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Ry Bådlaug byder velkommen til:
Kim og Jeanett Frimodt, Fårvang  -  Lars Bo Jørgensen, Ry

Jakob Feldlos, Ry  -  Mogens Langberg, Hadsten
Finn og Anette Jensen, Hammel  -  Niels Ellersgaard, Skanderborg
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Formanden har ordet

Hej alle, så må vi da nok sige, at 
vi har fået skudt gang i sejlersæ-
sonen 2018. Bedre vejr kan man 
ikke forlange, og det kan man 
også se på vores havn. 

Alle er ved at komme ud af deres 
vinterhi, og der har været stor 
travlhed på havnekontoret, så der-
for har vi opgraderet mandskabet 
med en ekstra havneassistent, og 
det blev Gunner, så nu er vi oppe 
på tre assistenter, og det håber vi 
vil være til hjælp for en hurtigere 
betjening.

Som I nok ved, er vi en næsten 
helt ny bestyrelse, og vi har sat 
nogle nye tiltag i værk. Et af vores 
punkter er større gennemsigtighed 
i vores ventelistesystem, et andet 
punkt er tættere dialog med med-
lemmerne, nemlig jer. 

Som et tiltag under dette vil der 
nu være et bestyrelsesmedlem 
at træffe til klubaften den sidste 
mandag før et bestyrelsesmøde.

Et tredje punkt, vi har arbejdet 
meget med, er en kommende 
renovering eller ombygning af 
vores klubhus. Til dette er der 

nu nedsat et byggeudvalg bestå-
ende af fire medlemmer og en 
bestyrelsesrepræsentant. Dette 
udvalg vil behandle de indkomne 
forslag og så fremlægge dem for 
bestyrelsen med for og imod. 
Til dette er det vigtigt at sige, at 
intet vil blive trukket ned over 
hovedet på nogen, da en eventuel 
tilbygning først skal behandles 
af en generalforsamling, men vi 
kan nok alle blive enige om, at 
en renovering er nødvendig. En 
bemærkning til dette er, at vi, Ib 
og jeg, har været til møde med 
kommunen angående et eventuelt 
grundkøb, og de er meget positive 
over for os.

Et fjerde punkt har været større 
dialog med nye medlemmer, og 
til det har vi haft diverse arran-
gementer som klubaftener og det 
helt store, nemlig sejltur med Gl. 
Turisten. Til disse arrangementer 
har der været stor tilslutning af 
både nye og gamle medlemmer, så 
stor ros til jer alle for det. Det er 
dejligt, når medlemmerne støtter 
op om de arrangementer, der bli-
ver lavet (turen med Gl. Turisten 
har Ib et indlæg om længere inde 
i bladet).      

Vi har haft en meget stor udfor-
dring med Post Nord. Først gik 
vores indkaldelser til general-
forsamlingen tabt, og siden har 
der været nogle problemer med 
modtagelse af årsmærkatet. Hvis 
I endnu ikke har modtaget et mær-
kat, så henvend jer på havnekon-
toret. Hvis I har været udsat for 
udeblivelser af forventet post fra 
marinaen, så henvend jer venligst 
til en af os fra bestyrelsen, så vil vi 
forsøge at rette op på det. I denne 
forbindelse vil jeg også meget 
gerne opfordre jer til at opdatere 
jeres kontaktoplysninger til os, 
det vil sige mailadresse mm. Jeg 
vil også meget gerne opfordre jer 
alle til at blive medlem af vores 
Facebookgruppe, Ry Marina, 
samt at studere vores hjemmeside.

Jeg håber, I alle får en god som-
mer. Vi ses på havnen eller til 
vands.

Med sejlerhilsner Morten
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Natten mellem den 9. og 10. 
april havde 6 både i Ry marina 
endnu engang ubudne gæster. Jeg 
undlader med vilje at kalde det 
indbrud, fordi der lige som sidst 
helt tydeligt var tale om unge fyre, 
som "bare" skulle have et sted at 
holde til, og så selvfølgelig tage 
for sig af cola og slik, eller hvad 
der nu måtte befinde sig ombord. 
Hvad de måtte ødelægge for at 
nå deres mål, bekymrer åbenbart 
ikke de uindbudte gæster. I efter-
året blev der antændt et lille bål 
på et bord på terrassen af en båd, 
mens der blev røget hash, drukket 
cola og spist slik. Denne gang 
havde de i en båd sparket hul i 
døren for at stjæle en halv kasse 
cola og lidt Bounty!!! Var der 
tale om målrettede tyve, var det 
dels mere systematisk, dels mere 
omfattende. Dette faktum gør det 
dog ikke mindre irriterende, og 
derfor mener jeg, at vi i klubben 
bør have en åben debat om, hvad 
vi kan gøre for at begrænse den 

Så skete det igen.......igen.....
slags irriterende besøg. Jeg tror 
ikke, det er et spørgsmål, om vi 
skal gøre noget, men om hvor-
når.... Skal en båd brænde ned? 
eller flere? Skal en person fra 
klubben have et uheldigt møde 
med disse personer en nat, og skal 
vi fortsat bare acceptere den slags 
små ødelæggelser og utryghed 
omkring vore både? 

"Rigtige" indbrud kan vi aldrig 
sikres imod. Vil rigtige tyve stjæle 
fra bådene, skal de nok finde en 
måde at gøre det på, men de her 
irriterende småødelæggelser og 
utryghedsskabende oplevelser 
kunne vi let gøre noget ved. 

