lille beretning om en tur Fyn Rundt i
dette skumombruste blad, havde jeg,
skønt jeg holdt mig nøje til fakta og
empiri, den fordel, at der på pågæl-
dende sejlads ikke var nogen lokale
vidner til, imod enhver rimelighed na-
turligvis, at anfægte beretningens vali-
ditet. Det samme gør sig ikke gælden -
de her, hvor godt tyve lokale både var
til start Ærø Rundt i et felt, sparsomt,
men dog aldeles prominent krydret
udefra bl.a. med Oddersborg, som i sin
Odder 22 troligt vender tilbage år for år
for, som han siger, at deltage i årets
hyggeligste sejlads, og som heller ikke
undlader at minde Erik Jørs om nogle
limousinebøffer, han fik serveret for år
tilbage, og som han stadig håber at
smage en gentagelse af.
I Odderens lille selvkonstruerede og

selvbyggede båd sad også en anden
legende, nemlig Ylvas far, Steen Kjøl-
hede, som, hvad jeg ikke undlod at for-
tælle ham, havde fået mine tårer til at
trille af begejstring en årle morgen
sidst i halvfjerdserne, hvor jeg stod på
molen i Kerteminde og så den smukke,
slanke træbåd slå et slag helt ind til
stensætningen på en Fyn Rundt, hvor
modstrømmen må have fordret en tak-
tik i vandet under land.
Jeg gik, for en gangs skyld, tidligt

hjem, var andetsteds optaget, så jeg
ved ikke, om der på grillen blev en
gentagelse af de uforglemmelige bøf-
fer. Til gengæld blev det på vandet så
meget, som den slags nu overhovedet
kan finde sted under Guds himmel og
efter Einsteins beregninger, og, med

undtagelse af sidste års hårde vejr,
noget nær en gentagelse af de foregå-
ende fire års sejladser; i den forstand,
at feltet blev sendt rundt med vores
kønne ø om bagbord i frisk luft fra vest-
nordvest med skarpt kryds op gen -
nem Mørkedyb og videre mod Skjold-
næs, vinden i ryggen ned mod Vejs-
næs, agten for tværs til anduvningen
ved Søndre Løb, kryds mod Marstal
Havn og målgang ved den bøje, som har
givet nærværende blad sit navn ved
Marstal bredning. Jeg ombord på Fuga
med den mere eller mindre fingerede
skulderskade, som jeg bruger til i pe-
rioder at tilrane mig roret hos særligt
rundhåndede og selvtillidsfulde kaptaj-
ner, som så kan bruge de frie hænder
til boathandling, taktik og deslige.
I dette tilfælde var kaptajnen Niko-

laj; Nikolaj, som vækker andre minder
fra den tabte tid, når jeg erindrer den
nordiske krydser, som gentagne gange

lagde Ærø Rundt-feltet helt ned i sejl-
posen.
På båden, hvis navn for øvrigt er be-

tegnelsen for et gentagende musikalsk
tema, fandtes, foruden den nævnte
besætning, også de hårdt arbejdende
Peter og Niels i højt humør(med hang
til en vis luksus; jeg så Peter nyde so -
len i mindst tre minutter på et for sejl -
egenskaberne ugunstigt sted i cock-
pittet, inden han fik samvittighedskva-
ler og satte sig til rette på lønningen).
Starten gik, som den plejede: Petrulla

stak af, og vi så den ikke siden. Vi kom
i en lille gruppe som toer, skarpt forfulgt
af Lars, Susanne og besætning i Molich
Valborg, som tog os inden Mørkedyb,
og med Jan og besætning i BB lige i
hælene. Udover at undgå stenene på
Mørkedybets kanter meld te det første,
taktiske spørgsmål med nordvestlige
vinde sig kort efter Birkholm. Skulle
man gå under Drejø og få sølæ eller slå
over under Ærø og få den dér? Da den
sydgående strøm kun var 0,2 knob, og
både Petrulla og Valborg gik bedre fart
end os, var vi nødt til at satse lidt, så da
vi så, at de havde en generel skralder
på bagbord halse over mod Højestene,
og vi så ud til at kunne holde BB’eren
bag os, slog vi straks over mod Ærø til
trods for det lidt bredere stykke med
modsø. Da vi mødtes igen ud for Blak-
stens Odde, var stillingen uforandret,
således at vi rundede Skjoldnæs, som
vi var gået ind i Mørkedyb.
Det resterende felt holdt godt ved

med Odderen ganske som forventet
som femmer rundt fyret, drevet frem,
tænker jeg, af både spiler og bøfhallu-
cinationer. Vi fik sat en ordentlig klud
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på 100 kvadratmeter og fik varmen i
båden for medbør. Ikke mindst Peter –
og det blev ikke sidste gang. Han fik
æren af at begrænse tidstabet ved
gentagende træk nedad i læ spiler-
barm for at udrede et genstridigt time-
glas, som vi havde pyntet vores spiler -
sætning med.
Drømmescenariet på Fuga er 3 m/s

og luskevejr, hvor vi kan drage fordel
af den høje rig, vores overmåde bega-
velse og de store sejl, men det syntes
aldrig at indfinde sig. Var vejret virkelig
anderledes i halvfjerdserne? Eller var
det bare et af de velkendte, tidslige fa-
tamorganaer, som sjælen sætter op for
øjnene af os, så vi kan holde fortiden
og dermed nuet og fremtiden ud?
Jeg husker i alle fald utallige sejlad-

ser, hvor vi gled op langs kysten med
Vierøs Bjørns store storsejl, med Hans
barbers Sortrøde Spiler på Flush Po-
keren for ikke at nævne Erling Rosen-
becks gule spiler med den røde sol i
dugen, som altid dukkede op på en
stille læns.
Jeg tror, der blæste andre vinde

dengang. Feltet var større, konkurren-
cen var mere på banen end i samfun-
det, klimaet var et andet – i alle fald det
politiske.
Vi må jo tage det vejr, der kommer,

med åben pande, så vi konstaterede
hurtigt, at i momenter med flovende
vind, hentede vi på Molich og trak fra
BB – de eneste både, vi kunne se,
bortset fra en prik forude (Petrulla) og
en bagude (Odderen).
Da vi nærmede os Vejsnæs, nær-

mede vi os også Molich, og der be-
gyndte et intermezzo, som vi sent
skulle glemme, og et matchrace, der
var en kapsejlads værdig.
Da vi rundede Vejsnæs for at lægge

op på skarp skæring for spiler, var vi
præcis så langt fra Molich, at vi mang-
lede max.ti meter for at kunne be-
gynde at tage hans vind. Fuga blev
presset, og Valborg havde nu nogle
graders overskud i luffeduellen med
den fladere spiler og de færre kvadrat-
meter, den ellers havde manglet på
lænsen. Hver gang vi skar med Fuga,
begyndte den at trække vand som en
færge, og i den sidste duel i drejbugten
havde vi da også skibet helt nede at
ligge med roret ude af vandet og bug-
nende fuld spiler. Det hele med iskold
ro i båden. Vi måtte dog erkende, at
der ikke var nogen gangbar vej til luv
om Valborgs bug, og vi faldt af.
I mellemtiden skete der ting og

sager på Valborg, som vi indtil videre
var uvidende om. Vi søgte at få god af-
stand i læen, for på den lidt lavere kurs
at kunne sætte et angreb ind, men da
vi rundede anduvningen til Søndre
Rende med spileren sikkert nede, med

