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Formanden har ordet!
Jes Hovind

Ja, det var så den sommer, og hvilken sommer. Masser af sol, mange både på søerne og rigtig mange gæste-
sejlere. Bommen og kortautomaten har fungeret uden nævneværdige problemer. Jo, det var en skøn sommer.
 
Men mørke skyer har der dog været over Bådlauget. Indenfor det sidste halve år er 3 medlemmer desværre 
gået bort. Alle 3 var kendte ansigter på havnen: Ivan Ballegaard, Jørgen Christensen og Rudolph Engberg. 
Æret være deres minde.
 
Hvor nødig vi end vil, nærmer tiden sig, hvor båden skal på land. De bådejere, som skal have båden til 
vinteroplægning på Skimminghøj, og som sidste år indbetalte depositum, er automatisk på listen. Nye skal 
skrive sig på, og indbetale kr. 500,- på havnekontoret. Tilmeldingslisten er hængt op i klubhuset. Telefon-
numre på vognmænd, der kan kontaktes i forbindelse med transport af både, er:
Henning Geert 30 86 85 62, Thøgersen 24 62 30 59.
 
Jeg vil allerede nu minde om generalforsamlingen i februar 2014. Ingen bestyrelsesmedlemmer holder evigt, 
nye emner skal frem i lyset—gerne yngre. Der må være nye medlemmer der kunne tænke sig at komme 
”ind i varmen” og give en håndsrækning i bestyrelsesarbejdet. Der er tale om et spændende og personligt 
udviklende arbejde. Der er mulighed for at lære lidt om økonomistyring, samarbejde, såvel internt som 
eksternt, samt andre spændende ting. Tag en snak ude i medlemskredsen, eller med undertegnede. Giv be-
styrelsen et tip om mulige emner. Helt konkret mangler vi pt. en formand for malerudvalget. Hvem kunne 
tænke sig den post??
 
Vi går et travlt efterår i møde, flere opgaver venter. F.eks. skal rambukken renoveres, broerne i marinaen 
skal efterses og el- og vandforsyningen på Skimminghøj skal forbedres, samt de to små tilbygninger skal 
males. Så det vil være dejligt, hvis man meldte sig på banen og gav en hånd med sammen med de flittige 
medlemmer, der er i gang i de forskellige udvalg
 
Til slut vil jeg ønske vore medlemmer en herlig eftersommer, kom ud og nyd de sidste gode dage på søen.
 

Formanden
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Med jævne mellemrum starter 
debatten omkring de sejlende på 
søerne, der ikke overholder de 
regler og love, der gælder for alle 
fartøjsførere. Det være sig mang-
lende redningsveste, registrering, 
speedbådskørekort for ikke at tale 
om overtrædelse af hastigheds-
grænserne. Sidstnævnte ses tyde-
ligt af mange, når solen skinner 
og muskelbådene skal afprøves. 
Flere medier har da også i som-
merens løb bragt problematik-
ken frem, og Midtjyllands Avis 
kunne rapportere om planende 
speedbåde, der trak vandskiløbere 
efter sig. 
Men også kommunerne har fokus 
på lovovertrædelserne og har 
ifølge TV2 Østjylland indledt et 
samarbejde med Politiet om øget 
kontrol.
I starten af august havde Skan-
derborg Politi ifølge Midtjyl-

lands Avis haft én kontrol på 
vandet i løbet af sommeren. Her 
blev 28 både tjekket og der blev 
udskrevet fire bøder for ubetalt 
registreringsafgift. I løbet af 
august var der planer om endnu 
tre kontrolsejladser. Samme avis 
skriver, at omfanget af kontroller 
ligger på niveau med sidste år, 
og både Politiet og Skanderborg 
Kommune mener, det er passende. 
En repræsentant for kommunen 
udtaler, at det er et spørgsmål om 
ressourcer og, at fire – fem kon-
troller om året er passende.
I Silkeborg Kommune havde 
Politiet i starten af august haft 
2 kontroller i forbindelse med 
Riverboat Jazz Festivalen. Her-
udover havde Kommunen selv 
haft flere kontrolsejladser, hvor 
adskillige både på Gudenåen blev 
tjekket, og hvor der især var pro-
blemer med registreringsafgiften. 

Kontrol på søerne

Det er en udfordring at planlægge 
kontrolindsatserne, så de rammer 
de solrige dage, hvor aktiviteterne 
på søerne er højest. 
Som det er fremgået af Midtjyl-
lands Avis, hvor flere læsere har 
debatteret på avisens blog, er det 
et emne, der optager sindene. 
Især bådenes hastigheder, støj og 
hækbølger. 
Om 4 – 5 kontrolindsatser om året 
er passende, kan nok også dis-
kuteres, og diskussionen vil for-
mentlig fortsætte i de kommende 
sæsoner. Opfordringen vil derfor 
være, at vi alle skal optræde med 
ansvarlighed på søerne og udvise 
respekt for vores medsejlere.  

Christian Medom 

Chr. Medom
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Skibslauget Gl.Turisten efterlyser 
skippere til Gl.Turisten.

Museumsskibet Gl.Turisten ejes 
af FerskvandsMuseumsForenin-
gen og vedligeholdes og drives 
af medlemmer af Gl.Turistens 
skibslaug.
Jobbet som skipper og bindemand 
er ulønnet, men det giver gode op-
levelser og et godt kammeratskab 
i Gl.Turistens skibslaug.
Gl.Turisten er godkendt til sej-
lads med 30 passagerer. Søfarts-
styrelsen kræver en besætning 
på 2 mand, en skipper og en 
bindemand.  Vi har i øjeblikket 
4 skippere, en er kaptajn ved 
Mærsk, en er lods ved Aarhus 
havnevæsen, en havde yagtskip-

Efterlysning!

perbevis og en havde dueligheds-
bevis i sejlads for fritidsbåde. De 
2 sidste har været på søfartsskole 
og taget yderligere beviser b.la. i 
søsikkerhedskursus og VHF DSC 
certifikat. Kravene til skipper 
er ikke helt klart defineret, men 
hvis nogen af medlemmerne i Ry 
Bådelaug kunne tænke sig at blive 
skipper på Gl.Turisten, så kan vi 
undersøge de evt. yderligere krav 
ved Søfartsstyrelsen. 
Udgift til ekstra kurser betales af 
Ferskvands MuseumsForeningen.

Henvendelse kan ske til Steen 
Rytter tlf. 86891609/ 40254240, 
mail: steenrytter@mail.dk. 

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet 
fra vores broanlæg senest 15. 
nov. Indtræder noget ufor-
udset op til denne dato, kon-
takt havnekontoret.”Havnens 
Emma Gad” skal læses. Fol-
deren med godt sømand-
skab hentes  i  k lubhuset . 