Jeg rejser en del i Skandinavien 
med mit arbejde, og har jeg tid, 
opsøger jeg ofte den lokale havn 
i en by for at gå rundt og se på 
både og nyde stemningen. Ved 
adgang til broerne er opstillet en 
høj gitter-dør med forhindringer 
ud over brosiden. Dørene er åbne 

fra solopgang til solnedgang. Ud 
over den tid kræves medlemsad-
gang udefra, men de kan altid åb-
nes indefra. Gæster er velkomne, 
bare ikke om natten. Jeg synes, 
det er supersmart. Hvis ikke man 
tænker over det, opdager man det 
slet ikke. Det er helt naturligt, at 
man sikrer adgangen til broerne 
og dermed bådene på en eller 
anden måde. Vi har jo også lås på 
klubhuset, således adgang dertil 
er muligt under opsyn eller kun 
for medlemmer. 
Hvis man gjorde noget lignende 
på broerne, ville de, som blot var 
ude efter lidt sjov og ballade, 
finde et andet sted. Vi behøvede 
så ikke diskutere overvågning og 
vagtordninger og ville føle langt 
bedre tryghed. 
Jeg opfordrer til debat om, hvad 
vi helt sikkert på et eller andet 
tidspunkt desværre er nødt til at 
tage stilling til. 

Jes Hørby

Kort og godt
Hastighedsgrænserne på søerne 
skal overholdes. Husk at bøden 
for overtrædelse er steget til 
5000 kr.

Det er lovpligtigt at medbringe 
redningsveste til alle om bord. 
Bøden for manglende veste er 
steget til 1500 kr.

Brugere, der observerer skader 
eller mangler ved broerne i sø-
systemet, bedes sende en mail 
til formand.brosamarbejdet@
gmail.com med bronummer, 
oplysning om, hvad der er galt 
og gerne et foto, hvis det er 
muligt.
Brugere, der må nødfortøje 
båden ved brosamarbejdets 

broer på grund af haveri, bedes 
ligeledes varsko formand.brosam-
arbejdet@gmail.com.

”Havnens Emma Gad” skal læses. 
Folderen om godt sømandskab 
kan hentes på havnekontoret.

Bestyrelsen arbejder på, at der i 
søbet af sommeren kommer en 
opdateringsmulighed af medlem-
mernes data direkte på hjemmesi-
den. Vi håber, at alle til den tid vil 
hjælpe os med at tjekke og rette 
deres data, så medlemsoplysnin-
gerne altid er korrekte.
Hvis man er på Facebook, op-
fordrer bestyrelsen til, at man 
tilmelder sig facebookgruppen
ry marina, så vi hurtigt og nemt 

kan orientere om forskellige 
emner og orientere om arran-
gementer og lignende.  

Medlemmer må ikke fortøje 
båden ved vingerne for enden 
af broerne, men skal bruge 
deres plads i havnen.

Sikkerhedsudvalget meddeler, 
at der på flere både mangler 
aflastere (”kødben”/fjedre) på 
forfortøjningerne samt fendere 
i et tilstrækkeligt antal og i en 
størrelse, der passer til båden.

Husk at man på havnekontoret 
kan købe kort med markering 
af farlige steder i søerne samt 
et kort med dybdekurver.
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Henriks klumme 

Har du spørgsmål om både, 
motorer og sejlads på søerne 
mm.: send dem til 
redaktion@rymarina.dk 
og der gives svar i det kom-
mende nummer af Ank´ret. På 
denne måde deler vi informa-
tionerne med alle. 

  Brevkassen

Den der smører godt, kører 
godt…
SAE 5W-40, API grade, multi 
grade, fuldsyntetisk, mineralsk… 
osv. osv.
Man kan godt blive lidt svedt, når 
man står foran hylden og kigger 
på olie til motor og gear, for hvad 
skal man vælge, og hvad betyder 
alle de ting, der står på olien?
Olie er beregnet til at smøre mo-
toren, det ved vi alle. Olie læg-
ger sig imellem de bevægelige 
dele, og sørger for, at disse ikke 
har direkte fysisk kontakt. Olie 
bortleder varme, metalrester, og 
de affaldsstoffer, der kommer fra 
forbrændingen, og leder det hele 
igennem et filter, der kan optage 
disse affaldsstoffer. 
Man behøver ikke være et geni for 
at regne ud, at det bestemt ikke er 
ligegyldigt, hvilken type olie man 
hælder i sin motor. 
Uden at blive for nørdet er her 
den korte forklaring på, hvad man 
typisk ser på olien, og hvordan 
man tolker det.
SAE (Society of Automotive 
Engineers) har lavet et komplekst 
system, der angiver olies flyde-
evne, eller viskositet, ud fra, hvor 
hurtigt olien løber igennem en 
slags timeglas. f.eks SAE 15W-
40 som er en multi grade olie. 
dvs. den skal overholde 2 tempe-
raturspecifikationer, hvor første 
tal 15W angiver oliens viskositet 
ved lav temperatur (Winther) og 
40 angiver oliens viskositet ved 
høj temperatur (sommer). Dvs. 
at olien i princippet har samme 
smørekarakteristik ved lav og høj 
temperatur.
API SJ –SI eller CJ-CI: API 
(American Petroleum Institute) 
har lavet et andet sæt bogstaver, 
der angiver, hvilken type motor, 
olien er beregnet til. S står for 
SPARK eller benzinmotorer, C 
står for commerciel/compression 
engine, eller dieselmotorer. De 

næste bogstaver j/k/i osv. er en 
betegnelse for, hvor ny olien er, 
dvs. K afløser J osv.
Dernæst skal du være opmærk-
som på, om olien er mineralsk, 
eller syntetisk. Moderne 4 takts 
benzinpåhængsmotorer, inden-
bordsmotorer osv. kan fint køre 
med moderne tyndtflydende syn-
tetisk olie, f.eks. 5W-40. Mens 
ældre dieselmaskiner typisk har 
bedst af en federe mineralsk olie, 
f.eks. 15W-40 eller 20W-50. 
Vigtigt er… Kik grundigt i din 
instruktionsbog, eller brug google 
for at finde ud af, hvilken type olie 
din motor skal bruge. Er du helt 
på herrens mark så kontakt mig.