Peter gispende og sveddryppende på
dækket og storsejlet rebet ned til kryds
i kraftig bygeluft, lå Molich foran med
fem bådlængder. Uden at vi havde op-
givet håbet, skal det nok indrømmes,
at der havde bredt sig en stemning af,
at vi måtte bide i det sure æble og gå i
mål som treer; og nu bare manglede
de 20 vendinger i mindre og mindre
slag og modstrøm. Efter de første syv
vendinger var afstanden dog mindsket
til et par bådlængder. Vind var der nok
af, og arbejdsopgaverne var nøje for-
delt med Niels på bakstag og Nikolaj
og Peter på krydsfokkens skøder. Jeg
koncentrerede mig om roret, Molich,
ekkolod, og en hjemmeværnskutter for
udgående. Vi sejlede helt ud til kan-
terne, især på luv side, hvor en grund-
stødning var til at leve med, bund -
forholdene taget i betragtning. En gang
havde vi kun 30 cm under kølen, hvil-
ket jeg undlod at informere de andre
om, og i den smalle rende tog vi meget
lange vendinger for, trods modstrøm,
at vinde nogle meter. Efterhånden som
vi nærmede os havnen, aftog vinden,
og vi lå nu helt tæt med fem meters
mellemrum i de korte slag, mens jeg
prøvede at komme i modfase på den
rigtige måde. Da der var ca. otte ven-
dinger tilbage, sagde jeg til den nu
sveddryppende besætning, at der ville
komme en vender for land til sidst, og
at det var vores chance; og ja, det
gjorde der.
Lars meldte den første på næstsid-

ste ben i grøn side – vi slog med over
og kunne så melde den næste i rød
side lige ud for ydermolen, og da vi
slog rundt der på det aller-aller sidste
kryds, og Molich var tvunget til at gå
med, var sagen klar: Et øjeblik lignede
Valborg virkelig en strandet bardehval
på vej ind i havnehullet. Vi slog over 
og slækkede ud, mens vi, dirrende af
spænding og udmattelse, lagde kur-
sen mod dommerskibet.
Bardehvalen blev dog hurtigt for-

vandlet til en aggressiv tandhval, som
åd sig ind på os meter for meter. Der
er nu noget uhyggeligt smukt (på den
fede måde) ved en Molich med slæk
på skøderne i 10 sekundmeters vind,
især når den ligger, hvor den lå. Vi vid-
ste, at han ikke kunne komme igen-
nem i læen, og jeg vidste, at jeg kunne
styre Valborg ud over mållinjen om
nødvendigt ved at gå helt tæt på dom-
merbåden, så med 100 meter igen
måtte Valborg bide i det sure æble og
falde af, hvorefter slaget var afgjort.
Valborg gik i mål en bådlængde efter

Fuga, jeg skreg for første gang i mit liv
i forbindelse med en sejr på banen, og
rystende af begejstring kunne der nu
klaskes hænder og en flok bajere pel-
ses, mens vi listede tilbage mellem
pælene med en båd, man ligesom kun -
ne mærke, var i godt humør og stolt af
sit skrog.
En sejlads, som lignede en Fuga,

men dog var så unik, var tilendebragt,
og alle, undtagen to, kunne nu læne
sig tilbage og nyde En Enkelt, som
Lars – den gode sportsmand, han er –
generøst delte ud af; uden at glemme
sig selv, skal bemærkes.
De eneste, der havde noget tilbage

at bestille var Susanne, der under spi-
lerduellen i drejbugten havde fået revet
sin finger op af et løbsk skødespil, og
Nikolaj, der med den største elegance
og ro på hånden, fiskede det nødven-
dige grej op fra kahytten og syede den
sammen igen. Susanne var naturligvis
tapper – støttet af lokalbedøvelse og
en enkelt og en enkelt mere.
Således rindede eftermiddagen ud,

mens det resterende felt, hvoraf man -
ge slog os på handicap, indfandt sig
på deres respektive pladser, og man
kunne så sidde og filosofere lidt over,
hvordan den tomme, man nægter at gi’
på kapsejladsbanen, bliver til en hel
hånd, man kan glædes over at gi’ og
få i havn.
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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.
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Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg 

Ring på 74 37 91 22 og book

et økonomi-tjek.

• OPTIMIST BALLONEN 
Hej 
Jeg hedder Rasmus Hansen og er 10
år gammel, jeg går til optimist.
Denne sæson, har jeg lært at sejle

bedre end jeg kunne sidste år.
Når jeg er ude i min båd der hedder

»Delfinen« har jeg det godt.
Jeg er også lidt nervøs når der er for

meget vind – fordi jeg ikke vil kæntre
uden jeg gør det med vilje.
Når vi er ude i bådene er der følge-

både, med os rundt i vandet.

Vi har sejlet både i havnen, Det lille
hav og udenfor havnen.
I følgebådene er Jesper og Mads

(trænerene) og nogle unge fra Naviga-
tionsskolen og nogle gange er der
også forældre med.
Vi har lært at kæntre med vores båd

og rejse den op igen, mens vi er i van-
det. Vi skal have svømme- eller red-
ningsvest på til optimist.
Vi har også lært at rigge bådene til,

klar til sejlads.

Og vi kan krydse i vinden, så vi kom-
mer trygt i land igen.
Vi har også snakket om hvad alting

på båden hedder, men det er svært at
huske det hele. Vi har også lært at
binde forskellige knuder, men vi bruger
mest kællingeknob.
Inden vi startede i starten, skulle vi

vaske, polere og vokse vores både.
At gå til optimist er virkelig sjovt og

spændende.
Hilsen fra Rasmus Hansen 

Fotos: Anna Høj
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• RO BALLONEN 

Kaproning 2015
Af LEIF ØSTLUND

Den første lørdag i september mødes vi med Rudkøbing Ro-
klub (RR) til venskabs-kaproning og efterfølgende fest med
middag og dans. I år foregik aktiviteterne her i Marstal. Der
er selvfølgelig en masse forberedelser, for at det hele skal
fungere og der er mange frivillige, som bidrager til at arran-
gementet bliver vellykket. Stor tak til jer alle der bidrager til
dette.
I den sidste uge op til konkurrencen blev der øvet flittigt

af de to hold, der skulle forsvare vores ære. Især blev der fo-
kuseret på start og acceleration, der har stor betydning for
den mentale styrke og dermed fysiske kræfter hos besæt-
ningen. Der blev holdt øje med vejrudsigten og det så ud til

at blive kraftig vind fra NV. Vi besluttede at konkurrencen
skulle afvikles i »det lille hav« eller »på taget« om man vil.
Banens længde på 600 m kunne lige få plads fra sivene i
øst til stranden i vest, med en kort opbremsningstrække.
Men der blev udmærkede forhold for vores tilskuere, der
kunne følge løbet fra start til mål. Vores venner fra Rudkø-
bing besluttede at rejse med bus, færge og bus igen, da vin-
den i gennemsnit var på 11-12 ms. Men konkurrencen skulle
gennemføres som aftalt. 
Damerne startede først og efter vanskeligheder i starten

og en omstart, blev løbet afviklet i den kraftige modvind. RR
passerede målstregen først. Så blev der skiftet hold og
vores mandehold lavede en opvarmnings-tur ind til dokken
og et par glidende starter, for det skulle blive vanskeligt at
holde robådene helt stille i forbindelse med starten. Da star-
ten gik lykkedes det at få det lille forspring vi havde håbet
på, og det kunne holdes hele vejen til mål. Tilskuerne hep-
pede og hujede og det kunne fint høres ud til robådene.
Marstal kom først over målstregen og det var en dejlig for-
nemmelse for os. 
Efter selve kaproningen blev der serveret kaffe, the og 3

slags kager. Det hele serveret i kaptajnsstuen. Til aften mød-
tes 40 roere i feststemning til en velkomstdrink og 3-retters
menu, hvor Esther havde sørget for fiskemousse og dessert
med nødebunde, bær og is. Hovedretten blev leveret fra Su-
perbrugsen som buffet med oksekød, skinke, tærter, salat,
kartoffler og sauce. Der var rigeligt. I pausen inden desser-
ten fik vi overrakt medaljer til alle deltagere sølv og guld, og
det vindende hold fik vandrepokalen til opbevaring i det
kommende år. Der blev trukket lod om gaver, korte taler og
sunget sange. En hyggelig aften efter det uafgjorte resultat.
Vi ses i Rudkøbing til næste år.

