RY
R B

ANK’RET
BLAD NR. 3 / 2017

MEDLEMSBLAD FOR RY BÅDLAUG
SIIMTOFTEN 13, 8680 RY

RY Bådlaug

Havnekontoret

Ry Marina
Siimtoften 13, 8680 Ry
E-mail: rymarina@mail.dk
www.rymarina.dk
Facebook/ Ry Marina
Jesper Madsen
formand
Tlf. 40402145

Morten Damholdt
næstformand
Tlf. 22503310

Jes Hovind
bestyrelsesmedlem
Tlf. 51812806

Hans Anders Pedersen
bestyrelses suppl. I
havneassistent
Tlf. 60243285

Per Walter
bestyrelses suppl. II
havneassistent
Tlf. 20853048

Bjarne Knudsen
broudvalg
Tlf. 21726015

Tlf. 2124 2990
Kontortid: Mandage fra 18.30 til 19.30
Hvis du har spørgsmål, eller mangler du
diesel, så kom ned på marinaen i vores
åbningstid.

ANK’RET
Medlemsblad for Ry Bådlaug
Udkommer ultimo marts, juni,
september og december.
Redaktion:
Christian Medom (ansv. hav.)
christian@medom.net
Frank Jakobsen
Kurt Nielsen
Kai Rasmussen
Erik Svejgaard
Anne Korsgaard (layout)
Tryk: Systemfoto
Forsidebillede:
Erik Svejgaard
SIDSTE FRIST
for aflevering af indlæg til næste
nummer af ANK’RET er:
15. november

Vigtige numre

Ulykker til søs (Alarm)
Akut miljøberedskab

Lene Winther
havnefoged
Tlf. 21242990

112
112

Leo Nielsen,
bestyrelsesmedl.
brosamarbejdet,
silkeborgsøernes
brugerråd
Tlf. 40254501
Birgit Bak
kasserer
Tlf: 86962444

Lisbet Jakobsen
bestyrelsessekretær
Tlf. 75802175

Kim Lindhardt
Andersen
fest- og aktivitetsudvalg
Tlf. 61639693
Else Jensen
malerudvalg
Tlf. 81718313

Per Nielsen
miljøudvalg
Tlf. 30958379

Christian Brath
Laursen
hus- og pladsudvalg
Tlf. 22457953

Frank Jakobsen
webmaster
Tlf. 20941175

Flemming
Sommer
sikkerhedsudvalg
Tlf. 28119521

Jørn Jensen
servicebåden
„Futte“
Tlf. 23305784

Christian Medom
redaktionsudvalg
Tlf. 21149074

Kai Rasmussen
navigationsudvalg
Tlf. 25347509

Formanden har ordet
Det har været en meget omskiftelig sommer med meget regn og
indimellem lidt sol, når man var
på arbejde.
Snart er denne sejlersæson også
ved at være brugt. Inden længe
skal bådene op på land og gøres
vinterklare. Selvom det kan være
lidt svært at tro i skrivende stund,
hvor jeg er til regatta i Silkeborg.
Ferien er overstået og arbejdet
kalder - også i udvalgene og i
bestyrelsen, hvor vi står overfor
et travlt efterår: planlægningen af
årskalenderen for 2017, vinterens
opgaver skal planlægges, og vores
arrangementer skal på plads.
Den nye havnefoged har også haft
travlt på havnekontoret hen over
sommeren.

Vi kan glæde os over, at havnen
bliver styret myndigt og kompetent af Lene
Der kommer stadig nye medlemmer til, og det er jo rigtigt dejligt.
Jeg vil byde alle nye medlemmer
velkommen, og opfordrer jer til
at komme til vores klubaftener og
kommende arrangementer.
Vores bom og betalingssystem
har igen i år voldt store problemer
hen over sommeren, så vi må igen
have fat i BEAS og se, om de ikke
snart kan få det til at virke som det
skal kunne.
Igen i år har Hus- og pladsudvalget været rigtig flittigt, også
på tøffe, så der ser rigtig fint ud
i marinaen.