Kalechepleje
Man kan selv gøre meget for at 
forlænge livet for den dyrebare 
kaleche.
Det er fint at bruge en lørdag i 
tørvejr på sådan et projekt… obs. 
man skal ikke imprægnere kale-
che i regnvejr.
Vinduerne har rigtigt godt af at 
blive smurt ind i lampeolie, eller 
ren petroleum.
Start med at gøre ruderne rene i en 
mild sæbeopløsning. Lampeolie 
smøres/gnides godt ind i ruden 
både indvendigt og udvendigt 
med en blød klud. Lad det sidde i 
ca. 15min., hvorefter det skal af-
tørres med blødt papir eller klud. 
Vær særlig obs på ikke at smøre 
olie på stoffet. Selve kaleche 
stoffet skal altid imprægneres på 
den indvendige side. Bomulden 
udvider sig når det regner og laver 
en vandtæt udvendig membran. 
Denne forstærkes indvendigt 
med en kunstig membran, altså 
selve imprægneringen. Denne 
brydes ikke, selvom man kommer 
til at røre ved den. På de gamle 
orange 70’er spejdertelte måtte 
man ikke røre ved teltdugen, når 
det regnede, da man derved brød 
den membran som bomulden selv 

havde lavet. Rørte man teltdugen, 
var teltet straks utæt. Imprægne-
ringen er en slags gummihud, der 
adskiller/bryder den indvendige 
og udvendige side af stoffet fra 
hinanden, og selvom man rører 
stoffet/gummihuden indvendigt, 
skaber det ikke kontakt til den ud-
vendige tætte bomuldsdel. Dette 
er den korrekte fremgangsmåde. 
Det skal her nævnes, at jeg har 
set og hørt, at folk med blandet 
succes har gjort det modsatte, 
altså påført imprægneringen ud-
vendigt.

Huskeliste til sommerens togter
Før vi tager ud på sommerens 
længere ture, er der noget grej, 
det er godt at have med ombord: 
Reservedele til motoren, såsom 
ekstra impeller, oliefilter, diesel-
filter, en dunk motorolie, en dunk 
opblandet kølervæske, ekstra kile-
remme, Spunsepropper i blandet 
str. Ekstra tovværk, drivanker, 
anker, samt naturligvis en værk-
tøjskasse med blandet værktøj, 
hvoraf kan nævnes svensknøgle, 
topnøgler eller fastnøgler, forskel-
lige skruetrækkere osv.
Derudover alt det nødvendige 
sikkerhedsudstyr, redningsveste, 
nødraketter osv. Husk at jeg er 
behjælpelig med at fremskaffe det 
udstyr, du mangler, fra dag til dag.

Sejlerhilsen Henrik Kjær
Ry Bådimport og marineservice
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Mange synes, at galvanisk tæring 
er et mysterium, hvor man får 
forskellige svar på, hvordan man 
forhindrer det, alt efter hvem man 
spørger.

Jeg vil i denne artikel prøve at 
forklare, hvad der forårsager 
galvanisk tæring, og hvad man 
kan gøre for at begrænse det. 
Galvanisk tæring kan medføre 
stor økonomisk skade på bådens 
motor, drev, skrue, vandindtag, 
varmtvandsbeholder og andet, der 
er elektrisk forbundet og samti-
dig er i berøring med vand. Der 
kan spares både tid, ærgrelser og 
penge på at sikre mod galvanisk 
tæring frem for at skulle udskifte 
kostbare ting på båden.

Hvad er galvanisk tæring?
For at forklare hvad galvanisk 
tæring er, må man først forstå lidt 
grundlæggende om grundstoffers 
elektriske egenskaber. Det er 
sådan, at alle grundstoffer har et 
spændingsmæssigt potentiale som 
det ses i tabellen herunder. De 
angivne værdier kan variere af-
hængig af renheden af materialet.

Det er spændingspotentialet der 
udnyttes, når man fremstiller 
et 1,5 volt batteri (en galvanisk 
celle). Her tager man 2 grund-

Galvanisk tæring og elektrolyse 
er ikke sort magi

stoffer med 1,5 volt forskel i 
potentiale og forbinder dem med 
en elektrisk ledende substans, der 
hedder Elektrolyt.

Ligesom kæden på en cykel hvor 
man overfører energi fra peda-
lerne til baghjulet, skal der være 
et lukket elektrisk kredsløb, for at 
der kan gå en strøm. Hvis kæden 
er sprunget, kommer man ingen 
vegne.

Her har jeg tilføjet ledninger og en 
pære, så vi har et lukket kredsløb. 
Elektronerne løber, modsat af 
hvad man skulle tro, fra zinkkap-
pen (-) på batteriet gennem led-
ningen til pæren og gennem endnu 
en ledning tilbage til kulstangen 
(+) midt i batteriet. Kredsløbet er 
sluttet ved, at elektrolytten leder 
strømmen mellem kulstangen og 
zinkkappen, og pæren vil lyse. 
Der sker derved en galvanisk tæ-

ring, så anoden under processen 
tæres væk, og når der ikke er mere 
materiale tilbage, siger vi, at bat-
teriet er ”tomt”, og det kasseres.

Galvanisk tæring i båden
Vi har nu lært, at der går en elek-
trisk strøm mellem 2 materialer 
med forskellig spændingspoten-
tiale, hvis de indgår i et lukket 
elektrisk kredsløb. På vores både 
har vi mange forskellige mate-
rialer i form af aluminium, stål, 
messing m.m. Mange af disse 
materialer er skruet sammen og 
dermed forbundet elektrisk. Hvis 
disse materialer så samtidig er i 
berøring med det vand, vi sejler 
i, kan man betragte vandet som 
elektrolyt, og vi har et lukket 
kredsløb. Saltvand er bedre elek-
trolyt end ferskvand, og der er 
flere faktorer, der spiller ind.
Hastigheden på tæringen stiger 
ca. til det dobbelte for hver 10 
grader, vandtemperaturen øges. 
Vandforurening og tilstedevæ-
relse af bio-organismer forøger 
også tæringshastigheden.
Det uheldige ved dette er, at 
materialet med det mest negative 
spændingspotentiale (anoden), 
langsomt vil blive nedbrudt i 
form af en materialevandring ud 
i elektrolytten (vandet), nøjagtig 
ligesom det sker i et batteri. 
Med de mange forskellige elek-
trisk ledende materialer der er i 
en båd, vil der derfor gå mange 
elektriske strømme, der alle sam-
men vil medvirke til at nedbryde 
det materiale, der har det mest 
negative elektriske potentiale.
  