Måneskinsroning 2015
Af LEIF ØSTLUND

I starten af sommeren planlagde Ger-
da og Leif at vi skulle gennemføre en
måneskinsroning ved fuldmåne i au-
gust, nærmere betegnet torsdag den
27. august. Gerda ville sørge for varm
suppe og brød, når vi vendte tilbage
og dette skulle serveres oppe i vores
videncenter. Men det skulle vise sig,
da tidspunktet nærmede sig, at vejr -
udsigten ikke var med os, da den lo-
vede regn, overskyet og lidt rigelig
vind. De 14 tilmeldte fik besked om
aflysningen og en invitation til lørdag den 29. i stedet. Her
kom tilsagn fra 10 medlemmer og Winnie ville sørge for kaffe
og vafler efter turen. 
Vi mødtes ved 20.30 tiden og begyndte at rigge til og fla-

germuslygterne blev fundet frem til erstatning for de flag vi
ellers har på robådene, når vi er ude på vandet. Pandelam-
per blev uddelt til flere af roerne og etteren fik besked på at
dreje dem over til nakkelampe, så de blev synlige for andre
robåde. Smuk aften med Supermåne, som den kaldes når
fuldmånen er så tæt på jorden, som dens bane tillader. Sam-
tidigt stod månen lavt på himlen, hvilket fik den til at synes
endnu større. Dejlig oplevelse og efter en smuk tur rundt
Langholm, vendte vi sikkert hjem til vores ro-lokaler, hvor
Winnie havde sørget for stearinlys i vinduerne og kaffe og
dejlige vafler til os alle. 
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Ro-ballonen oktober 2015
Af LEIF ØSTLUND

Vores rolangtur Tåsinge rundt blev gennemført den sidste
weekend i juni. 12 deltagere fordelt på to firere og en følge-
båd. Hytten på Skarø blev brugt til den første overnatning
og Rudkøbing Roklub til den anden. Vejrforhold i top bort-
set fra søndag formiddag fra Langeland til Strynø.
Den traditionelle Strynøtur, hvor vi mødes med Rudkø-

bing Roklub, blev gennemført i det skønneste vejr første
onsdag i august. 15 deltagere fra hvert hold. Pølser med
knæk, Rise-øl, kaffe og flere kager blev nydt under vingene
på den gamle Strynø-mølle.
Måneskinsroning fandt sted den sidste lørdag i august

med 10 deltagere i to firere. Winnie dækkede op i vores vi-
dencenter med kaffe og pandekager. Virkelig en stor og
smuk oplevelse.
Kaproning mellem Rudkøbing og Marstal fandt sted lør-

dag den 5. september og Marstal havde ansvar for tilrette-
læggelse af konkurrrence og efterfølgende festligt arran ge -
ment. Kraftig vind påvirkede forholdene, men resultatet blev
uafgjort 1-1. 
Rævejagten havde i år rekord deltagelse fra ro-afdelin-

gen med 21 roere i 5 robåde. Desuden stod ro-afdelingen
igen for opstilling af borde og stole, borddækning, opryd-
ning, opvask og barsalg. Stor tilslutning og god stemning
hele aftenen.

Ro-langtur 2015
Af LEIF ØSTLUND

Vores rolangtur Tåsinge Rundt blev planlagt af vores lang-
tursansvarlige Torben Bundgaard og fandt sted den sidste
weekend i juni. 12 deltagere fordelt på to firere og en følge-
båd. Det meste af vores bagage kunne placeres og stuves
sammen i følgebåden Lene. 
Vi startede med at ro til Birkholm og holdt her en kaffe-

pause og kikkede på de nye shelters, som vi sikkert kan
bruge en anden gang til en overnat ning. Næste mål på turen
var Hjortø, hvor vi gik i land på nordsiden lige øst for havnen.
Vi roede øst om Hjortø og passerede vest for Hjelmshoved
på vejen. Når følgebåden havde lagt til kaj i havnen fik vi ar-
rangeret frokost med madpakker, øl og en økologisk svensk
snaps fra Snälleröd. Robådene tog lige en tur til Hjelms -
hoved for at gå iland her og se på de smukke blomster og
et lækkert sommerhus. Turen fortsatte herefter til Drejø gam -
le havn på nordsiden af øen. Inde i havnen kunne vi lave
kaffe og smage hjemmebagt kage. Men på vej ind i havnen
opstod der et mindre haveri, da Mac fik ødelagt etterens
svirvel. Vi vurderede at kunne ro Mac til Skarø med tre roere
og en ekstra navigatør. Vi kom rundt om Skarø Rev og ind
til Svendborg Roklubs hytte, men følgebåden blev nødt til 
at lægge til inde i Skarø Havn, hvorfra vi transporterede 
bagage og forplejning med hjælp af en Christiania cykel
(model ældre) og til fods langs med en strandsti. Dagens

rotur havde en længde på ca. 30 km, så vi var klare til at
indtage en skøn gryderet og nyde lidt vin efter stabadser-
ne.
Uheldet med Mac fik den konsekvens at Torben Bund-

gaard besluttede at sejle hjem med Mac på slæb og hjemme
i Marstal skifte den ud med Succes. Nu havde vi jo haft det
smukkeste vejr på starten af turen, men hvis det ændrede
sig, var det for risikabelt at ro en firer med kun tre roere. Tor-
ben drog af sted og vi hørte fra ham, da han var nået frem
til Marstal og kunne overnatte hjemme i sin seng. Næste
morgen fik han så skiftet om på robådene og så startede
turen for ham tilbage til Skarø. Et kvarter over ni om morge-
nen var han tilbage og vi kunne begynde at pakke igen for
at ro videre til næste dags mål i Rudkøbing. Nu er Torben jo
ikke normalt den der er glad for at stå op med solen, men
det klarede han også og vi var meget taknemlige og glade
for at se ham vel tilbage igen.
At ro gennem Svendborgsund har den udfordring at strøm-

forholdene kraftigt påvirker fremdriften. Men stille og roligt
passerede vi Iholm og den nymalede dok i Svendborg. Vi
mødte en Coastal robåd fra Svendborg Roklub og damen
kunne holde samme fart som vi andre i vores firere. Next
stop Troense. Her gik vi i land ved Sejlklubben og kunne
bruge faciliteterne der og blev budt velkommen af en sød og
serviceminded dame. VI spiste vores frokost og derefter fik
vi en guided tur til Mærskgården, hvor Else Boye-Hansen
bor når hun ikke er i Marstal. Smukt og velorganiseret i sæd-
vanlig Mærsk-ånd. Susanne smuttede lige en tur hjem til
mor, når hun nu alligevel var på besøg i Troense. Vejret be-
gyndte at blive lidt mere overskyet, nogle korte regnbyer
drog forbi og for at sikre aftensmaden i Rudkøbing startede
følgebåden den videre tur og med en opdateret indkøbsliste
til dagens indkøb. Vi andre roede videre og holdt en enkelt
pause ved Stenodde på Vemmenæs. Herefter kunne vi se
Langelandsbroen og vi var vel fremme ved 16-17 tiden efter
en dagtur på ca 27 km. Nu begyndte det at blæse op fra
V/NV og grillen blev flyttet over på bagsiden af Rudkøbing
Roklubs hus. Aftensmaden stod på Langelandspølser (dem
med knæk) og kartoffelsalat. Robådene blev først fortøjet
ved flydebroen, men i den kraftige blæst blev de senere flyt-
tet på land og sikret. En hyggelig aften med sang og Irish
coffee.
Sidste del af rolangturen blev vejremæssigt den hårde-

ste. Kraftig vind lige i snotten hele vejen til Strynø. Så der
blev trukket kraftigt igennem. Forbi Strynø Havn og i land
ved Smakkecentret. Tid til frokost og en enkelt Dr Morgan.
Men da færgen kom til Strynø så tog pokker ved Esther og
så skulle det store Ærø-flag hentes og en delegation gik om-
bord for at sondere stemningen hos færgepersonalet. Ville
de ikke synes, det var en god idé at fortsætte turen til Mar-
stal, når politikerne blev overbeviset om dette? Jo det syn-
tes de!!
Smuk og stille tur tilbage til Marstal, da vinden løjede af

efter frokosttid. Sidste dagsetape på ca 18 km og ialt 75 km
på årets rolangtur. Men vi har det jo sjovt og dejligt og et
fantastiskt samvær!
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Ro-langtur 2015
Af ESTER BUNDGÅRD

Årets tur blev planlagt mens det stadig var koldt. Vi ville i år
ro i egne både, så Tåsinge Rundt blev besluttet.
11 raske m/k’ere tilmeldte sig. 1 nåede at melde fra, og så

passede antallet til to 4’ere med styrmand. Desuden til-
meldte 2 supportere sig, så vi var heldige at have følgebåd
med på turen.
Turen startede 26. juni med fin vejrmelding. Alle mødte

op i højt humør, og med masser af oppakning – vi skulle jo
ikke selv ro det.
Kl 9.45 var der afgang med kurs mod Birkholm i Busser og

Mac.
Vel ankommet til Birkholm blev formiddagskaffen og 1.