Tovværk
Alt tovværk skal også være 
fjernet fra pæle og broer senest 
15. nov. Hvis ikke, vil det blive 
indsamlet af broholdet og de-
strueret.

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-

minghøjpladsen. For at der kan 
blive plads til så mange både som 
muligt, er det havnekontoret, der 
står for fordelingen af pladser. 
Sættes båden uden havnekonto-
rets viden, vil den blive fjernet 
på ejers regning. Det samme sker 
med trailere og bukke, der ikke 
er mærket.

OBS !!
Se ophængt liste for vinteroplæg-
ning i Skimminghus

Alle, der sidste år indbetalte de-
positum på kr. 500-, er automatisk 
på listen. Nye skal skrive sig på 
listen og indbetale kr. 500 – på 
havnekontoret. 

Den udleverede brik med dit 
medlemsnummer skal fast-
gøres synligt på stativ, vogn 
eller båd.
Grej, der ikke er fjernet fra 
pladsen på Maglehøjvej senest 
15. nov., fjernes og destrueres.
Husk, det er bådejerens pligt at 
tilse båden vinteren igennem, 
f.eks. efter stormvejr.

Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt 
udstyr – også pulverslukkere. 
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Den første og eneste onsdag i 
uge 27, var dagen hvor vi fik lagt 
”Grønært” i saltvand i Hou havn. 
Henning hejste hende forsigtigt 
op af søen, lagde hende blidt på 
ladet, og kørte forsigtigt til det 
store hav, hvor hun igen blidt blev 
sænket i det grumme saltvand, 
med alle de farer det indebærer, 
bølger, vind og et spændt mand og 
kvindskab. Hardy var som altid på 
pletten med en hjælpende hånd i 
form af en ekstra pc med søkort, 
gode råd og transport af Lya. Og 
så skal Morten ikke glemmes, 
han var tilfældigvis også på Hou 
havn, og hjalp til med opsætning 
af Hardys pc, og flere gode råd, 
og naturligvis et par kolde øl. Kl. 
14 stævnede vi mod Tunø i 6 sek. 
vind, som så blev til 8 sek. inden 
vi landede på Tunø, til festival og 
god musik med alt koldt fra ska-
bet. 5 pragtfulde dage med godt 
vejr inden vi sejlede videre.

Samsø
Næste stop var Mårup på Samsø. 
Kaptajnen ville op og se Nordby 
havn, på gåben naturligvis, man 
har vel kondi. ”Havnen” fik jeg så 
at se, lidt lille, men den var der, i 
form af et gadekær med rapænder. 
Men vi fik da et par kolde fadøl, 
60 kr. stykket, lidt pebret for 40 
cl., men skidt, det ødelagde ikke 
humøret. Til gengæld pådrog jeg 
mig en fibersprængning i venstre 
ben p.g.a. den lange fodtur. Efter 
3 dage med smerter, banden og 
brok blev jeg beordret videre til..

Endelave
Her skulle vi mødes med nogle 
venner. En skøn sejlads med 4—5 
sek. Vi fik en god plads i havnen, 

 ”Grønært” til søs

hvor vi naturligvis fik noget godt 
at spise, og alt godt fra skabet. 
Man var selvfølgelig forhindret i 
at gå så langt, men hvad gør det 
når man har kolde øl?? 

Snaptun
Efter igen et par skønne dage på 
Endelave, var det tid at drage 
videre, denne gang mod Snaptun, 
som vi ankom til i 6 sek. vind, 
og igen et par herlige dage, med 
et par venners selskab. Det var 
en dejlig og hyggelig havn, med 
gode faciliteter og en flink havne-
foged. Det der med havnefogeder 
vil vi ikke nævne mere, for de var 
flinke, uden undtagelser.

Bogense
Men man skal jo videre, så vi 
stævnede mod Bogense, i 5—6 
sek., men de udviklede sig til 10 
sek. hen over Vejle Fjord, og det 
er sgu meget for en 26 fods mo-
torbåd. Vores venner kaldte det 
magsvejr i deres 35 fods Granada 
sejlbåd, men vi kom da frem, 
efter at min trofaste gast Lya, 
havde været ude at bjærge masten, 
(1,20 m) som på skammeligste 
vis forsøgte at forlade båden, da 
det blæste allermest. Efter an-
komst skulle den jo repareres, to 
nye hængsler af den solide slags 
blev indkøbt hos Stark, ca. 200 
meter fra, hvor vi lå i den gamle 
havn. Der blev hentet værktøj, 
og hængsler, mast og båd blev 
forenet igen, naturligvis ved hjælp 
af gode venner og en hel del øl. 
Her i Bogense kom vi for øvrigt 
ud for en morsom ting. Vi havde 
okkuperet et bord-bænkesæt, 
hvorfra vi havde den fineste ud-

sigt ned ad kajen i havnen. Der 
sad vi med en kold, da ejeren 
pludselig dukkede op. Vi skulle 
endelig blive siddende, for han 
havde noget hjemmebrygget øl 
som han syntes vi skulle smage. 
Inden vi fik set os om, sad han og 
spillede harmonika og sang nogle 
gamle irske sange. Han skulle 
desværre hjem, det havde han 
lovet sin kone, men han nåede da 
at fortælle, at han både var byens 
julemand og Kong Neptun, og når 
han havde tid var han elektriker. 
Nu ankom hans kone, hun ville da 
lige se, hvad vi var for en flok der 
optog Knuds tid, men igen, det var 
sgu hyggeligt.

Strib
Vi kunne have blevet i Bogense 
for evigt, men efter et par dage var 
det tid til afgang. Destinationen 
var Strib, her var gode faciliteter, 
men kedeligt, der var langt til al-
ting, især til Brugsen. Nu blæste 
det også op, mellem 7 og 9 sek., så 
vi blev her i 3 dage. Vi fik besøg 
af min kære søster og svoger og 
naturligvis Hardy, som lige kom 
forbi og skulle se, hvordan det 
gik. Vi nød en alsidig frokost, 
med det der hører sig til, og efter 
en hyggelig eftermiddag, drog de 
mod fastlandet igen. Tilbage lå vi 
og gyngede i Strib havn, for læ er 
der ikke meget af her. 

Middelfart
Så løjede vinden af, og det gik 
stille og roligt mod Middelfart, og 
for første gang i mit liv, passerede 
jeg Lillebæltsbroerne nedenfra. 
Der er ikke så meget at sige om 
Middelfart, men vi skulle have 
vasket tøj, vi var løbet tør for rene 

Martin
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underbukser, og der var vaskehus 
på havnen. 