Løsningen på dette er at montere 
et materiale med et mere negativ 
potentiale end noget andet på bå-
den og så ofre dette frem for de 
dyre dele af båden. Heraf navnet 
”offer-anode”.
Det kunne være zink, aluminium 
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eller magnesium. I ferskvand 
kan benyttes aluminium eller 
magnesium. I saltvand benyttes 
helst aluminium eller zink, da 
magnesium bliver nedbrudt for 
hurtigt. Det afhænger dog af, 
hvilket materiale din båd er lavet 
af.  Se tabel herover.

Zinkanoder
Zink er det mest almindelige 
materiale anvendt til anoder. 
Zinkanoder er ikke så effektive i 
ferskvand og kan stoppe med at 
virke efter nogle få måneder, da 
der kan komme en isolerende oxid 
belægning udenpå, hvis ikke de 
opfylder Int. Mil. Specifikationer. 
Det er en god regel at skifte dem 
regelmæssigt, selv om de ser ud 
til at være OK.
Husk, hvis en anode ikke tærer, 
skyldes det, at den ikke virker 
som tiltænkt!

Aluminiumsanoder
Aluminiumlegeringen benyttet 
i tæreanoder er meget forskel-
lig fra normal aluminium. Det 
indeholder cirka 5% zink og en 
smule indium, som forebygger 
og modvirker opbygningen af et 
oxidlag. Aluminium anoder giver 
større beskyttelse og holder op til 
50% længere tid end zink. Det vil 
blive med at virke i ferskvand og 
er sikkert i brug i saltvand. Alumi-
niumanoder er de eneste anoder, 
som er sikre under alle forhold.

Magnesiumanoder
Aluminiumslegeringen benyttet i 
tæreanoder er meget forskellig fra 
magnesium, der er det mest aktive 
materiale på den galvaniske skala. 
Det kan benyttes i ferskvand, men 
med forsigtighed. Magnesium kan 
overbeskytte aluminiumsskrog 
eller drev i saltvand eller endda 
i forurenet vand. Desuden får det 
malingen til at løfte sig med det 

resultat, at korrosionen begynder. 
Selv få timers nedsænkning kan 
forårsage betydelig skade. 

Til sejlads på søerne kan derfor 
anbefales aluminiumanoder, der 
også vil give en god beskyttelse 
ved besøg i saltvand.
Bland ikke de forskellige typer 
af anoder, så vil f.eks. alumi-
niumanoder forsøge at beskytte 
zinkanoder. 

Monteringen af disse anoder skal 
ske, så de er effektivt elektrisk 
forbundet til det, som de skal be-
skytte. Effektiviteten af anoderne 
aftager, efterhånden som de bliver 
nedbrudt. Derfor er det fornuftigt 
at udskifte dem, når halvdelen er 
nedbrudt. Jo større areal disse 
anoder har, jo længere tid vil de 
holde.

Man kan med fordel male de dele, 
som anoden skal beskytte, men 
endelig ikke selve anoden.

Modsat skal man også passe på 
ikke at montere for mange anoder, 
specielt på træbåde. Så kan man 
nedbryde cellulosefiberen i træet.

Der kan også forekomme en 
noget langsommere galvanisk 
tæring på materialer, der ikke er i 
konstant berøring med vand. Her 
er det den saltholdige havluft el-
ler blot fugtigheden i luften, der 
fungerer som elektrolyt. Det kan 

forekomme alle steder, hvor der to 
forskellige materialer, der er elek-
trisk forbundet. F.eks. stålskruer i 
aluminiumsvinduesrammer eller 
stålbeslag monteret på en alumi-
niumsmast.

Det er muligt med det nødvendige 
tekniske udstyr at måle, om din 
båd er korrekt beskyttet.

Elektrolyse  
Elektrolyse er stort set den samme 
proces som ved galvanisk tæring 
og kan opstå, hvis der ud over 
materialernes egne spændings 
potentiale tilføres en spænding 
fra f.eks. bådens batteri.
Ved elektrolyse speedes tærings-
processen væsentligt op og bliver 
mere aggressiv og dermed po-
tentielt dyrere at reparere skader 
efter. 

En defekt vandpumpe, en dårlig 
isoleret ledning i sumpen eller 
andet elektrisk udstyr kan lede 
batterispænding til materiale, 
der er i elektrisk berøring med 
vand, så der i stedet for en meget 
lav spænding nu ligger 12 volt 
med mange ampere til rådighed. 
Det kan virkelig sætte gang i en 
tæring.     

Der findes eksempler på, at en af-
monteret ledning til en pumpe har 
fået kontakt med en bundventil og 
dermed sat gang i en elektrolyse, 
hvorefter ventilen tærede væk på 
et par dage, og båden sank.

Det er en rigtig god idé, og det 
kan absolut anbefales at få målt, 
om man har et sådant utilsigtet 
strømforbrug, når alt burde være 
slukket.  

Ole Seeberg

Artiklen fortsættes i næste num-
mer af Ankret
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Vel mødt på havnen stod vi klar 
til at stævne ud sammen med ca 
26 nye medlemmer, som skulle 
have en tur i Gl. Turisten og en 
masse forskellig information i 
løbet af turen.