kage indtaget. Herefter gik det videre mod Hjortø hvor fro-
kosten skulle indtages. Vi besluttede nu at lave øhop, så vi
tog endnu en landgang – denne gang på Hjelms Hoved.
Efter sightseeing på denne lille ø gik turen videre til Drejø
gamle havn. Her måtte Mac konstatere at renden var for
smal til en robåd. Den ene åre knaldede mod en kost, som
holdt til sammenstødet. Desværre klarede åregaflen ikke
uheldet, den brækkede af lønningen. Heldigvis kom ingen til
skade, men robåden var degraderet til 3’er med styrmand.
Vi fik krisekaffe da vi var vel i land, og besluttede at ro vi-

dere til Skarø. På Skarø skulle vi overnatte i Svendborg ro-
klubs hytte.
Vi lagde robådene ved hytten, og fik transporteret vores

bagage fra jollen i havnen på en Christiania cykel, som stod
til fri afbenyttelse.
Torben tog førerbeslutning om at bugsere den havarerede

robåd til Marstal, og komme med en ny næste morgen.
Alle kunne ånde lettet op og få sig indlogeret i hytten – 4

køjepladser, som mændene venligt overlod til damerne, og
så fandt de selv pladser på hems og gulv.
Med udsigt til Skarøs vilde dyreliv (nogle store tyrekalve

og en enkelt kvie...) blev den medbragte sammenkogte ret
indtaget. Desserten blev drukket, ja og så var vi klar til at gå
i seng.
Damerne lå trætte i deres køjer og undrede sig, mens

mændene med mere eller mindre held fik luft i madrasserne.
Næste morgen efter kaffe og rundstykker blev der pakket

sammen, og den nye robåd Succes blev leveret. Vi tog af-
sted med kurs mod Rudkøbing med planlagt frokost pause
ved Troense, hvor vi ville lave et kort besøg på Mærskgår-
den (som vi ofte har hørt rosende omtalt). Det var en fin tur
gennem Svendborgsund, hvor vi var heldige ikke at blive
generet af Ærøfærgerne og alt for meget modstrøm. Vi så
den flotte nymalede dok i Svendborg Havn.
I Troense blev madpakkerne og dagens kage indtaget,

Mærskgården inspiceret, hvorefter vi tog kurs over Lunke-
bugten. Planen var vi skulle i land »et eller andet sted« un-
dervejs, for at hvile lidt. Det var lige ved at gå i vasken, men
ved overtalens stærke magt lykkedes det.

Så kom turens hårde etape. Rudkøbingløbet med mod-
strøm og modvind. Godt det ikke er hverdagskost.
Da vi kom i land blev vi modtaget af vores supportere Lars

Jepsen og Torben Bundgaard. Vores bagage var lagt i bå-
dehuset i roklubben hvor vi skulle overnatte, og der var
handlet ind til grillmad. De var i sandhed dagens helte de 2
guttermænd.
Maden blev indtaget efterfulgt af Johns hjemmebagte

kransekage. Det var lækkert. Nattesæde blev det ikke til, da
alle var trætte efter dagens tur.
Næste morgen blæste det, men vejrmeldingen lovede af-

tagning. Vi pakkede sammen og tog kurs mod Strynø i mod-
vind.
Frokost på Strynø hvor vi hyggede og indtog den sidste

kage. Snakken gik lystigt, og nu kunne vi se færgen var på
vej.
Vi besluttede at borde den ved anløbet, og høre om dette

var afgangen til Marstal. Som sagt så gjort. Vi gik om bord
med Ærøflaget og højt humør. Skipper var vældig med på
ideen, og foreslog også et besøg på Minde. Venlig mand. Vi
blev enige om at have det til gode.
Færgen overholdt sin sejlplan og vi fik lavet en lille hap-

pening.
Vi ankom til Marstal ved 14-tiden, trætte og i godt humør.
Igen en vellykket tur. Tak til vores 2 supportere.

Strynø-træf 2015
Af LEIF ØSTLUND

Første onsdag i august mødes vi med Rudkøbing Roklub til
Styrnø-træf ved den gamle mølle. RR kommer med pølser,
kaffe og engangsgrill. Vi kommer med Rise øl og kager. I år
var vi 30 deltagere med 15 fra hvert hold. Fra Marstal deltog
Busser med Poul Haase, Else, Lone, Anne Cecilie og Inge
Lise. I den anden firer roede Anni, Anna, Eva, Katrine og Leif.
I vores Ellen-robåd kom Ib, Røssel og Jens Kristian. John og
Lykke kom i hver sin kajak. Marstal kagerne var bagt af Inge
Lise, Cecilie og Else. Nogle dejlige timer sammen og vejret
var med os hele vejen, som det plejer. Det hele afsluttedes
med lidt kaproning for at komme først hjem til flydebroen. 
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The Tall Ship Races 2015
Af THEIS BRANDBORG MADSEN

Personligt havde jeg forestillet mig en
uge på vandet, på et stort Tall ship.
Højest sandsynligt et skoleskib fra
Rusland, hvor os Tranees bare kunne
gå rundt og kigge og få en fornem-
melse af hvordan det er at sejle et Tall
Ship. Men sådan skulle det da ikke
blive. 
Vi mødtes ved musikhuset, langs

Aalborg Havn, tidligt på morgnen. Der
var den akavede stemning som der nu
engang er, når 150 unge som ikke ken-
der til hinanden, står og venter på den
bus, som skulle sætte rejsen i gang.
Et par måneder før vores togt fik vi

oplysninger om diverse ting, samt hvil-
ket skib vi skulle med. Jeg var så super
heldig at have fået et Hollandsk Klasse
A skib, hvilket er den største klasse ud
af A B C og D klasserne. 
Skibet jeg var med hedder »Ooster-

schelde« og er en gammel 3 masters
skonnert fra år 1918. Oosterschelde
sejler til daglig som et cruiseskib for ty-
pisk bryllupsrejser el.lign. hvilket gør at
både føden, besætningen og såvel
som sovefaciliteterne er helt i top.
Efter vi skiftevis var blevet samlet op

i busser og kørt til Hirtshals, blev vi sat
om bord på Fjordline’s færge. Hvor
efter 4 timers sejlads, med utallige spil
UNO og en masse god mad, nåede vi
Kristiansand. 
Da vi kom sejlende ind i Kristian-

sand Havn, blev vi taget godt imod af
såvel den norske told som de guider
der skulle vise vej til hvert enkelt skib.
Skibene lå rundt i hele havnen, på
kajen var der boder og en masse men-
nesker. Fuldstændig som jeg havde
forventet. En klassisk byfest, hvor man
går et par runder og nyder den gode
stemning.
Selv gik jeg til køjs temmelig tidligt,

efter at have snakket med vores kap-
tajn Martin om hvordan og hvorledes
kapsejladsen skulle foregå.
The Tall Ship Race er nemlig en stor

kapsejlads med 76 skibe. I år gik den
lange rute fra England – Norge – Dan-
mark. Og mit togt var på den sidste

strækning, som viste sig at være me -
get heldigt.
Næste morgen var der morgenmad

klokken 7, hvorefter vi gjorde klar, og
fik diverse instrukser hvis der skulle
opstå brand eller andre problemer,
som der jo kan ske når 20 unge, er
med blot 6 faste besætningsmedlem-
mer. Ved 10 tiden sejlede vi ud, så vi
kunne være klar og lære skibet at
kende til starten gik klokken 14. Det
blæste godt med op til 15 sekund
meter i stødende, men eftersom vi lå i
læ i bugten mærkede vi ingen søgang.
Men som starten gik og vi kom fri af

land, skal jeg da lige love for vi kunne
mærke søgang. Lige hvad jeg havde
brug for efter et år på musikefterskole,
hvor det eneste jeg havde fået sejlet
var med skønheden og udyret, også
kaldt Marstal- og Pøt’ færgen, de få
weekender jeg vendte hjem.
Som tiden den gik, og vi fik sneget

os op igennem feltet efter en ikke su-
veræn start, var vi tilsidst kun 2 trai-
nees som var klare i hovedet. 5 mand
sad i læ side i skibet og hang ud over
rælingen, mens 15 andre lå i køjen og
døjede lige så vel med søgangen.
Efter vi havde fået serveret aftens-

mad klokken 18.30, hvor kun 11 ud af
26 ombord mødte op, gik de første
vagter i gang. Jeg havde fået første
nattevagt som var fra kl. 20-02. Det gik
dog ikke helt som planlagt. Meningen
var at 4 andre trainees skulle have
været på dæk natten over, men de lå
stadig med søsyge. Så nu var det kun
Martin, som var trainee, og var kom-
met med via blindesamfundet, grundet
han ikke kan se, og den altid friske
Hollandske første styrmand Jan og så
jeg selv. Første styrmand Jan valgte 
så klokken 11 at gå ned i hans kahyt.
Hvad han lavede ved jeg virkelig ikke,
men jeg kan fortælle jer hvor stærk en
følelse af ansvar det var at stå der bag
roret, i 3 timer mens det silede ned.
Martin, ham der var blind, som heller
ingen problemer med søgangen hav -
de, nød vidst situationen mere end jeg.