Haderslev
Efter to dage gik vi så til Hader-
slev. Fjorden i sig selv er et flot 
syn, og når man når ind i havnen 
ligger man næsten ved siden af 
varebåndet i Rema 1000. En rigtig 
hyggelig havn med køkken og 
bad. Badet i sig selv er et par linjer 
værd, kr. 5 i møntindkast gennem 
en sprække i væggen, og man kan 
stå der så længe man gider. Vi lå 
ved siden af et par fra Bogense, 
som vi kom i snak med, vi kom 
selvfølgelig ind på deres lokale 
julemand Knud, og ja, de kendte 
ham udmærket.

Assens
Så var det Assens der stod for tur, 
og for første gang fik vi regnvejr, 
og selvfølgelig netop som vi 
skulle lægge til, så Lya blev våd. 

Det var også en hyggelig by med 
et par gode spisesteder, og ikke så 
langt op til Brugsen. På havnen 
var der rigtig gode faciliteter med 
bad og vaskehus. 

Fredericia
Men vi skulle jo også nord på 
igen, så efter et par dage kaldte 
Fredericia, dejlig havn men langt 
til købmanden. Atter fik vi gæster, 
venner fra Græstrup kom forbi til 
et stykke mad og en snak, men da 
vi manglede lidt af alting, især øl, 
lokkede Lya veninden til at køre 
hende op og handle lidt ind, så var 
resten af turen reddet.

Juelsminde
Som sædvanlig efter to dage mod 
nord igen, næste stop var Juels-
minde, skøn havn med masser af 
liv og gode spisesteder. Og hvad 
sker der så? Vi fik gæster igen, 
denne gang var det Ove og Sonja 

og den allestedsnærværende Har-
dy. Om vi gav kaffe, og selvføl-
gelig, det er trods alt billigere end 
visse andre ting, og da de skulle 
køre bil bagefter, var det da en 
fornuftig beslutning. Men alting 
får en ende, så efter Juelsminde 
sejlede vi hjemad, men først lige 
et smut tilbage til Snaptun, hvor 
vi igen fik gæster, denne gang 
Lyas bror Frank. Han kørte lige 
et smut op i Brugsen i Glud, hvor 
vi fik det mest nødvendige. Her 
blev vi i to dage, inden vi slut-
tede af i Horsens, hvor Kaj Geert 
hentede os. Jeg vil lige slutte af 
med at fortælle, at fra Middelfart 
og resten af turen var vandet fladt 
som et dansegulv. Så var der lige 
Hardy, han kørte Lya tilbage til 
Ry. Flot gjort Hardy.

 Martin og Lya

Stemningsbilleder fra Familiedagen d. 15. juni

Farlig pirat.. Skatten bliver fordelt

Dygtige redningsfolk og Morten D.

Futte bliver bordet !

Claus tjekker pølsen
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pandestegte Tejster. Dem havde 
vi en stor del af tiden hængende 
på væggen under udhænget, når 
jeg havde været på jagt i sejl-
dugsjollen. Hun flåede fuglene, 
skar bryststykkerne samt ben/ 
lårstykkerne af, og pandestegte 
disse, lavede sovs i stegeskyen, og 
serverede gode danske kartofler 
til, muuums. Den ret fik vi af og 
til ind imellem rensdyrmiddagene 
medens vi knoklede der!

Da vi var færdige med handelshu-
set fik vi en opgave mere, nemlig 
at bygge et isoleret vand hus. Der 
var ikke ferskvand der på øen, 
så det hentede man i en båd med 
vandtank ombord fra en elv ovre 
på fastlandet. Fra båden skulle 
vandet så pumpes over i tanken i 
vand huset. Og så kunne beboerne 
på øen tappe vand der og bære det 
hjem i dunke. Medens vi byggede 
vand huset glemte jeg en dag at 
låse mit værktøj ned i værktøjs-
kassen, da vi var gået til middag. 
Og da vi så kom tilbage efter mid-
dagen havde grønlænderknægtene 
forsøgt at lave stenskulpturer i 
klippen med mine stemmejern. Ja 
så måtte jeg jo til at slibe dem op 
på ny, men lærte deraf, at huske 
at låse skærende værktøj inde når 
jeg gik fra det!

Når vi ikke arbejdede om afte-
nerne, fordrev vi tiden med at gå 
på kaffemik i de små træhuse, 
Napasoq´erne ville gerne have be-
søg af os. Og vi blev af og til også 

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

Spalterne sluttede sidste gang 
med hjemkomsten fra rensdyrjag-
ten ovre på fastlandet af Grønland 
uden rensdyr, trods ihærdig søg-
ning af os fire mand! 
Efter vi havde fortøjet kutteren i 
havnen i Napasoq sent på natten, 
gik vi land, og jeg takkede mine 
tre jagtkammerater for turen, 
altså Bestyreren, Lukas og Lange 
Ole, og spurgt om de ville ha´ 
Sneharen. Men de insisterede på, 
at jeg skulle ta´ den med hjem. 
Det gjorde jeg så, og hængte den 
op under udhænget på nordsiden 
af hytten. Der hang han så nogle 
dage. Og det var før maleren 
David ankom, så vi havde stadig 
vores udmærkede kiffaq til at 
lave mad! 
Så en dag havde hun taget Morten 
ned, flået og tilberedt ham til mid-
dag. Men vi havde jo ikke snakket 
om det, så kunne vi have afværget 
katastrofen, altså præciseret ”at 
vi ville ha´ ham serveret stegt”. 
Så hun havde brugt den gode 
gamle grønlandske opskrift = fire 
timer i en gryde, og serverede så 
kogt snehare da vi kom hjem til 
middag. Det´ var en dødssynd på 
højde med den at bande i kirken 
- det gør man fandeme ikke. Men 
sket var sket, og vi spiste så pligt-
skyldigt kogt Morten Snehare for 
første gang nogensinde, og forhå-
bentlig også sidste, jeg har i hvert 
fald overholdt det indtil i dag!
For at gyde tran på vandene og 
bringe den gode stemning til-
bage, lavede hun så dagen efter 

budt på karruselvand – ”hjemme-
lavet immiak” som blev brygget i 
ethvert velassorteret hjem der på 
øen. Man fik det gerne serveret 
i en liters vermouthflasker, som 
man fik stukket i hånden. Og 
styrken var omkring 11 %, så 
efter sådan et par stykker fore-
gik hjemturen til hytten i noget 
der lignede primatgang. Men de 
lokale var utroligt flinke over for 
os, og serverede også grønlænder-
kage der var forskellig fra hus til 
hus, ligesom immiakken. Kagen 
mindede om sødt sigtebrød med 
masser af rosiner og sukat i, men 
smagte fortræffeligt både til im-
miak og kaffe! 