Gasten på Gl. Turisten gav en 
historisk fortælling om skibet 
og om, hvordan det er blevet 
brugt igennem tiden og sidenhen 
restaureret med øje og sans for 
detaljerne og det originale. Den er 
i øvrigt synkefri ligesom Titanic.
Morten Damholdt var velforbe-
redt og havde som sædvanlig en 
masse historier med både om ma-
rinaen, søerne og omgivelserne, 

Sejltur med nye medlemmer 
i Gl. Turisten

og denne gang var de sande (tror 
jeg nok).
Noget af tiden gik med at fortælle 
om, hvor det ikke er så godt at 
sejle, og hvor det rigtig godt at 
sejle, det første skulle det vise 

sig, at vi lærte meget mere om i 
løbet af dagen.
Der var kaffe, øl og sodavand 
ombord til gæsterne, een havde 
fødselsdag og gav flødeboller .  
Tak for det.
Mågeøen – Ja, det giver sig selv, 
at den blev nævnt vedr. lavt vand, 
da vi sejlede forbi den.
Videre i åen blev Peter Ingemanns 
fødehjem vist frem fra søsiden, 

grillpladserne med bænke i åen 
blev også passeret, og det blev 
forklaret, at den ene bro jo ligger 
på privat grund og derfor ikke har 
et grønt skilt på.
I Julsø blev vi lige nødt til at sejle 
forbi en rutebåd fra Silkeborg, 
som lå med motorstop mellem 
Lilleø og Himmelbjerget; de 
havde dog styr på situationen 
viste det sig. 
De var løbet tør, og tankskibet lå 
på styrbord side og tankede den, 
jo de er effektive i det firma. Det 
forlyder, at det var en introtur 
med nye bindefolk og gaster til 
rutebådene, det gør det bare endnu 
mere spændende.

Behøver jeg nævne, at vores skip-
per Søren gned sig i hænderne og 
syntes, at det var skideskægt, ja 
han nærmest dansede i styrehuset 
af ren skadefryd Heeh.
Vi fortsatte forbi Skyttehuset og 
Rhododendrohaven, vi skulle da 
lige vise Lars Larsens hus frem, 
inden vi vendte om og sejlede 
tilbage i Julsø.
Nu ville vi jo gerne den anden 
vej rundt om Julsø, for at Morten 
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kunne vise den lille frække bugt 
frem (jeg ved ikke hvad han har 
lavet der?).
Men han har et specielt forhold til 
det sted, tror jeg, han talte meget 
om, at man ikke må forstyrre, hvis 
flaget var taget ind 
Så let gik det dog ikke, for lige 
før vi rundede pynten ved Bon-
demand Sands Marina, så var der 
ikke mere vand at sejle på, Gl. 
Turisten gik på krund i en kort, 
men sej opbremsning, og flere 
af gæsterne måtte lige tage et 
par skridt fremad. Heldigvis var 

der ingen, der faldt eller kom til 
skade.
Vi gik eftertrykkeligt på grund og 
måtte flytte os rundt i skibet for at 
komme fri. Det lykkedes til sidst, 
da alle mand gik ud i stævnen, og 
skipper kunne bakke Gl. Touristen 
af grunden. 

Behøver jeg sige, at Søren Skip-
pers smil fra tidligere stivnede, 
han gned sig ikke længere i hæn-
derne og stod pludselig helt stille.
Retfærdigvis skal det siges, at det 
var gasten, der havde roret for en 
kort bemærkning, han spurgte 
bagefter ligeså stille, om der var 
et sted, han kunne blive sat i land .
Med skibet flydende igen tog vi 
turen hjemad; det var sjovt at se 
alle Ry-bådene komme ud fra de-

res gemmesteder rundt på turen, 
da vi sejlede mod Ry. Rygterne 
om pølser på grillen havde vist 
gjort deres virkning, selv om man 
benægtede, at det var årsagen
Vel hjemme på havnen igen var 
der som sagt linet op med STORE 
Frankfurtere med brød og div 
tilbehør. I alt var vi ca. 60 med-
lemmer samlet til en pølse (de var 
lidt store).
Konklusionen på dette nye tiltag: 
udflugt med nye medlemmer i Gl. 
Turisten må være, at nye medlem-
mer mødte hinanden og faldt i 
snak allerede kort efter afgang, 
endnu bedre var det, at så mange 
gamle medlemmer var mødt op 
og hilste på og snakkede, da vi 
kom retur.
Når disse nye medlemmer kom-
mer i klubben næste gang, vil 
de møde ansigter, de har set før 
og måske ligefrem talt med. Jeg 
synes, at denne tur var en kæmpe 

succes, og jeg er overbevist om, 
at den vil blive gentaget næste år.  
Næste år vil rygterne om denne 
kanongode tur sælge varen helt 
af sig selv. 
Jeg ved godt, pølserne var gratis, 
det koster lidt at fange nye og 
samle medlemmerne sammen i 
en klub, men det er det hele værd, 
det er jeg overbevist om.
PS. Vi har endnu ikke fået tilsagn 
fra Gl. Turisten om, at de vil lave 
en ligeså realistisk grundstød-
ningsøvelse een gang til, men så 
lokker vi dem nok til noget andet.
Tak for turen og den gode op-
bakning.

Mvh Ib Larsen 
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Set & sket
Standerhejsning og Klubaften - Forårsklargøring
 
Begyndelsen på sejlsæsonen blev markeret med standerhejsning d. 25. marts. Forsamlingen fik nogle ord 
med på vejen af formanden, Morten Damholdt, og bagefter var der kaffe og auktion over medlemmernes 
brugte effekter i klubhuset. 
På klubmødet d. 6. marts om forårsklargøring fortalte en repræsentant for firmaet RenSkib om deres 
produkter til rengøring og polering af båden. Se hjemmesiden renskib.dk. Mødet sluttede med kaffe og 
fantasifulde kagekreationer fremstillet og serveret af Kim og festudvalget.
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Min første båd

Enhver sejler, der har kæntret 
med en båd, ved, hvor hurtigt det 
går: tiden fra tanken om, at det 
er lige oppe over, til man ligger i 
vandet ved siden af båden, føles 
som et sekund. I denne beretning 
er det en sejlbåd eller rettere en 
fladbundet pram med sejl. 
Episoden foregik i farvandet syd 
for Korsør, hvor jeg er opvokset, 
og hvor jeg fik min interesse for 
sejlbåde og senere motorbåde. 
Det var en eftermiddag i sep-
tember. For mig var skoledagene 
udelukkende udholdelige ved 
tanken om, at turen straks efter 
udringningen gik mod stranden og 
min båd. En ”Korsør-Pram” med 
gaffelrig. I dag vil man omtale 
prammen som et underligt fartøj, 
men ikke dengang og slet ikke i 
Korsør, hvor de lå i stort antal på 
strandene omkring byen. 