Jeg tror aldrig han opfattede at vi var
alene på dækket…
Klokken 6.30 var der morgenmad.

Denne gang havde alle svunget benet
ud over køjekanten. Om det var fordi
de alle var blevet søstærke natten over,
eller det var duften af den lækre Ame-
rikanske morgenmad, som franske
Jessica kokkerede. I så fald kunne vi
begynde på rigtige vagter med fuldtal-
lige de næste 2-3 døgn.
Selvom der er 20 mennesker vågne

ombord, kan det stadig blive nogle
lange dage på Oosterschelde. Og det
gjorde det ikke bedre for de utålmo-
dige, at vinden havde lagt sig, og solen
stod højt på himlen og bagte. Men de
ansatte ombord på skibet, havde prø-
vet lange dage hvor man jubler hver
gang man runder de 2 knob eller kan
skimte land. Så de havde da ansat en
person, han hed Eddy, til at sørge for vi
beholdt vores smil på læben.
Hans job hedder »Eventmaker« og

det betyder at han sørger for at alle har
noget at lave og helst på en sjov måde. 
Så Eddy på blot 18, med det største
smil på læben uanset hvornår du mø -
der ham, fik virkelig sat gang i os unge
trainees. I løbet af ingen tid var hele det
forreste dæk smurt ind i brun sæbe, og
så skulle vi ellers lege en masse for-
skellige lege. Det var så sjovt, og tiden
fløj afsted, så pludselig var den dag
gået.
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Jeg havde en nattevagt mere, hvor
alle var på vagt. Vinden var ikke rigtig
til at mærke, men vi kom da stadig
frem ad. Der var kun en spændende
episode den nat. Det var med første-
styrmand Jan og en af de andre fra be-
sætningen, som jeg aldrig fandt ud af
hvad hed da det var et hollandsk navn,
men det lød som om de sagde »hej«. 
Førstestyrmand Jan, »Hej« og jeg

står i tavshed og kigger ud i horison-
ten, hvor solen kæmper sig op. På
bagbord side kommer der et kæmpe
stort skib med en sjov konstruktion.
Og som så nysgerrig jeg er, spørger jeg
ind til hvad det skib fragter. Jan fortæl-
ler mig så at det sejler med biler, man -
ge biler. Inden Jan får forklaret færdig
begynder vi alle 3 at skyde på hvor
mange biler der kan være ombord, og
bliver enige om at den som er tættest
på får en bajer i Aalborg. Efter vi alle
havde gættet, var der endnu ingen der
havde vundet, for vi havde jo ikke sva-
ret. Men i løbet af et kort øjeblik får Jan
kaldt skibet over VHF’en, hvorefter han
forklare vores situation, og får derefter
af vide at der kan være 2500 biler om-
bord. 
Hvem der var tættest på og vandt,

husker jeg ikke. Men jeg kan forsikre
jer om at ligegyldig hvem det var, så
har personen fået sin øl i Aalborg.
Næste formiddag sov jeg væk grun-

det min nattevagt som trak ud med

morgenkaffen. Jeg blev vækket af en
af mine kahytskammerater Marc, som
kommer buldrende ind på værelset,
helt arrig og ude af sig selv satte han
sig i sengen. Jeg spørger ind til hvad
der er galt, og han forklare mig at kap-
sejladsen er afblæst, grundet at der er
for mange af de små C og D klasse
skibe som ikke vil nå at komme i havn. 
»Tall Ship Race Aalborg« har nemlig

planlagt det sådan at skibene skulle
komme ind i det samme tidsrum, så
der skulle danne sig en parade ind
gennem Limfjorden.
Nu var det store spørgsmål så bare

hvilke plads vi havde fået i kapsejlad-
sen. Vi havde intet internet, så vi kunne
ikke tjekke diverse nyhedssider. Men
som vi så småt rundede Skagen be-
gyndte alle danskernes mobiler at
bibbe og ringe. Men det hjalp os ikke,
for der var ingen der vidste det. Det
skulle dog vise sig når vi kom i havn.
Paraden ind igennem Limfjorden var

rigtig sjovt. Alle var udhvilede og ind-
stillede på at vi skulle have det sjovt.
Vi fik lavet både bannere, kostumer og
sange.
Da vi kom rundt cementhavnen kun -

ne vi danne os et billede af hvad vi
skulle blive taget imod af. Kajen var
fyldt med mennesker, store scener og
en masse boder. Det så virkelig stort
ud i forhold til den bette byfest i Kri -
stiansand.
Der var allerede kommet nogle skibe

før os. Der lå både skibe på Aalborg
siden som på Nørresundby siden. 
Da vi kom i land i Aalborg blev jeg

taget imod af mine forældre og sø-
skende som også var ankommet til det
store arrangement. Men vi gik ikke
længe sammen, for jeg havde jo lige
mødt 25 nye personer, så vi skulle
rundt og nyde den enormt gode stem-
ning, og høre en masse musik.
Der skulle vi så blive de næste 4

dage, og stadig sove og spise ombord.
Om aftenen nød vi godt af Jomfru Ane
Gade og al dens festlighed. Hvor der
om dagen var »åbent skib« hvor vi
viste rundt, der var »CrewParade«, som
var alle 76 skibes besætningsmedlem-
mer, som gik i en lang bane op gen-
nem Aalborg by med bannere og
udklædning. Der var øl, vandballoner,
store smil og en HEL masse menne-
sker.(Jeg læste at der var op imod 1,1
million mennesker der tog del i arran-
gementet i Aalborg by den dag). 
Crewparaden endte så på en stor

åben plads foran en scene. Her skulle
der være prisoverrækkelse. Martin,
vores kaptajn, havde tidligere på da -
gen udvalgt 2 af os trainees. Den ene
var mig og den anden var en fyr som
hed John. Vi skulle så med op og mod-
tage vores pris. De viste sig så at vi var

blevet nummer 3, hvilket var super
godt.
Hele »Tall Ship Race Aalborg« blev

sluttet af med Danmarks største fyr-
værkerishow, hvor 1,2 ton krudt blev
fyret af på et kvarter hen over Lim-
fjordsbroen (se billede). Dette var vir-
kelig prikken over i’et, og fik det de
havde sat sammen i Kristiansand til at
ligne Netto i forhold til SuperBrugsen.
Nå, men dagen derpå skulle skibene

så sejle fra kaj og ud af Limfjorden.
Men inden da havde alle trainees af-
mønstret, her sluttede vores eventyr. 
Dog ikke for mig. For ikke nok med

at alle skibene skulle følges ud af Lim-
fjorden, og der sad mennesker overalt
inde på stranden. Så havde jeg, så hel-
dig som jeg er, fået lov at komme med
min far ud ombord og lodse et af de
største skibe der deltog. Det var det
Russiske Skoleskib »MIR«.
Jeg vil ikke bare anbefale, men råde

unge som er mellem 15 og 25 til at
tage med. Om du så kan sejle eller ej.
Om du så kender andre der er med
eller ej.
Bare du kan LIDE at sejle og har lyst

til at kende NYE folk.
Og nu sidder I sikkert og tænker at

det er vildt dyrt. Men nej. 1.500,- DKK
gir dig en uge ombord med kost og
logi + rejsen til Kristiansand. 

SEJL SÆLGES
Billige brugte men gode og brug-
bare sejl sælges, alle intakte og lige
til at bruge.

Genua 2: forlig 10,85 m – agterlig
10,25 m – underlig 5,65 m.

Genua 1: forlig 11,70 m – agterlig
10,45 m – underlig 6,00 m. 

Fok: forlig 10,30 m – agterlig 
9,60 m – underlig 3,20 m.

Radial spiler – rød/grøn – sidelig
10,30 m – underlig 5,95 m.

Big Boy – rød/gul 
Forlig/sidelig 11,80 m agterlig
11,80 m – underlig 7,35 m. 

Desuden 1 stk. rød/blå/hvid trira-
dikal spiler – passer til BB 10 m.