Fra vort køkkenvindue i hytten 
havde vi udsigt lige over i nabo-
ens vindfang, som var ret tæt på. 
Og det hus var indrettet som de 
fleste andre der, med et bræt med 
spand under i vindfanget. Og 
der sad ofte en og forrettede sin 
nødtørft, når vi spiste, og vi sad 
og så´ lige over på bare knæ med 
bukserne nede om haserne, når en 
af husets andre beboere gik igen-
nem og lod yderdøren stå åben. 
Ofte var det konen - det´ tog noget 
af appetitten. Men det var absolut 
formildende omstændigheder, 
når det var den syttenårige datter 
som sad der, så vendte appetit-
ten tilbage på ny - og fantasien 
begyndte at løbe løbsk!  

Da seks uger var gået, var vi fær-
dige i Napasoq og skulle tilbage 
til Maniitsoq. Så kom den røde 
GTO kutter igen, og vi slæbte 
køjesække og værktøjskasser om-
bord, og vandet omkring øen var 
næsten helt roligt, så jeg sagde til 
de to gutter der sejlede, lad bare 
værktøjskassen stå på dækket. 
”Naamik” sagde de, og slæbte det 
hele ned i lasten, satte lugen på, 
trak en presenning over lugen sur-
rede og kilede fast! Det undrede 
jeg mig lidt over det, men efter 
en halv times sejlads passerede vi 
gennem et pas, en smal passage i 
klipperne, og der udenfor blev 
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det øjeblikkeligt afsløret, hvorfor 
de var forsigtige, de var jo sejlet 
over tidligt om morgenen, og der 
var høje søer så stævnen hoppede 
4 – 5 m op og ned resten af turen, 
og søerne slog ind over dækket. 
Det var lige ud til åbent hav over 
mod Canada!
Medhjælperen, der ikke styrede, 
og jeg, tog plads i stævnen, ladede 
geværerne og var klar. Og første 
gang vi så en fugl ude på vandet 
siger han: ”Illit” (Du), jeg sigtede, 
men stævnen gik jo de her 4 - 5 
m op og ned, og jeg skød nok fire 
meter over fuglen i første skud, 
og andet skud lige ned i vandet 
tæt ved båden, og han grinede 
inderligt. Næste gang vi så en 
fugl på vandet var jeg hurtig og 
sagde: ”Illit”, og så skete nøjagtig 
det samme for ham, og fuglen 
lettede og tog på vingerne, og 
jeg nappede den med et enkelt 
skud under flugten. Derefter var 
vi ligesom indskudt og klar. Vi 
havde da 18 fugle bestående af 
Alke, Lomvier og Edderfugle da 
vi nåede Maniitsoq 3½ time se-
nere. Og vi havde ikke sejlet efter 
dem, bare nappet hvad vi kunne i 
forbifarten, og så samlet op med 
en langskaftet ketsjer, så det var 
en rigtig spændende tur!
Vi havde et rigtig godt sammen-
hold i den barak hvor jeg boede 
i Maniitsoq. Vi var otte håndvær-
kere i en 10 mands barak, og der 
blev aldrig drukket om hverda-
gen. Vi holdt nogle fester på de 
der sjældne fri-søndage vi havde 
(hver anden søndag), men så blev 
der også købt rigeligt ind. Og de 
næste 13 dage var vi fuldstændig 
alcohol clean´e og sobre igen! 
Jeg lærte for resten at lave rom-
toddy i Napasoq medens vi var 
der. Vi var der jo til hen på efter-
året hvor det blev køligere, og vi 
havde da også den første snebyge 
sidst i august, så var det rigtig 
rart med noget at varme sig på 
om aftenen. 
Her kommer så indkøbslisten 
til 18 romtoddyer: 18 æg, ½ kg 
sukker og en hel flaske rom. Og 

tilberedningen er såre simpel, 
man rører en æggeblomme med 
sukker i en kop så længe, at det 
bliver helt hvidt, skraber røræg-
get over i et ikke for lille ølglas, 
tilsætter 2 rom = 4 cl, og fylder op 
med meget varmt vand, ikke helt 
kogende, for så forsvinder både 
sprit og romtoddy op i luften, og 
det´ er jo ikke meningen. Og det 
er en dejlig long drink man højst 
kan drikke to af, ved flere bliver 
det kvalmt.
Men afskeden med Grønland nær-
mede sig. Jeg havde en aftale med 
GTO om, at jeg skulle være hjem-
me i Danmark inden 1. november, 
hvor jeg skulle påbegynde studiet 
til ingeniør på Odense Teknikum! 
Så noget af det sidste Svend 
og jeg lavede, var at slæbe en 
stor ponton om i fjorden øst for 
Maniitsoq og forankre den der, 
og så rejse en vindposemast af 
stål på et, ved højvande, 5 m højt 
skær i nærheden. To uger senere 
læssede vi stålmasten på Svends 
norske jolle og sejlede om for at 
rejse den på det fundament, vi 
havde støbt. Men det var mere 
end vi to kunne klare alene. Så 
vi sejlede over til et andet skær 
i nærheden, hvor der var en lille 
fiskerhytte, og heldigvis var der 
3 mand den dag, og fik dem til at 
komme over at hjælpe os. Og det 
var med nød og næppe at vi fem 
mand fik rejst masten. Den var 
modbydeligt tung, vi startede jo 
nede ved vandet 5 m under fun-
damentet, og fik den så drejet op 
i lodret, satte møtrikkerne på og 
spændte fast. Derefter hejsede vi 
vindposen til tops!
Flyene, der landede på vandet, 
taxiede hen og lagde til ved 
pontonen, så passagererne kunne 
gå over og gå over og ombord i 
postbåden, der lagde til ved den 
anden side. Og det har fungeret 
for indtil en halv snes år siden, 
hvor der blev etableret lufthavn og 
landingsbane på selve Maniitsoq 
øen lidt vest for byen!
Men jeg tog afsked med Maniit-
soq, og den dag det var bestemt, at 