Sikkerhedsudvalget meddeler,
at det ser fint ud, og de opgaver
og problemer, der har været, er
blevet løst.
Skraldeholdet har sejlet vandet
tyndt med Futte og samlet en
masse sække og skrald hjem
fra broerne, men desværre også
konstateret sørgelige eksempler
på hærværk og svineri.
Alt i alt kører det rigtig godt
i klubben i kraft af de mange
flittige frivillige hænder. Så vi
skal huske at værne om alt det
frivillige arbejde, der bliver lagt
i klubben, for uden det ville vi
ikke have sådan en dejlig, flot og
velfungerende havn.
Jesper Madsen

OBS:
Efter deadline og inden bladet kom til trykkeriet, har redaktionen erfaret følgende: Klubbens formand Jesper
Madsen meddelte på bestyrelsesmødet den 5. september, at han efter moden overvejelse havde besluttet,
at forlade sin post som formand for klubben og forlader samtidig bestyrelsen. Jesper ønsker at takke de
medlemmer, der stemte på ham ved generalforsamlingen.
Foreløbig har bestyrelsen konstitueret sig med Morten Damholdt som formand og Hans Anders Pedersen
som næstformand. Side 2 med bestyrelsesmedlemmer vil blive korrigeret i næste nummer.

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Karina Rasmussen, Østbirk
Claus Frostholm, Blegind
Jan Toft Enelund, Thorsø
Erik Hornum, Silkeborg
Winnie Sørensen, Tilst
Lars Winther, Ry
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Drømmen der voksede
En smuk efterårsdag i 2012 gik
jeg en tur med hunden ved Ry
Marina. På den lille overdækkede
terrasse foran klubhuset sad et ældre ægtepar og drak kaffe. Idet jeg
gik forbi det fine klubhus, valgte
jeg at sætte mig på bænken.
Solen skinnede, og lyset glimtede i vandet og sendte dermed
lysglimt på både hunden og mig.
Denne ro og meditative stemning
føltes helt fantastisk. Her måtte
jeg bare bruge mere tid.
En henvendelse til det imødekommende ægtepar gav mig en
ny drøm. Kunne det være, at jeg
skulle være bådejer?
Mange spørgsmål meldte sig:
Hvordan blev jeg medlem? Hvad
kostede en båd? Hvor meget arbejde kræver det at have en båd?
Hjemme stod familiens 4 halvvoksne drenge og min mand Christian, meget uforstående over for
denne nye drøm. Alligevel valgte
jeg lidt trodsigt at melde mig ind
i Ry Bådklub.
Det første år var jeg medlem, men
deltog ikke i noget i klubben.
Året efter meldte jeg mig til en
vinsmagningsaften. Her var det
tydeligt, at der var en god stemning blandt medlemmerne, og
jeg faldt hurtigt ind. Jeg var også
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heldig at komme med ud at sejle
med nogle søde genboer, hvilket
blot forstærkede drømmen.
Nye fritidsinteresser opstod efter
indmeldelsen, idet vi som noget
nyt besøgte marinaer rundt om i
Danmark og kiggede på motorbåde på nettet.
Problemet var dog, at der ikke var
en bådplads til mig i Ry, og det var
det, jeg ville.
Det ene år tog det næste, og drømmen virkede længere og længere
væk. I januar 2016 overvejede jeg
at melde mig ud.
Bedst som jeg var ved at opgivet
drømmen, så gik den i opfyldelse.
Jeg fik tilbud om at købe en ældre
Skilsø, og heldigvis faldt det sammen med, at jeg nu havde været
medlem så lang tid, at jeg kunne
leje en bådplads.
Sejlersæsonen 2016 var rigtig
god, der var både tid til at sætte
båden i stand og tid til at få sejlet
rigtig meget.
Det blev til aftenture, dagsture
og en enkelt overnatning i Gåsekrogen. Jeg må indrømme, at
drømmen om ro og den meditative
stemning til fulde blev indfriet.
At være en del af Ry Marina og
at have båd i Gudenåsystemet er
som at trække stikket ud og nyde
samværet med de andre gaster