KRISTIAN ALBERTSEN
Niels Juelsgade 15, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 56 / 40 16 05 26
Emails: albertsen@nypost.dk
albertsen808@gmail.com

Skibskisten

Send din annonce til
ballonen@outlook.dk



22 MARSTAL SEJLKLUB

På togt med skoleskibet DANMARK
Af LINE KØRNER

Næste stop Frederikhavn, toget kører ikke længere – Vi øn-
sker en god tur til alle de unge mennesker, der i dag påmøn-
strer skoleskibet DANMARK.
»Sådan lød det over DSB’s højttalere, da mit tog trillede

ind på Frederikshavn Station den 10. marts tidligere i år. Til
ly den af togkonduktørens fløjten vendte jeg ryggen til tog-
vognens lukkede døre, og satte i fuld uniform og med hat-
ten på skrå kursen mod flådestationen i Frederikshavn. Her
lå DANMARK og ventede.
Da vi satte vores ben på gangbroen for første gang, var

det ikke helt uden sommerfugle i maven. Forude ventede
tre måneder, hvor sengen var en hængekøje og privatlivet
reduceret til en tur på toilettet. Det var lige dele vemodigt,
angstprovokerende og fuldstændig fantastisk at se 80 ele-
vers forældre fordufte i horisonten, da vi den 17. april gled
ud af Frederikshavn flådestation akkompagneret af kanon-
salut, tågehorn og opmuntrende tilråb. Forude ventede det
største eventyr jeg i mine 21 leveår har oplevet. Der knytter
sig mange historier til Skoleskibet DANMARK – især for en
Ærøbo som mig, og jeg er hjemvendt både glad og stolt
over, at jeg nu selv er medvirkende i en af dem.
Vores togt startede efter en måneds værkstedsskole i

Frederikshavn, og det var planen, at vi skulle lægge ud med
ét langt stræk over Atlanterhavet og have første stop på
Grenada, Caribien. Vi havde imidlertid så gunstigt vejr, at
der blev tid til 24-timers stop i Las Palmas, Gran Canaria.
Inden vi nåede så langt, fik vi dog først lov at smage lidt på
havets mange kræfter. En tur rullende på dønninger i Biscay-
bugten fik gjort næsten alle elever ombord søsyge – jeg selv
inklusiv. De mest hovmodige besætningsmedlemmer så le-
ende til, mens vi lå på knæ med hovedet i rendestenen. Hel-
digvis varede det kun et døgn eller to før alle var ovenpå
igen, og det skulle vise sig at være den eneste gang på det
tre en halv måned lange togt, at vi ikke havde vejret med
os.
Fra vi forlod Las Palmas og kom ud for Portugals kyst

kunne vi pakke halstørklæder og termokedeldragter langt
væk, og i stedet finde solbriller, shorts og optimismen frem.
Vi havde den mest fantastiske tur over Atlanterhavet med
skyfri, blå himmel og vinden i ryggen. Ikke en eneste gang
måtte vi ty til at starte motoren, da der var god vind i sejlene
hele turen.   
Hver aften når kaptajnen hev kortet frem og viste os po-

sitionen, var det med en bemærkning om det utrolige vejr og
vores held i den sammenhæng. Hver nat kunne vi tælle
stjerneskud på den mest utrolige mættede stjernehimmel.
Flere tusinde kilometer fra land er himlen fuldstændig blot-

tet for verdsligt lys, og synes mere utrolig end man nogen-
sinde havde kunnet forestille sig det. I skumsprøjtet fra ski-
bet kunne man i havoverfladen se morild blitze. Nogle
nætter syntes havet helt selvlysende. Hvis vi var heldige
kunne vi om natten se de delfiner, der havde fulgt os hele
dagen. Når de sprang i det algefyldte vand trak de en lang
lysende hale efter sig. Det var et utroligt syn! Vi snakkede af
og til om gamle sømænds historier om havfruer og sirener i
havet, og blev enige om, at deres fantasifulde beretninger
måtte være udsprunget af netop dette syn. 
Det gode vejr fulgte os som sagt hele turen og selvom et

kig i kalenderen ikke lovede landlov før otte dage senere,
meldte udkigsholderen mandag d. 20. april ved 14-tiden
‘LAND I SIGTE’. Alle skyndte sig hen til lønningen for at
spejde efter den mørke silhuet i horisonten, der var tegnet
på, at vi nu havde krydset Atlanten. Den første caribiske ø
vi mødte var Barbados, og derfra gik det stærkt. Samme
dag sejlede vi ind i den fineste bugt på den lille ø Carriacou,
der tilhører øgruppen Grenadinerne. Vi havde ingen aftale
med den lille havn på øen, så vi lod i stedet ankeret gå, og
fandt så os selv midt i det mest autentiske Caribien, man
kan forstille sig. Der sejler ingen krydstogtskibe til Carria-
cou, så der var ikke mange turister at finde. En tur øen rundt
kunne tilbagelægges på et par timer i taxa, og åbenbarede
de smukkeste hvide sandstrande og flotte udsigtspunkter.
Den lille by var enormt hyggelig og dens indbyggere utrolig
imødekommende. Alle kastede lange blikke efter os med
vores hvide uniformshatte og polerede sko, og de var ikke
blege for at vinke og hilse os velkommen. 
Det var en utrolig oplevelse at være ambassadør for Dan-

mark i et lille samfund så langt væk. Når de med ægte jamai-
caner-accent spurte »where’ you guys from?« var det med
tomme blikke, at de første gang hørte om landet Danmark.
I Caribien foregår alt i et roligt tem po, som de færreste i

vesten kan genkende. Selvom det var mandag for middag,
var det fyldt med folk i gaderne, og vi undredes meget over,
hvorfor de lokale ikke gik på arbejde. Men sådan fungerer
deres hverdag, og det var sjovt at være vidne til.
Efter besøg på et par andre øer i Caribien, gik turen atter

nord på. Vi havde et stop på Azorerne i vente og dernæst et
besøg i København før hele turen skulle slutte den 19. juni.
Kaptajnen havde dog en lille overraskelse til os, inden vi
nåede så langt. Den 8. maj på positionen 29°12’2 nord
060°19’3 vest stoppede vi motoren, der havde kørt et døgns
tid, fordi det pludseligt var blevet vindstille. Og så fik vi lov,
midt ude i absolut ingenting, at springe ud i et fem kilome-
ter dybt Atlanterhav. Mens vi lå og flød på ryggen, hørte vi
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brusen fra hvaler blot et par hundrede meter længere væk.
Det var en helt utrolig oplevelse, som er de færreste forundt,
og som jeg sent vil glemme. 
Jeg har tidligere beskrevet, at turen ikke bød på dårligt

vejr en eneste gang. Helt sandt er det dog ikke. Kulingvar-
sler satte søndag den 31. maj alle om bord i arbejde. Det
var sidst på togtet, kursen var sat mod hjem, og pludselig
var der rutine at skimte i vores arbejde, der pludseligt var
blevet ekstra nødvendigt. Som i en velsmurt maskine blev
sejl bjærget i en hast, og alle ikke-satte-sejl blev med yder-
ligere et par sejsinger gjort ekstra godt fast. Alt ombord blev
søsikret og på dækket blev der spændt stræktov ud, så vi
kunne holde balancen. Desuden fandt alle regntøj og gum-
mistøvler frem og iklædte sig dette inden aftenvagten. Da
vinden først tog fat gik det ikke stille for sig. Med en vind-
styrke på ca. 20 m/sek og 5-6 meter høje bølger fik alle ele-
ver om bord tilfredsstillet deres stiltiende og lidt forbudte

ønske om hårdt vejr. På trods af megen rullen frem og til-
bage, lå skibet godt i vandet. Vejret blev derfor ikke betrag-
tet som dårligt, men derimod kærkomment. Vi nåede en
hastighed på 13,7 knob, alene for få sejl.
Det var fedt at kigge ud over skibssiden og se de enorme

vandmasser, der tårnede sig op og med jævne mellemrum
skyllede ind over dækket med stor kraft. Til aftenmønstrin-
gen på dækket den følgende dag bekendtgjorde kaptajnen,
at vi havde sat rekord. Alle spidsede ører, og da han fortalte,
at vi på blot 24 timer havde flyttet os 243 sømil brød en
spontan klapsalve løs. Aldrig, i skibets over 80 år lange hi-
storie, var det sket. Det var en fed oplevelse, og vi følte os
privilegerede over, at det ikke blot var mindeværdigt for os,
men sågar var så ekstraordinært, at de garvede besæt-
ningsmedlemmer kunne klappe med. Efter en fælleskram-
mer på dækket ved togtets ende, et skibsassistbevis i
hånden og et par rørende ord fra besætningen, var det hele
slut. Det har været en helt fantastisk oplevelse, og jeg sen-
der mine varmeste anbefalinger til alle, der måtte være i en
position, hvor de kan ansøge om at tage med. På skoleski-
bet får man en smagsprøve på det liv en potentiel maritim
uddannelse kan give adgang til, og jeg tror vi alle ombord
var enige om, at det smagte ret godt.