vi skulle flyve med Otteren til Sdr. 
Strømfjord, købte jeg af en fanger 
en 6 kilos laks, som jeg ville have 
med hjem i kufferten. Dengang 
var laks ikke´ en almindelig spise 
i Danmark, som det er nu!
Og da så afgangstiden nærmer 
sig kommer der besked - vi flyver 
først i morgen eftermiddag. Så 
måtte laksen ud på klippen og 
ligge der (deroppe rådner fødeva-
rer ikke). Dagen efter flyver vi så, 
og da vi var landet i Sdr. Strøm-
fjord får vi at vide, at vi først skal 
flyve den påfølgende nat kl. 2. 
Ud til kokken i Transit hotellet´s 
køkken, og laksen ind i fryserum-
met. Der hentede jeg den så et par 
timer før afgang, og lagde den i 
kufferten mellem tøjet!
Turen hjem til Kastrup var ren 
luksus. Nu var den nye DC 8´er 
indsat på ruten, og flyvetiden der-
for halveret til 4. timer, og næsten 
ingen larm fra jetmotorerne. Vi 
landede i Kastrup kl. 6 morgen, 
stillede urene 4. timer frem, og 
så var klokken lige pludselig 10. 
formiddag. Jeg rejste så med tog 
og busser hjem til mine forældre 
på sydvestsjælland, og rejsetiden 
for de sidste 100 km (med DSB) 
var også 4. timer. Da jeg kom-
mer hjem og får hilst på siger 
jeg: Jeg skal lige låne bilen, jeg 
skal skynde mig ud til Røgeriet i 
Skelskør med en laks. Og da jeg 
kommer derud siger Røg manden: 
”Har du´ selv´ fanget den” – nej 
den har jeg købt i Sukkertoppen 
(det hed byen dengang), og han 
lignede et kæmpe spørgsmåls-
tegn. Men den var da lige knapt 
tøet op, da jeg afleverede den. Og 
hele julen 1960 mæskede vi os i 
fede laksesider – mums. Det var 
luksus dengang, hvor laks var 3 - 
4 gange så dyr som torsk! 

Pladsen her slipper hurtigt op, når 
jeg tænker tilbage på Grønland.                       
Godt efterår til Jer alle.  

Svampe Kurt
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funderer over, hvad det er, der 
gør livet så dejligt, når man er til 
søs. Jeg ved det ikke, men det slår 
mig, at vi faktisk har mulighed 
for at se hele verden. Er det ikke 
fantastisk? Her er højt til loftet, 
frisk luft og oplevelserne står i 
kø foran en. 
Men vi ved hvor vi vil hen, og vi 
bestemmer selv hvordan og hvor 
længe. 
En stor del af oplevelsen består 
også i det uvisse om, hvad der 
venter i næste havn, eller på den 
næste sejlads. 

Stemninger…
Ferien startede i slutningen af maj 
og på det tidspunkt er der masser 
af plads i havnene. Det er ren 
luksus, man kan fortøje langskibs, 
og der er altid plads i baderum-
mene. Senere kommer feriepe-
rioden med mange både lag på 
lag, især i de attraktive havne  – i 
Sverige: ”Bohusläns Perler”. Det 
med ”perlerne” forsvinder nu let 
sammen med trængslen og havne-
penge over smertegrænsen.

Havne har altid haft noget helt 
specielt over sig. Det første der 
slår en, er den fornemmelse af den 

Det er da helt utroligt, det sker 
hvert eneste år, og nu er man 
endda efterlønner.
Vi stresser, løber næsten rundt og 
pakker med svedperler på panden. 
Haven skal være i rimelig stand 
og katten skal næsten kunne 
klare sig selv med chip i nakken 
til aktivering af kattelemmen, så 
nabokattene ikke går ind og hyg-
ger sig ligesom sidste år.
Så slap dog af mand! Hvad er det 
for noget? Det er jo nu, at vi bare 
skal nyde det.

Båden er pakket og ligger klar, 
men der er jo altid lige det sidste.  
Før båden kom på havet blev 
kistebænke og skabe stuvet med 
proviant, der nu ligger tørt og godt 
og venter. Vi kalder det ”køb-
mands butikken” med alt hvad der 
kan blive brug for, når der ikke 
lige er indkøbsmuligheder.
Tyske dåseøl og vin på pap, fak-
tisk så meget, at vi synes båden 
krænger. Årrrh… det er nu nok 
batterier og vandtank der vejer, 
-tror vi  ;-)
Så er der tøj og fodtøj til al slags 
vejr og til hverdag og fest, ja det 
fylder alt sammen.
Computer, mobiler og adaptorer 

af enhver art, der skal til for at få 
det hele til at fungere. En lanterne 
der ikke lyser, vindmåleren der 
ikke giver signal. Ja, der er endnu 
meget, før vi er helt klar. Og helt 
klar bliver man vel aldrig.

En anden dimension…
Endelig… Vi beslutter os for at 
lade fortøjningerne gå. Den første 
halve time skal det kontrolleres, 
om alt nu virker, om båden er i or-
den, men så kommer det: - Lang-
somt, ligesom snigende, stille og 
roligt, - fornemmelsen af fred og 
frihed, eller hvad det nu er. 

En verden for sig…
Vi er nu helt os selv på meget få 
m2 eller måske snarere m3, og 
det er bestemt positivt ment. Alt 
bliver mere overskueligt, og det 
derhjemme er der nu andre der 
tager sig af.
Det hyggelige lukaf, pantryet der 
fungerer, sejlene der trækker, eller 
motoren der brummer trygt time 
efter time.
Vi er nu næsten helt overladt til 
naturen og føler os, som tiden går, 
også som en del af den.

På vej ud af fjorden sidder jeg og 

Sikken en sommer…

Kai Rasmussen
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ro der opstår, når havneindløbet 
passeres, især efter en sejlads 
i godt blæsevejr, så er der alle 
forberedelserne, om hvor der er 
plads, hvordan der skal fortøjes 
og vindens retning. Ofte må der 
tages nye beslutninger, fendere 
skal flyttes, er der plads mellem 
pælene? Er der bøjer eller fast 
udlagte hækfortøjninger? Det 
kan virke uoverskueligt, men der 
er næsten altid flinke sejlere, der 
viser hvor der er plads og hjælp-
somme hænder til at tage mod 
fortøjningerne. 
Endelig, når båden er vel fortøjret, 
så er ”klokken elve” *) 

Når man så har sundet sig lidt, er 
det tid til en tur rundt på havnen 
og måske det allerbedste, at få en 
snak med ”De lokale”, der gerne 
vil have en snak og fortælle, når 
vi andre er interesseret i deres liv 
og hjemegn. Disse ”samtaler” er 
vigtige og med til at give turen et 
ekstra krydderi og desuden er det 
tit helt andre og måske sjovere 
historier der fortælles, end de der 
findes i turistinformationen.

Havnemiljøet og atmosfæren er 
en dimension i sig selv og især i 
de gamle hyggelige havne, med fi-

skere der står ud og vender tilbage 
med dagens fangst. Med duften 
af fisk, og skaldyr. Synet af garn, 
tovværk og andet grej, for ikke at 
glemme oplevelsen af en kutter, 
der med sikker hånd - eller sna-
rere barkede næver, manøvreres 
ind på plads i en havn overfyldt 
af sejlere. 

Hjemme igen…
9 ugers sommertur og godt 1000 
sømil med dejlige oplevelser og 
indtryk. Så kommer man hjem 
til 100 m hæk (ikke atletik) og 
en lige så lang græsplæne. Det er 
nu ikke så slemt, vi har haft gode 
hjælpere, huset står der endnu, 
ingen tyveri, katten og blomsterne 
overlevede, alt er sådan set ved 
det gamle. Og tænk allerede den 
først uge efter hjemkomsten har 
vi været på søen og overnatte et 
par gange, det er næsten ikke til 
at slippe.