Mit mål den dag var at sejle ud fra 
den åbne strand, og udenom de 
mange bundgarnspæle, der hvert 
år blev opstillet af den lokale fi-
sker i september. Derefter sejle en 
lige kurs mod sydøst, indtil jeg lå 
på højde med kursusejendommen 
Klarskovgård. Vende der og retur. 
Vinden var sydvest med en styrke 
på ca. 6 sm. Det gik godt – båden 
blev skubbet godt afsted i de 
friske bølger. De første kryds gik 
fint, lige indtil vendingen, hvor 
kursen skulle rettes mod SØ. Så 
skete det. Langsomt lagde ma-
sten sig ned til vandret og blev 
liggende. Vandet fossede ind, og 
båden blev bordfyldt. Prammen 
havde ingen opdrift-midler, men 
lå alligevel i vandoverfladen. At 
rejse den tunge træbåd op igen 
var ikke muligt. At forlade den og 
svømme den lange tur alene ind, 
blev også forkastet. Idiotisk – set i 
bagklogskabens klare lys – bandt 
jeg bådens forfortøjning omkring 
livet og forsøgte at svømme ind til 

strandbredden med båden efter. 
Læseren vil formentlig her spør-
ge, om jeg havde redningsvest på 
- jeg husker det ikke. Jeg havde 
en Elvstrøm-vest, men brugte den 
ikke hver gang.
Jeg havde fornemmelsen af at 
være alene ved stranden og på 
vandet. Det var jo sidst i sep-
tember og badesæsonen var for 
længst forbi. Men på stranden 
stod togfører Olsen. Jeg kendte 
ham ikke nærmere, men vidste 
udmærket, hvem han var. Med 
vilde fagter og dybe råb fik han 
mig til at slippe fortøjningen til 
båden og redde mig selv i land. 
Da jeg atter stod på strandbredden 
fik jeg en regulær ”skideballe” og 
belæring om, at have respekt for 
havet og ikke lege helt. Afstanden 
til land er altid længere, end man 
vurderer udefra. ”Skynd dig hjem 
i et varmt bad - tag tørt tøj på og 
kom så herned igen. Jeg venter 
på båden; den skal nok komme 
ind med den aktuelle vind og den 
rette strøm”. 
Da jeg igen – nu med tørt og varmt 
tøj på – var tilbage på stranden, 
havde min redningsmand holdt 
sit løfte. Båden med løsøre var 
samlet. Ikke på det sædvanlige 
anløbssted, men noget længere 
henne ad stranden. Togfører Olsen 
havde selv forladt stranden, og 
jeg kunne selv klare resten. Jeg 
var 14 år og resolverede, at mine 
forældre ikke skulle inddrages i 
hændelsen. Det ville bekymre min 
mor yderligere, og min far ville 
blot gentage: ”Ja, pas på, når du 
er på havet!”

Min lære blev, at jeg ikke mere 
ville sejle solo. Jeg blev derfor 
gast på en piratjolle og deltog i 
kapsejladser, ligesom jeg fortsatte 
en lykkelig tid som søspejder, 
hvor man dengang sejlede 5 
drenge i en ”Aalborg-jolle”, der i 

øvrigt var tegnet af Aage Utzon. 
Og slutteligt lærte jeg at svømme- 
og senere at redningsvesten ikke 
var til pynt, men en uadskillelig 
partner på åbent vand. 
En Korsør-pram? Hvad er det for 
en størrelse?  Det var et lokalt fæ-
nomen. Den kunne købes færdig-
bygget eller som samlesæt. Dens 
mål var 3,15 m i længden, 1,15 
m i bredden og 0.30 m i dybden. 
Den var solidt bygget med egetræ 
til stævn, bund-stokke, spanter, 
agterspejl, karme og åreklamper. 
Bunden var 9 mm, sider og dæk 
6 mm vandfast finer. Til fenderli-
ster og gænger under bunden var 
anvendt fyrretræ. Disse gænger 
var desuden beslået med en 16 
mm. halvrund skinne. Gængerne 
gav prammens bund god beskyt-
telse under op- og nedhaling på 
f.eks. en strandbred. Vægten var 
ca. 61 kg. (Kilde: Artikel i Korsør 
Kalenderen 2011, skrevet af Per 
Brandt-Hjeresen og Verner Jappe) 
Efter engang i 70.erne blev pram-
men også fremstillet i glasfiber. 
Har man lyst til at se to fine velbe-
varede originale Korsør-pramme i 
træ, kan man besøge isbådsmuse-
et på Revspidsen i Korsør. Der er 
gratis adgang i sommerperioden. 
(Næsten under Storebæltsbroen, 
hvor den rammer Sjælland.)
Prammen var egentligt bygget til 
strandjægere, der sad eller rettere 
lå på knæ og skoddede båden 
frem. Men blev også – som min 
– leveret med mast, sejl og ror. 
Typen blev bygget af skibstømrer 
Hans Lassen Ranthe, der havde 
sit eget lille værksted i Korsør. 
Værkstedet var indrettet i stue-
etagen i en byejendom. Ranthe 
kunne bygge prammen i løbet 
af ca. 48 timer, og man regner 
med, at der er bygget mere end 
700 eksemplarer, hvoraf nogle 
blev solgt til kunder i USA og på 
Grønland. Jeg husker ikke prisen 
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Pas på hvor du sejler
Det er aldrig sjovt at gå på grund 
og skulle ringe efter hjælp for at 
blive trukket fri. Det har både nye 
og mere erfarne sejlere prøvet. 
For nogle år siden skrev Navi 
Kai en artikel om de farlige steder 
i søerne. Den har vi taget som 

udgangspunkt for at markere de 
steder på et kort over søerne, hvor 
der er risiko for grundstødning. 
Dette har vi suppleret med den 
viden og erfaring, som resten af 
redaktionen ligger inde med. Re-
sultatet er blevet dette kort, hvor 

de farlige steder er markeret med 
en sort ring. Hvis nogen kender 
til andre steder, så kontakt gerne 
én fra redaktionen. Så bringer vi 
oplysningen i næste nummer.
Kortet (uden markeringer) kan 
købes på havnekontoret for 50kr.