Farvel til Marcello
Tekst og foto: ANNA HØJ

Farvel og mange tak, siger vi til Marcello, som har dre-
vet pizza restaurant i sejlklubbens lokaler i sommermå-
nederne gennem hele 22 år.
Marcello kom til Marstal i 1993, og fik en lejeaftale

med Mogens Madsen, som var formand på det tids-
punkt. 
Siden er der blevet solgt tusindvis af pizzaer, og Mar-

cello har egenhændig produceret dem alle.
Ærøboerne og havnens gæster, har lært at sætte pris

på en god pizza, og det har gennem årene været et dej-
ligt forårstegn når Florentina og Marcello, ankom til
Marstal, lige som fuglene sydfra.
Nu har Marcello tænkt sig at gå på pension, og star-

ter med en velfortjent ferie på Sicilien.
Vi vil fra Ballonens side ønske ham et rigtig godt

otium.
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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

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
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EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

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

Tank
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kort

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

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

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

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

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

LONE FOGHT

Götakanalen: Sommerferie 2014
Af GERDA RYDAHL Fotos: GERDA og EBBE

Solopgang ved Møns Klint.

Vores sommerferietur i »Thor« be-
gyndte den 21. juni, dagen efter det
vellykkede royale besøg i Marstal i an-
ledning af byens 500 års jubilæum.
Som mange »Ærø rundt sejlere« vil
huske , så blæste det kraftigt fra vest,
vi valgte Lundeborg som første havn
da vinden stadig øgede til kuling.
Stadig i kraftig vest/nordvestlig vind

sejlede vi til Vordingborg og herefter
gennem Grønsund til Klintholm Havn,
hvor det nok er 30 år siden vi var sidst.
Havnen var næsten ikke til at kende.
Der var kun 2 fiskekuttere tilbage men
en masse ferieboliger, der var bygget
på havneområdet. Det var Sct. Hans
aften men ikke et eneste bål at se
nogen steder.
Næste morgen tidlig sejlede vi fra

Klintholm med kurs mod Rønne i let
vestlig vind og med en solopgang som
spejlede sig i Møns hvide klinter, et fa-
scinerende syn.
Efter ca. 18 timers sejlads anløb vi

Rønne Sydhavn og blev modtaget af
en tvær havnefoged der tydeligvis ikke
var hjælpsom overfor lystsejlere.
Vi havde nu en særlig grund til at an-

løbe Rønne Havn, idet vi har gode re-
lationer til Rønne Træbådlaug, som har
til huse i de tidligere værftsbygninger i
Sydhavnen. Desværre var beddings-

anlægget ved at blive skrottet, til stor
skade for bådlaugets aktiviteter. Båd-
lauget er en forening som restaurerer
og nybygger historiske fartøjer, som
har haft tilknytning til det bornholmske
fiskeri. Det er en meget aktiv forening
med ca. 150 medlemmer hvoraf ca. 20
er aktive med arbejdet med bådene
samt historisk dokumentation af de
enkelte både. Arbejdsholdet var om-
bord for at besigtige »Thor« og vi blev
budt på frokost i værftets frokoststue,
hvor vi blev opfordret til at fortælle om
restaureringen af »Bonavista«.
Fra Rønne til Hammerhavn havde vi

en god ven ombord – Steen – som er
bornholmer og ved alt om træskibe
som har haft tilknytning til øen. Det var
spændende at høre ham fortælle om
lokaliteterne langs vestkysten fra Røn -
ne til Hammerhavn. Med udsigt til
både Hammerknuden og Hammers-

hus er området omkring havnen utro-
ligt smukt.
Fra Hammerhavn blev kursen sat

mod Karlskrona, en tidligere stor mari-
nehavn med meget maritim historie.
Efter en flot sejlads ud af skærgården
ved Karlskrona og med kurs mod Kal-
mar friskede vinden til kuling fra syd, vi
fik rebet ned i tide og kom sikkert i
havn i Kalmar hvor vi i yderhavnen blev
modtaget af en ung mand i en lille
speedbåd, han sejlede rundt og anvi-
ste nyankomne sejlere plads i havnen.
Der var meget at se i Kalmar, vi var på
et museum der er bygget op omkring
orlovskibet »Kronans« forlis ved Øland
i 1676, – meget spændende. På Kal-
mar Slot fik vi genopfrisket historien
om Margrethe den 1. og Kalmarunio-
nen.
Næste havn var Oskarshamn, hvor-

fra der sejlede en lille færge til »Den blå
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Gammelt klokketårn i Söderkøbing.

Lars Linds skib i Valdemarsvig.Hammer Havn på Bornholm.

Jomfru« en naturperle der ligger mel-
lem Øland og Sveriges Østkyst. Den
lille ø er et naturreservat hvor man kan
færdes til fods i ca. 4 timer hvorefter
færgen sejler tilbage til Oskarshamn.
Der er to rundvisere derovre ellers bor
der ingen og der er ingenting at købe.
Vi sejlede indenskærs nordefter fra

Oskarshamn med kurs mod Valde-
marsvik, en meget smuk og lang ind-
sejling ca. 10 sm.
I Valdemarsvik bor en gammel be-

kendt som vi gerne ville besøge. Der
var et fint og aktivt træskibsmiljø I byen
og vi følte os meget velkomne. Vores
gamle ven Lars Lind, (tidligere ejer af
coasteren »Brummi« som ofte kom
hos Thomsen og Thomsen for repara-
tion) var ombord og vi havde nogle
hyggelige timer hvor han fortalte om
sine ture med »Venus,« en tidligere Ly-
næskutter, nu ombygget til kartoffel-
transport på den svenske østkyst.
Mem var næste havn, det er her vi

kommer ind i Götakanalen. Vi var gen-
nem Götakanalen i 1998, på en tur fra
Marstal til Ålandsøerne, men vi havde
ikke så meget tid til rådighed dengang,
så vi havde længe set frem til at sejle
turen igen og have mere tid til at nyde
naturen i områderne omkring kanalsy-
stemet.
Vi blev modtaget på Kanalkontorret

i Mem af en flink ung slusevagt som
modtog betaling for hele turen til Gøte-
borg. Sv.kr. 7910,- heri er indregnet
havnepenge i ca. 20 havne, som dæk-
ker gode faciliteter som fri bad-vaske-
maskine – strøm- køkken i land m.m.
Den første morgen i Mem stod vi op

til et fantastisk vejr, sluserne åbnede
først kl. 9.00 så vi havde god tid til
morgenmad og oprydning. Vi var gen-
nem 2 sluser inden vi nåede Söderkjø-
bing. Havnen ligger lige midt i byen,
der var så mange både og mennesker
så vi besluttede at sejle videre til »Klev-
brinken«, et hyggeligt sted i selve ka-
nalen, hvor der også var campingplads
og Vandrerhjem. Vi cyklede ind til Sö-

derkjøbing, en smuk gammel by fra
1200 tallet. Vi så bymuseet og kirken
der havde et flot gammelt klokketårn.
Efter et par dage i Klevbrinken hvor vi
brugte vores cykler flittigt og nød det
skønne vejr, tog vi mod Norsholm, vi
mødte ret hurtig 4 enkelt – og 2 dob-
beltsluser, kanalen var meget smal og
vi mødte et stort passagerskib »Juno«
der var ikke meget plads til at komme
forbi hinanden.
Vi sejlede over Roxen, en stor sø

hvor det tog ca. 3 timer at sejle over, vi
kom til Berg sluserne, hvor der var kø
til at komme i slusekamrene. Vi cirk-
lede rundt i 3 kvarter, det var det ene-
ste sted, der var ventetid på hele turen.
Der kan være 4 både i slusekamret,