Sikken en sommer…
Kai

*) ”Klokken elve” er, når det er tid 
til at få ”en lille en”, uanset hvad 
uret så end viser…
Lystsejlernes Leksikon af Anker 
W Lauridsen.

Hjemme igen - Fløjlsgrunden

Altså! Jeg er jo bare et ganske 
simpelt medlem i en bådklub, der 
har fået lov at være med i verdens 
bedste redaktionsudvalg.

Når mine dygtige (og meget 
produktive) kollegaer i redakti-
onsudvalget har leveret tekster og 
billedmateriale til mig, sætter jeg 
det hele sammen i programmet 
InDesign - som jeg er så ganske 
autodidact i (”selvlært”:O)). For 
det meste går det meget godt. 

Vupti, der fremkommer et ”An-
ker”, og det får I. Men nogen 
gange – når jeg ikke kan få lov 
at formatere teksten, fordi en el-
ler anden opdatering har ødelagt 
systemet - igen, eller når jeg gerne 
vil sætte billedteksten ind i bille-
det i stedet for ved siden af, eller 
når redaktøren lige pludselig godt 
kunne tænke sig at lave ”Huskat-
ten” om til ”Kort og Godt”, så der 
skal laves nye anderledes kasser, 
eller når programmet simpelthen 

bare helt går ned - så er det, jeg 
rigtig godt kunne tænke mig at 
kunne ringe til en ”InDesign-ven” 
og få lidt førstehjælp. Derfor: 
sidder du derude og er en ØRN 
(!!!) til programmet InDesign, og 
kender alle finesserne – så tag lige 
og skriv, hva. Så kunne vi måske 
sammen løse problemet på 5 min, 
hvor jeg ellers sidder og roder 
med det i dagevis.Jeg kan kon-
taktes på bentebea@gmail.com.

Bente (Layout)

Bank, bank, er der nogen 
derude…?

Bente Andersen
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På krydstogt uge 24 med det gode 
skib Tanne, der føres af vores 
navnkundige kaptajn Medom, 
og bemandet med kokken og 
letmatrosen Lotte, hans frue i én 
og samme person, havde jeg en 
fin tur over til Savværksbroen 
ved Slåen sø midt i juni. Vi havde 
planlagt, at vi ville over at kigge 
efter løjer, der lokalt også kaldes 
millinger, og som hvert forår 
svømmer ind i bækken opstrøms 
mod Slåen sø, for at gennemføre 
den årlige leg, der fører slægten 
videre. Og hvor de så svømmer 
bardus ind i stemmeværkets 
bolværk omkring 250 meter 
fremme. Det har de gjort siden 
man opstemmede søen i 1822 for 
at udnytte af vandkraften. Den 
nuværende dæmning blev etable-
ret i 1860, hvorefter man malede 
knogler til benmel med de meget 
store møllesten, som endnu lig-
ger der. Melet blev anvendt som 
tilskudsfoder til fjerkræ og kvæg. 
Savværket blev etableret senere, 
og var aktivt til 1946. Der blev 
skåret halvfabrikata til Svejbæk 
Træskovarefabrik, og det skårne 
træ blev fragtet tværs over Borre 
sø til Svejbæk.
Sideløbende med savværksdriften 
blev der drevet et traktørsted af 
en forpagter i den gamle bygning 
ovenfor. Og det var dengang et 
yndet udflugtsmål i forårs- og 

Savværksbroen, Milling Bækken 
og Slåen Sø d. 12. juni 2013

sommermånederne, men den 
fornøjelse sluttede i 1951 da 
bygningen nedbrændte. Siden 
udnyttedes vandkraften til drift 
af et grusharpeværk (der hvor 
toiletbygningerne ligger). Gruset 
anvendtes i 15 år til anlæg af 
skovdistriktets skovveje. 
Vi vidste godt, at vi var vel sent 
ude, og vi så ingen Millinger, det 
var nok en god måneds tid for 
sent. Og vi troede, at millingerne 
ligesom de forudgående år, havde 
leget far og mor og børn i bækken 
nedenfor spærringen, og derefter 
ganske udmattet ladet sig glide 
nedstrøms tilbage til Borre Sø. 
Resten af året holder løje stimerne 
sig så i form ved ”russisk roulette” 
foran gedderne. De har nemlig 
altid frisk ”løje sushi” placeret 
højt på menukortet. Men vi ser 
det kun, når gedderne angriber, og 
løje stimen i et sølvglimt springer 
ud af vandet som ”flyvefisk” – 
hvorved de hurtigste og heldige 
måske´ redder livet ved luftturen.
Men jeg har efter en kontakt til 
skovfoged Allan Stjerne Hansen 
fået oplyst, at millingerne har 
været fåtallige de senere år uvist 
af hvilken grund, og at bækken 
nu er overtaget af skallerne. 
Endvidere, at bækken bliver helt 
orange og kaviarduftende af deres 
rogn i en uges tid hen mod maj. 
Så måske skal vi ændre navnet 
til ”Beluga bækken”, det vil nok 
lokke flere turister til, selvom 
det ifølge skovfogeden ikke er 
nødvendigt, fordi Slåensø nu 
besøges flittigt hele året rundt for 
vandreture rundt om søen. Og toi-
letbygningen har medført, at man 
nu kan lokke hunkønnet med på 
heldagsture mod tidligere, hvor de 
gerne nøjedes med halvdags ture, 

og så kan I selv prøve at gætte 
hvorfor – eller skal jeg komme 
med et par stikord: ”mygge frygt 
og sammenknebne knæ”!
Men vores tur forblev ikke uden 
oplevelser af den grund. Vi gik 
til venstre over den lille bro 
ved afløbet fra søen, og derefter 
Slåen sø rundt, en dejlig tur på 3 
km. Jeg havde optimistisk (som 
altid) taget svampekurven med, i 
det spinkle håb at møde morkler 
eller vårmusseroner, men vidste 
godt – at det også var lige sent 
nok, og vi mødte heller ingen. I 
stedet indsamlede vi undervejs 
nye lysegrønne bløde skud af 
Rødgran, og nyudsprungne blade 
af de spanske kørvel, der alle 
skulle hjem og hygge sig i noget 
vodka i Lotte og Christians bryg-
gers for udtrækning, filtrering og 
efterfølgende lagring. Så turen 
kan blive mindet – så længe der 
er noget tilbage i flaskerne. 
Undervejs tog Christian nogle 
flotte billeder af de smukke Æren-
pris, der stod med tindrende 
himmelblå øjne og kiggede ef-
ter os. Vi mødte også den små 
undseelige og feminine Liden 
sommerkonval, og som nævnt de 
silkebløde spanske kørvel. Alle 
stod de i blomst og duftede ganske 
forførende.
Snogene, som ofte ligger og soler 
sig på de træstammer der en væl-
tet ud i søens nordvestre hjørne, 
så vi ikke noget til – fordi solen 
var fraværende og ikke glimtede 
i søen den dag.
Søen er så ren, at man godt kan 
drikke af den. Vandet der tilføres 
søen kommer fra alle de kilder 
der løber ud i skrænten nedenfor 
Kongestolen og vejen langs med 
søens sydside. Man ser tilløbene 