fuldt ud, uden forstyrrelser.
Man kunne tænke, at nu var
drømmen opfyldt, men i efteråret 2016 meldte lysten sig til at
lære mere om denne verden, så
derfor meldte vi os begge til Kajs
navigationshold. Det kan varmt
anbefales. Man får det hele: viden om en ny verden, mange nye
fagudtryk, sikkerhed i at turde
sejle på havet, hygge og gode
bekendtskaber.
I dag bakker hele familien op om
båden og medlemskabet af Ry
Bådklub. Måske vil jeg være så
fræk at sige, at Christian har gjort
min drøm til sin.
Han har valgt at deltage i nogle
af de mange arbejdsopgaver, som
er i klubben, og det giver mange
gode bekendtskaber.
Tak til alle ”gamle” medlemmer
for den imødekommenhed og de
gode råd, vi altid får, hvis et problem melder sig.
Vi glæder os til mange gode år i
fremtiden. Og hvem ved: drømme
har det jo med at vokse.
Lone Boye
medejer af ”Sofie II” bådebro C

Foreningsåret 1990/1991
Generalforsamlingen
Det må siges, at der var en vis
stabilitet over bestyrelse og udvalg. På årets generalforsamling
var der genvalg over hele linjen.
I gruppen af udvalgsformænd
skete der kun én eneste ændring,
idet radio- og navigationsudvalget
blev splittet op, så Villy Kjeldsen
alene tager sig af radioudvalget,
og Kaj Wienberg blev nyvalgt til
at tage sig af navigationsudvalget.
Formandsberetningen
Formanden udtalte, at det havde
været et både godt og fornøjeligt
år. Økonomien havde det så godt,
at formanden efterlyste nye initiativer, hvis ikke medlemmerne
ville presses ud i den situation, at
de var nødt til at betale mindre til
RB og RM. Året havde også været
præget af negative begivenheder,
idet vi 2 gange havde haft indbrud
i Skimminghus, ligesom der i
vinterens løb havde været indbrud
i nogle både på Skimming Høj.

Projekt havnefest
Gennem en stor del af sidste år og
frem til marts havde bestyrelsen i
samarbejde med turistforeningen
arbejdet på en storstilet havnefest,
der skulle involvere alle byens
borgere, turister og andet godtfolk. Efter mange møder og en
kæmpe indsats strandede projektet i marts 1990, idet turistforeningens bestyrelse ikke kunne bakke
op omkring udgiftsfordelingen.
Ærgerligt, da stort set hele arrangementet var kommet på plads.
Den økonomiske risiko ved, at Ry
Bådlaug overtog det fulde økonomiske ansvar for havnefesten, var
alt for stor, da der blev opereret
med udgifter på ca. kr. 80.000 og
en risikomargin på kr. 18.000.

Efter afsløringen af skulpturen,
der er lavet af vor lokale kunstner
Olaf Løvstad, var der afslutning i
Skimminghus over en kop øl.
Medlemstallet
I august nåede medlemstallet 369
aktive medlemmer, senere på
året var vi tæt på 400 medlemmer, hvoraf de 180 var fra Ry
Kommune. Dette fik igen den
gamle debat frem, om der burde
lægges loft over medlemstallet.
400 medlemmer var mere, end
vi under nogen omstændigheder
kunne huse. Bestyrelsen enedes
om at tage emnet op på næste
generalforsamling.
Else

Vandrestenen
I maj var der indvielse af vandrestenen, der sponsoreret af Ry
Håndværker- og Borgerforening
blev sat op på hjørnet ved nedkørslen til havnen og Ry Marina.

Første mandemadshold
Fra venstre: Steen Hartmann – Jørgen Christensen – Kurt Jensen – Jens Hvass – Ivar Møll
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Henriks klumme
Velkommen til ”Henriks klumme”
Jeg har sagt ja til at skrive for
Ank’ret og fortælle lidt aktuelt
om, hvad vi som bådejere skal
være opmærksomme på her og
nu, ligeledes lidt om nyt grej, der
er på vej samt tips og tricks.
Jeg har de sidste 25 år drevet
marinebutik og værksted på Ny
Kirkevej her i Ry og har derigennem samlet en masse viden og
erfaring, som jeg fremover deler
ud af.
Mine kompetencer er fortrinsvis
baseret på alt omkring motorbåde,
trailerbåde, service og vedligehold af motorer. Derudover ved
jeg en masse om elektronikken
ombord.
Jeg handler med alle marinegrossisterne og kan skaffe de fleste
bådgrejer fra dag til dag.
Vinterklargøring af båden
Efteråret nærmer sig med alt for
hastige skridt, og i den forbindelse
skal vi som bekendt til at tænke
over, hvordan vores kære båd skal
overvintre bedst muligt, så hun er
klar til søsætning og en problemfri sæson næste år.
To-do-listen herunder er ikke
udtømmende, og man ved bedst
selv, hvad man fik lavet i foråret
og sidste efterår, men hermed
de punkter, der er vigtige at tage
hånd om.