Mandag  den  3.  september  kl.  19.00  
Orientering om vinterens maritime kurser som evt. navigation og VHF radio. Forslag fra medlem-
merne modtages gerne. 

Lørdag  den  8.  september  kl.  10  
Tour De Legedag for Voksne!  
En dag med hyggeligt samvær og fællesspisning. Måske lidt aktiviteter og fælles sejlads, men hyggen 
er der garanti for. Et initiativ som er startet af „veteraner“ fra  „Tour de Gudenå“.
OBS PÅ DET ENDELIGE PROGRAM OG TILMELDING Nærmere program følger. 

Tilmelding og mere info
Tilmelding til kurser arrangeret af Ry Bådlaug i samarbejde med Ry Aftenskole kan ske på opslags-
tavlen i klubhuset eller rymarina.dk.

Arrangementskalender

på en ny Korsør-pram, men hu-
sker tydeligt, at jeg i slutningen af 
60.erne solgte min ”godt brugte” 
for kr. 150,- 
Desværre har jeg ikke foto af min 
Korsør-pram, men jeg har indsat 
et foto, udlånt af Peter Thomas 
Petersen fra Korsør. Fotoet er fra 
50’erne og viser tre børn siddende 
på en af de mange Korsør-pram-
me, der dengang lå ved Korsør 
Rev. Dengang uden den store bro 
som baggrund. Den fotograferede 
Korsør-pram er uden rig og sejl, 
men med 3 søde fotomodeller, 
Edmund, Lone og Peter. Ligele-
des har jeg indsat et foto af det 
farvand, hvor kæntringsstedet er 
markeret med en orange plet. Til 
gengæld ses Storebæltsbroen på 
dette foto, der er optaget januar 
i år. 
Det blev ikke sidste gang, jeg 
kæntrede med en sejlbåd, men 
siden var jeg aldrig alene. 

Christian Medom 
Korrespondent
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Den naturlige spalte 55
Af: Manden ved bålet 

Rygtet om en tysk ubåd i Knudsø

Mon vi får sommer i år, som da 
vi var børn? Det vil jeg håbe – 
for jeg synes, vi ligesom har en 
hel del til gode på kontoen efter 
to foregående somre med kolde 
farver i sky og vand, og næsten 
ingen – eller ganske få dage med 
nøgne piger ”ved hver en strand”, 
vi kunne glæde os over.
Hvis jeg roder i min grå hukom-
melse efter minder fra varme 
somre, så husker jeg specielt som-
meren 1959, der var én lang pe-
riode med tropiske temperaturer. 
Jeg var blevet færdig som soldat 
og hjemsendt til nytår – efter 16 
måneder som kriger på Farum 
Kaserne. Og hele den sommer 
arbejdede jeg for min gamle læ-
remester Hjulmanden i Dalmose, 
hvor jeg var udlært som tømrer to 
år tidligere.
Hver lørdag – søndag tilbragte 
jeg sommeren 59 sammen med 
mesters sønnesøn, der osse hed 
Kurt – eller ”Store Kurt”, på en 
lille teltplads ved Bisserup Strand 
nær Smålandsfarvandet. Vi kørte 
derud lørdag over middag i Store 
Kurts lille bordeauxrøde MG med 
kludetaget nede, dengang arbej-
dede vi jo også lørdag formiddag. 
Det er gode minder fra fortiden, 
men det var faktisk slet ikke det, 
jeg ville skrive om denne gang.
Det var snakken om tyske ubåde 
i Knudsø under krigen, og der 
kunne godt have været noget om 
snakken. U-tyskerne befandt sig 
jo her i området fra 1940 med 

flyvepladsen ved Gl. Rye. Og ved 
slutningen af krigen blev der kørt 
nogle dele til énmandsminiubåde 
herop fra Tyskland, hvorefter de 
blev samlet i hangarerne ved Gl. 
Rye, fordi det var et mere sikkert 
sted mod de allieredes bomb-
ninger. Den østlige dybe ende 
af Knudsø kunne så godt have 
været stedet, hvor prøvesejling 
og dykning med miniubåde skulle 
foretages, men så langt nåede ty-
skerne ikke. Men det menes, at de 
byggede vores nuværende beton-
moler omkring slæbestedet i 1944 
og foretog nogle få prøvesejlinger 

i Lillesø, hvorefter englænderne 
tog over i 1945.
Men rygterne fik måske fornyet 
næring for 38 år siden, hvor Søren 
Sp fra Javngyde etablerede en 
dykkerklokke af en rustfri mæl-
ketank med mandehullet vendt 
nedad. Den blev sat på 8 m vand 
til at træne kommende dykkere 
i. Og det er ganske vist, se bille-
derne fra renoveringen af klokken 
i 1993, med Søren Sp ovenpå, og 
klokken med begroning af stri-
bede vandremuslinger omkring et 
af koøjerne på søens bund, samt 
Frede Flodkrebs, der fra sit skjul 

holder et vågent øje med alt liv på 
søbunden – Fredes franske kone 
hedder i øvrigt Krepes Suzette og 
er en lækker lille sag, der nydes 
med Grand Marnier.
Søren Sp fortæller, at de stribede 
vandremuslinger kan spises lige-
som blåmuslinger, men at man  
nok skal ta´ dem, når der ikke er 
alt for mange grønalger i vandet. 