Slåensø Savværk og Traktørsted

Kurt Nielsen
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med vore ”røde hvide” danske far-
ver. Meeen asiatiske indvandrere 
har jo altid formået at integrere 
og tilpasse sig, næsten uden vi 
har bemærket andet end de unge 
skønheder, der følger med.   
Alt i alt en fin tur, hvor vi var 
tilbage i marinaen ved 17 tiden 
uden at være blevet våde. Regnen 
begyndte først, da vi krydsede det 
sidste stykke af Birk Sø.              

Svampe Kurt

En lille gåde...
Hvad hedder den giftige plante, 
hvor man dør efter kun to - tre 
minutters ophold under den? – se 
bagsiden. 

som små okkerfarvede (lumske) 
bække nede mellem elletræerne. 
Men gå endelig ikke derned, 
man vil sikkert have mere end 
svært ved at komme op ved egen 
hjælp, hvis man først er sunket i. 
Og det ville da også være ganske 
uhøfligt at drukne i det pludder, 
og så forurene den klare sø – og 
gøre vandet udrikkeligt det næste 
halve års tid.
Der findes sandsynligvis også 
undersøiske tilløb fra kilder, hvor 
grundvandet pibler op gennem 
søens bund, der på det dybeste 
befinder sig 12 m under overfla-
den. Men jeg har ikke selv været 
nede at kigge efter, fordi min 
dykkerdragt af neoprenskum er 
krøbet helt forfærdeligt – ”bare 
ved at hænge i skabet i nogle år”. 
På turen tilbage til marinaen 

mødte vi i det sidste stræk af åen 
før Birk Sø en svane mor med fem 
dun unger, fire grå og en der var 
helt hvid. Det er ikke normalt, og 
jeg gætter på – at der har været 
fætterkusinefest hvorved der er 
blevet en albino ud af det.
Både under ud– og hjemturen nød 
vi synet af de blomme gule åkan-
der, som med deres tykke kinder 
lå og lyste op mellem bladene. 
De minder om kabbelejer i meget 
større udgave. De røde og hvide 
nøkkeroser gemte endnu deres 
ægge store knopper under flyde-
bladene, så dem så vi ikke noget 
til. Farvemæssigt er det faktisk 
lidt spøjst, at vores oprindelige 
åkander der har været her i norden 
siden stenalderen ”er gule”, og så 
at nøkkeroserne der er en slags 
bådflygtninge fra asien optræder 

Smukke ærenpris i skovkanten

De okkerfarvede tilløb til Slåensø En af de gamle møllesten ved vandfaldet
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OKTOBER
OBS - OBS - OBS !!
Lørdag den 5/10 kl. 19.00
Pigemad
Et stærkt kvinde-kokke-hold 
valgt ved sidste års Mandemad 
vil trylle. En aften man absolut 
ikke må gå glip af. Tilmelding på 
opslagstavlen eller hjemmesiden.

Søndag den 27/10 kl. 10.00
Standerstrygning
Sejlsæsonen er slut, og det er tid at 
stryge klubstanderen, og officielt 
vinterklargøre båden. Der bliver 
som sædvanligt serveret kaffe 
og rundstykker i vores hyggelige 
klubhus.

NOVEMBER
Fredag d. 22. nov. kl. 19.00. 
Vinsmagning. 
Se annonce andet sted i bladet.

DECEMBER
Søndag den 1/12 kl. 14.00
Juletræ for børn og voksne.
Den traditionelle julehyggedag 
med underholdning og slikposer 
til børnene og julegløgg med æb-
leskiver til de lidt ældre.

Søren fra gårdbutikken Skov-
gården ved Them kommer med 
smagsprøver af de gode vine 
fra gårdbutikken. Søren vil også 
fortælle om de vindistrikter, hvor 
druerne bliver høstet. 
Aftenens tema er: Hvad kan du få 
for kr. 50-60-70-80-90.
Der bliver serveret pølse-og 
ostebord.
Prisen for alt dette er kr. 150- pr. 
person.
Det bliver med garanti en interes-
sant og hyggelig aften.
Tilmelding kan ske på klubbens 
hjemmeside, og på listen i klub-
huset, eller du kan tilmelde dig 
til Else på nr: 81718313, senest 
d. 15. nov.
Vi håber rigtig mange vil møde 
op.

Jes, Jonathan og Else

Vinsmagning 
fredag 
d. 22. nov. 

Som den opmærksomme læser 
måske har opdaget, var der i juni 
udgaven af  ”Ank´ret” bragt et 
foto af et selskab ombord på en 
tømmerflåde. I forbindelse med 
beskrivelsen af de mangeartede 
fartøjer man kan møde på søerne, 
blev det bemærket at man nu kun 
manglede at møde fodgængere på 
Julsø. Det er nu sket! der er min-
sandten blevet observeret noget 
så sjældent som en håndgænger! 
Et par af vores ærede medlemmer, 
Maibritt og Orla, havde medbragt 
deres søn Heine på en sejltur og 
som det ses på forsidefotoet, er 
det lykkedes at forevige en gåtur 
på vandet.

Frank

Arrangement 
kalender

Notits til 
forsiden!

Ry Bådlaug byder 
velkommen til:

Jesper Bjørn Larsen, Skanderborg
Svend Gunnar Knudsen, Sunds

Herluf Christensen, Them
Erik Chstiansen, Malling
John Eskerod, Hundslund

Torben Mikkelsen, Skovby
Cate Bang, Hinnerup
Chris Hundrup, Ry

Jacob Jensen, Brædstrup
Michael Bjerregaard, Hinnerup

Musik på havnen - på søen 
- og på vinterpladsen
Som sædvanligt blev Musik på 
Havnen også i år afholdt i august.
Aftenen før samles spillemæn-

dene altid på vinterpladsen og 
varmer op. Det ser hyggeligt ud!
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naboen og os, viste sig at være en 
stor årlig fest med fyrre familie-
medlemmer og venner! Det var en 
dejlig aften at være med til, og da 
den var ved at gå på hæld, lagde 
Gullvi sin hånd på min arm og 
sagde: ”Ni behöver vel inte at se-
gla i morgon?” Næh, det bestemte 
vi jo sådan set selv, og så blev 
det bestemt, at vi skulle komme 
næste aften til aftensmad, så vi 
kunne få lidt mere tid i fred og ro. 
Gullvi havde lavet en dejlig forret 
med skaldyr, og til hovedret fik vi 
røget rödding, og så denne dejlige 
ret: hvid fisk bagt i creme fraiche 
med stenbiderrogn og dertil nye 
kartofler. 