så det er næsten altid de samme 4
både der følges ad, når der er flere slu-
ser efter hinanden. Ved Bergsluserne
var der 7 sluser efter hinanden, så den
person der stod i land kunne trække
skibet frem til næste kammer, det gik
rigtig fint, selv om det ikke altid var
nemt at komme frem for de interesse-
rede turister, der stod og kiggede på.
Da vi var færdig med at sluse blev vi

i Berg Havn, hvor vi fik en god gæste-

plads, Vi nød det gode vejr og at ha
god tid, og bare kunne blive i havn når
vi havde lyst til det.
Ud fra Berg cyklede vi til Linkøbing,

ca 10 km af cykelsti. Vi gik i domkirken
og var så heldige at der var rundvis-
ning af en meget spændende ældre
dame. Kirken er bygget i 1200 tallet og
er en af Sveriges bedst bevarede kir-
ker.
Næste dag sejlede vi tidlig om mor-

genen over og lagde os i venteposition
til slusning. Der var 4 dobbeltsluser op
og derefter en utrolig smuk tur af den
snoede, smalle kanal, med livlig cykel-
trafik på stierne langs kanalen.
Over Borensøen og igen en trappe

med 5 sluser ved Borenshult, vi nåede
at blive rigtig gode til at sluse. Ebbe
blev i båden og jeg sprang i land og
fortøjede.
Fra Borenhult sejlede vi ind til Mo -

tala Værksted, hvor der var en gæste-
kaj hvor vi næsten var alene.
Motala Værksted er en gammel fa-

brik hvor de bl.a lavede dampmaski-
ner. Det er nu museum, men der bliver
stadig bygget dampmaskiner. Bl.a til
den nybyggede kopi af hjuldamperren
»Eric Nordevall II« som blev bygget i
Forsvik 2011. 
Om aftenen gik vi langs kanalen ind

til Motala. Vi havde 36 års bryllupsdag,
det fejrede vi med en god middag. De
næste dage tilbragte vi i Motala, vi var
på motormuseet, et rigtig fint sted med
en masse flotte gamle biler. Vi var også
på Kanalmuseet. Selv om vi har hørt
meget om byggeriet af kanalen bliver
vi ved med at blive imponeret over, at
det kunne lade sig gøre at bygge.
Tilbage på »Thor« slappede vi af

med bøger og hækletøj og grillede om
aftenen. Vejret blev ved med at være
skønt, næste dag tog vi cyklerne til
Vadstena, Der er et gammelt slot, hvor
voldgraven er lystbådehavn.
Der var også en Pilgrimskirke – viet

til den Hellige Brigitta. Om aftenen var
vi til friluftskoncert ved området ved
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Fire skibe i slusekammeret.

Solnedgang i Spiken.

Motala Kirke, det var en fantastisk flot
aften. Hjemme på værftsområdet i en
»Matcafe« købte vi de lækreste vafler
med jordbærsyltetøj og flødeskum.
Næste dag i stille vejr over Vätteren

til Karlsborg hvor vi lagde ind ved ind-
sejlingen til havnen og nød en flot sol-
nedgang. Dagen efter gik turen på cy -
kel til Karlsborg fæstning som er kæm-
pe stort. Det er en gammel kaserne der
nu er museum. Da kasernen var på sit
højeste var der i alt 5.000 der boede
der, en del af soldaterne var i sin tid
1810-1832 med til at bygge Götakana-
len.
Senere på eftermiddagen sejlede vi

til Forsvik. Vi fik en skøn plads med ud-
sigt over Bottensjön og lige ved slu-
sen. Vi glædede os over den skønne
aften og over at det bare var godt vejr
hver eneste dag.
Næste dag besøgte vi Forsvik Bruk,

som er Sveriges ældste industriom-
råde ca. 600 år. Man siger, at her stod
Sveriges Industrivugge. Det var her i
Forsvik, at kopien af hjuldamperen
»Eric Nordevall« blev bygget og søsat
2011. Den sejler nu med turister, vi så
den sejle ud, med ca. 50 personer om-
bord. Bruket er et meget interessant
område, så vi var der hele dagen.
Søndag mødte vi en turistbåd der

skulle sluse kl. 9.00. Den blev modta-
get i Forsvik slusen af en flok menne-
sker, både voksne og børn der stod
med forskellige nationalflag. Det viste
sig at være en familie på fire generatio-
ner der møder op hver søndag kl. 9, for
at ønske rejsende og besætning god
rejse med sang og musik.
Efter Forsvik fortsatte vi ind over

Viken i det smukkeste vejr og natur og
nåede Töreboda. Derfra til Lyrestad,
hvor vi overlod »Thor« til vores venner
Jette og Poul Erik som ville være om-
bord, mens vi var hjemme til min sø-
ster og svogers guldbryllup i Vejen. Vi
overtog deres bil og de vores båd.
Efter små 8 dage var vi tilbage i Ly-

restad og Jette og Poul Erik tog bilen
hjem.
Vi var nu ved at nå slutningen på

Götakanalen. Vi sejlede fra Lyrestad til
Sjötorp. Da vi vågnede næste dag var
det blæst op og vinden var lige i syd-
vest og da det var i den retning vi
skulle, besluttede vi at blive en dag
mere i Sjötorp. Vinden flovede så vi
sejlede næste dag ud i skærgården,
forbi Läckö Slot og ind i Spiken. Vi gik
ud til slottet, 7 km gennem skoven. Der
var ved at blive gjort klar til en opera i
slotsgården om aftenen. Skøn aften
med flot solnedgang. Ingen myg af be-
tydning, sidst vi var der i 1998 var det
det sted hvor hele familien blev ædt op
af myg. 
Et stop i Vänersborg for at tanke die-

sel og ellers videre til Trollhättan, hvor
vi overnattede i den gamle slusehavn,
hvor de imponerende gamle sluser er
et besøg værd.
Fra Trollhättan går turen først gen-

nem de store sluser og herefter med
strømmen mod Göteborg. På stræk-
ningen er der en del erhvervstrafik.
Den meget smukke svenske natur er
brugt op, og det er det flotte sommer-
vejr også. Før Göteborg fik vi en tor-
denbyge med hagl og regn samt
absolut ingen sigtbarhed. Efter en halv
times tid klarede det op, og vi fandt ind
en lille træskibshavn i udkanten af Gö-
teborg.
Turen over Kattegat gik til Sæby i

frisk til hård vind fra Nordvest. 
Vores næste mål var Århus træ-

skibshavn, hvor vi havde aftalt at møde
datteren af en tidligere ejer af vores
båd »Thor« Det har været vanskeligt at
finde historiske data på vores båd,
som vi overtog i 2009 efter et kon-

kursbo, så vi har lidt af et detektivar-
bejde i gang for at få mere at vide.
Vi ved at »Thor« er bygget i Norge

omkring 1900 som Lodsbåd i Oslofjor-
den. I 1958 blev den købt til Danmark
og brugt som lystbåd. Lene, som vi
skulle møde i Århus, blev født i 1958,
og det var hendes far som købte
»Thor« i Norge, og var ejer af båden
frem til sin død i 1973. Det var et
spændende og bevægende møde
med Lene, som huskede båden fra sin
barndom og kunne fortælle om nogle
oplevelser fra dengang, sammen med
sin familie.
Fra Århus gik det hjemad med en

overnatning i Juelsminde. Fra Juels-
minde havde vi held med vestenvinden
så vi kunne gå for sejl hele dagen og
hjem til Marstal.
Det blev til knapt otte uger ombord

i »Thor«, med mange oplevelser, meget
sommervejr og mange sømil.
Vi kan varmt anbefale turen.
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En 38 m2 spidsgatter MON AMI, forsøgte i midten af juli, at sejle henover Avernakø Trille, ud for Avernakø Havn. Det slip-
per man som regel ikke godt fra, når man kommer lænsende fra vest med 6 knob, og søkortet viser 0,6 m. Så det fine sejl-
skib stod high og næsten dry, da en træjolle kom forbi, og med tre kraftige ryk og lidt held, fik trukket havaristen ud på dybt
vand igen, hvorefter den slukøret sejlede den rigtige vej rundt om den grønne bøje, der afmærker »Trillen«. Tekst: Nis Kør-
ner, foto: Helle Gram.

� 29. okt. Flydebro op.
� 5. nov. Ro-afd. Klubaften
� 27. nov. Ro-afd. Klubaften.
� 3.dec. Foredrag med Christian Liebergreen
� 5.dec. Kranen rigges af

BESTYRELSESMØDE 2015

29. OKTOBER