Frede Flodkrebs Vandremuslinger
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I sidste nummer af Ank’ret skrev 
Henrik Kjær i sin klumme om 
betydningen af impellen/vand-
pumpen, som køler motoren og 
dermed forhindrer, at den brænder 
sammen. Han anbefaler endda at 
skifte den hvert år for at være på 
den sikre side.
Det vidste jeg godt i forvejen og 
har aldrig forsømt nogen lejlighed 
til at minde andre om at tjekke, at 
der kommer kølevand ud af ud-
stødningen, når motoren er startet. 
Det står endda på en tjekliste, vi 
har liggende i båden. Og allige-
vel gik det galt, da båden kom i 
vandet efter en lang vinter, hvor 
rutinerne var blevet lidt rustne. Da 
Morten og jeg havde fået båden 
hentet og sat i vandet med Emil 
Thøgersens hjælp, og vi havde 
tjekket, at søvandshanen stod 
åben, drejede vi spændt på start-
nøglen og konstaterede begejstret, 
at den fantastiske motor startede 
ved første forsøg. Og så kunne vi 
ikke hurtigt nok komme af sted 
og ind på vores plads ved bro G. 
Undervejs derhen forekom det 
mig, at motoren lød mere potent, 
end jeg huskede det, men tænkte, 
at det nok var fordi, det var så 
længe siden, vi havde været ude 
at sejle.

Men da vi knap havde fået næsen 
ind i hullet på plads 12, begyndte 
temperaturlampen at lyse rødt, og 
Morten standsede straks motoren. 

Samtidig kom en behjertet klub-
kammerat løbende ud på broen 
og råbte, at man kunne høre, at 
motoren ikke kølede. Og så var 
der et par ting, der faldt på plads. 
Impellen!! Jeg havde jo ikke fået 
den tjekket, fordi jeg tænkte, at 
det nok ikke var nødvendigt, da 
den kun havde gået i 12 timer, 
siden den blev udskiftet i sidste 
sæson. Og den havde jo virket, 
da der blev suget frostvæske ind 
i motoren efter oplægningen. Men 
det var en impel, der havde lig-
get som reserve i båden i måske 
mange år i den forrige ejers tid. 
Var gummien blevet mør? Og var 

motoren nu brændt sammen?
Et par dage efter pillede jeg im-
pellen ud og kunne konstatere, 
at ikke en eneste af vingerne var 
intakt, som det ses på billedet. 
Men ingen af stumperne var at se. 
Da Henrik senere kom og monte-
rede en ny impel, viste det sig, at 
stumperne var suget længere ind 
i kølesystemet. Og at motoren i 
øvrigt fungerede og kølede som 
den skulle. Alt i alt nok mere held 
end forstand! Så fremover skal 
livremmen suppleres med et par 
seler og impellen tjekkes hvert år, 
inden båden skal i vandet.

Erik Svejgaard

Af skade bliver man klog...

Søren har prøvet det og siger, at de 
smager udmærket, de er bare lidt 
små at sidde og pille ud. Meeen, 
hvis de bliver dampet i hvidvin, 
og man drikker et par flasker hvid-
vin mere under tilberedningen og 
til – så går det nok.
Til orientering så uddanner og 
træner Søren Sp kommende dyk-
kere i undervandssporten og sæl-
ger også dykkergrej fra adressen 

på Ravnsøvej 34 i Javngyde, tlf. 
60 68 06 60.
Jeg har tidligere selv dykket 
og kan varmt anbefale sporten, 
men jeg dykker ikke mere, min 
neopren våddragt er krøbet så 
forfærdeligt – den har ikke kunnet 
tåle at hænge ubenyttet i skabet 
så længe.
Jeg vil slutte med også at nævne 
min bog ”Ta ud i naturen – der er 

serveret”. Den købes hos mig her 
på Silkeborgvej 11. Og for jer, der 
ikke kender den endnu, kan jeg 
oplyse, at bogen er en opslagsbog, 
der fortæller om alt det spiselige, 
man kan finde i naturen lige på 
den aktuelle årstid samt lidt om 
tilberedningerne. Og årstiderne 
rundes mere end otte gange i 
bogen.  www.taudinaturen.com

 Svampe Kurt



SLADREBÆNKEN

Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

Udover at der jævnligt strander sejlere på Else Ø, som med blivende ar på sjælen må trækkes fri – har jeg 
ikke hørt om spøjse hændelser til bagsiden.

Og frem for dumme vittigheder vil jeg her gengive den sang, jeg skrev til sommerfesten i 2000, og den 
var osse med i sanghæftet ved 40-års jubilæet. Den blev dog ikke sunget ved jubilæet, fordi Jes fejlagtigt 
indsamlede hæfterne, efter bare én sang var sunget. Men her er den, så kan I lære den:

Hvor er der dejligt ved søen´s bred
og ganske særligt en tur på havnen
I skumringstimen, alt ånder fred,
før natten tager vor by i favnen.
Da føles sindet i sikkert ly
og bedst man finder det her i Ry

I aftensolens det sidste lys
turbåden hjemad mod havnen piler.
En pige nyder sin elskers kys,
og dyre løfter, mens natten iler.
Den nat, der rummer al kærlighed
i Ry den bedst her kan finde sted.

Nu ligger både i havnen tæt
de søger hjemad, når dagen slutter.
Og er man blevet en smule træt
man ganske langsomt ad broen futter.
På stor bagage der slæber man
jo næsten hver gang, vi går i land.

På bænken sidder en lille flok
og nyder sommeren, som de plejer,
en enkelt af dem har fået nok
og sover tungt ved en halvfuld bajer.
Selv gamle kæmper kan her gå ned
en sommeraften, med ro og fred.

Af sommergæsterne gås der tur
på flisestien langs moleranden.
Med blikket følges en god figur,
man ser på søen og på hinanden.
Ja, kærligheden den bli´r som ny
i lyse nætter her i vor by.

Vor by med mølle og industri
med lune huse og gamle minder,
med vinterstorme og folk i hi,
med slange piger og modne kvinder.
Dig vil vi prise påny påny,
du blide dejlige, skønne Ry.

Svampe Kurt

Mel: Hvor smiler fager o.s.v.