Rør 38 % creme fraiche (hvis en 
mere mager version bruges kan 
tilsættes lidt majsmel ellers skil-
ler den) med lidt sennep, smag til 
med lidt citron, salt og peber evt. 
lidt lys fond. Vend rød ufarvet 
rogn, stenbider eller anden i og 
hæld lidt af blandingen i et ildfast 
fad og læg stykker af frisk hvid 
fisk oven på, dæk fisken med 
resten af fraichen. Bag den 30-
45 min. ved ikke for høj varme 
(ca. 160-170 grader). Server´ 
med pillekartofler og foretrukket 
tilbehør og drys med frisk dild. 
En akvivæumsjubilit og en kold 
pilsner er godt tilbehør!                                                             

Velbekomme og tak for i sommer.      
Frank.

Under vores nyligt overståede 
sommertogt til Sverige havde vi 
blandt mange andre spændende 
oplevelser den store glæde at lære 
et par dejlige mennesker fra Lilla 
Edet at kende.
Et par timer efter vi var landet ne-
den for den kendte akvadukt i Hå-
verud, stod der pludselig en ældre 
herre iført shorts, en åbentstående 
ternet skjorte, N.F.S. Grundtvig 
skæg og en smøg bag båden. Efter 
at have konstateret en påfaldende 
interesse for vores båd tænkte jeg, 
at det nok ville være høfligst at gå 
ud og hilse på. Jeg klavrede ud 
af båden og nikkede forbindtligt, 
og han hilste, nikkede mod vores 
flag på hækken og sagde: Nåe ni 
er från Danmark? Joe det kunne 
jo ikke nægtes, hvorefter han smi-
lende udbrød: ”Det er jeg og det! 
- Jeg hetter Bengt”. Derefter fik vi 
os en sludder, hvor Bengt fortalte, 
at han var rejst fra Danmark for 
mange år siden og havde boet i 
Sverige en tredive års tid. Han var 
blevet gift med en svensk kvinde 
og havde haft egen virksomhed 
indenfor stålbranchen, indtil han 
for få år siden gik på pension. 
Bengt stammer fra Løgstør kan-
ten, det forklarede jo hans nyde-
lige svensk med nørrejysk accent, 
og efter en god sludder, hvor 
Bengt fortalte, at han og konen 
var på ferie og boede i deres cam-
per lige ovenfor havnen, trissede 
han hjem på campingpladsen til 
Gullvi, som det skulle vise sig, at 
konen hed.

Efter et lille stykke tid kom han 
minsandten tilbage, og med et, 
skulle det vise sig, karakteristisk 
lunt smil, sagde han, at Gullvi 
havde skældt ham ud, da han kom 

hjem i camperen….? jo æh, for da 
han fortalte, at han havde snakket 
med nogle danskere med en båd 
nede på havnen, havde Gullvi 
sagt: ”Jamen Bengan, hvaffor har 
inte du inviteret dem på aftens-
mad!?” Tjae, det vidste han jo 
ikke rigtigt, og så var han blevet 
jaget derned igen for i det mindste 
at invitere os på svenske jordgub-
bar og kaffe. Denne hjertevarme 
gæstfrihed skulle vise sig at være 
karakteristisk for Bengt og Gullvi, 
og inden vi efter et par hyggelige 
dages samvær drog videre op ad 
Dalslands kanal, var det blevet 
aftalt, at vi skulle kontakte dem, 
når vi på vej tilbage nærmede os 
Lilla Edet. 

4-5 uger senere ringede Lisbet til 
Bengt og fortalte, at vi nærmede 
os og ville være i Lilla Edet fre-
dag, og Bengt sagde at det var 
jættebra, for der skulle de nemlig 
have grillaften, og det skulle både 
vi og Kalle selvfølgelig være 
med til. Som sagt så gjort, fredag 
hentede Bengt os på havnen og 
fragtede os hjem til et stort hus, 
der lå højt oppe og helt ud til et 
stort sving i Götaelven, og hvad 
vi troede var lidt grillhygge med 

Ovnbagt hvid 
fisk á lá Gullvi

Frank Jacobsen



SLADREBÆNKEN

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

Løsning på Svampe Kurts gåde s. 13: En åkande...!

Maden der blev væk
Jane skulle stå for forplejningen 
til dette bestyrelsesmøde. De 
skulle have wienerschnitzel fra 
slagteren i Hårby. Lene tilbyder 
at bestille maden, hun skulle al-
ligevel bestille mad til Pressalit, 
hvor hun arbejder. Jane skal så 
blot hente maden hos slagteren. 
Fint, så er det på plads. Jane 
kører til Hårby, og finder efter 
nogen søgen frem til slagteren. 
Han fortæller, at han har afleveret 
maden, han skulle alligevel til Ry. 
Da Jane kommer ned i klubben, 
kan hun ikke finde noget mad. 

Hun spurter ud til Roklubben for 
at se, om slagteren skulle have 
taget fejl og afleveret det derude, 
men nej, ingen mad. Se, nu går 
der lidt panik i Jane, hun ved jo, 
hvor vigtig forplejningen er på et 
bestyrelsesmøde. Hvor pokker er 
maden, tænker Jane, jeg bliver 
garanteret smidt ud af bestyrelsen, 
de vil betragte det som omsorgs-
svigt. 

Jane ringer til slagteren, ”Hvor i 
alverden har du stillet maden”? 
”Jo, siger slagteren, der var låst 
da jeg kom, men døren overfor 

var åben, så der stillede jeg maden 
ind”. ”Det forstår jeg ikke, siger 
Jane, der har været folk i klubben 
hele eftermiddagen”. ”Hvilken 
klub” spørger slagteren? ”Ja i båd-
lauget”, siger Jane. ”I bådlauget, 
Jamen jeg har afleveret maden 
på Pressalit”. Nu er Jane ved 
at få et lettere hysterisk anfald. 
Bestyrelsesmødet er gået i gang. 
Jane ringer til Lene, som har nøgle 
til Pressalit, så de kan få hentet 
maden. Endelig er Jane klar til at 
deltage i bestyrelsesmødet, noget 
forsinket og meget forpustet.                                                                                                 

      Else

Panik ved bestyrelsesmødet 
d. 6. august