6

Før båden kommer op i forbindelse med den sidste sejltur, så
er det en god ide at tjekke (evt.
skifte) motorolien, tjekke gearolien, Herunder filtre, samt tjekke
kølersystemet.
Hvis motorolie og filter skal skiftes, så skift det, mens motoren er
varm, så er det nemmest at suge
op, og evt. slam vil ikke nå at

bundfælde sig i bundkarret. Når
det er skiftet, så start motoren
igen, tjek for utætheder ved filter
og lad motoren køre så længe,
at den nye olie når at komme
rundt alle steder i motoren. Skift
af motorolie bør foretages efter
max 200 timer, gerne med mindre
interval.
Gearolien skiftes simpelt ved at
suge det gamle op og hælde nyt
på.
Tjek kølervæskestand, vær klar
over, at kølervæske mister sin
korrosionsbeskyttelse efter ca.
4-5 år, så selvom det bevarer sin
frostbeskyttelse, så er der herefter
ingen beskyttelse imod rustdannelse i kølesystemet. Det ses ofte
ved, at kølervæsken bliver brunlig. Der findes mange forskellige
former for kølervæske. Hvad man
skal hælde på står som regel i
brugerhåndbogen.
Frostsikring af ”saltvandssiden”.
OBS.: Brug altid Propylenglykol
til dette, da det (efter sigende) er
ugiftigt for vandmiljøet… Det er
gult eller rødt.
Ethylenglykol er meget giftigt
og slår fisk, mennesker og hunde
ihjel, hvis det drikkes… Grønt
eller blåt.
Ejere af ”saltvandskølede” motorer skal være meget opmærksomme på, at motoren er driftsvarm,
så termostater står åbne, inden
frostvæsken hældes på, ellers
kommer det ikke igennem motoren.
Det nemmeste er at stille sig
op på kajen og holde øje med
udstødningsvandet, mens makkeren/konen hælder frostvæske
i søvandsfiltret. Når den farvede
væske kommer ud med udstødningsvandet slukkes motoren
straks, så er den frostsikret. Nb.!

Husk at lukke søvandshanen, før
søvandsfiltret åbnes.
Ejere af benzindrevne både kan
med fordel skrue tændrør ud og
spraye ”tågespray” ned i tændrørshullerne. Turn motoren nogle
gange med tændrørene ude, så
forhindrer man korrosion på
stempler og cylindervæggene.
Slut af med at skrue tændrør i
igen.
Impellen/vandpumpen tilser og
evt. skifter jeg helst til foråret, så
er den klar og frisk til sæsonen.
Man kan dog med fordel tage den
ud og med hjem i vintermånederne, opbevar den i en plastpose,
så tørrer gummiet ikke ud.
Når bådene er kommet på land,
kan man med fordel putte en olievædet klud i udstødningen samt
motorluftindsugningen, dette
forhindrer korrosion pga. luft/
ilt- gennemstrømning i motoren.
Når båden er på land, har man
jo nok sin egen procedure, men
noget af det, som jeg gør, er at
fjerne alle tekstiler og andet, der
suger fugt, så alger og svamp har
så dårlige betingelser som muligt,
åbne alle stuverum, tage tovværk,
puder, hynder osv. med hjem i
varmen. Pak batteriet godt ind
eller endnu bedre: tag det ud, og
med hjem, det bedste er at tilslutte
en god elektronisk pulsbatterilader vinteren over.
Når båden er på land, kan man
med fordel rense bunden for alger
mm., vaske båden, smøre gummiog vindueslister med silikone,
det letter forårsklargøringen en
hel del. Når jeg vasker båden,
tilsætter jeg en anelse Rodalon
til vaskevandet, det slår alger og
svampesporer ihjel.
Drikkevandsanlægget skal tøm-

Børn om bord
mes/frostsikres.
Man kan købe speciel frostvæske
til drikkevandsanlægget. Jeg plejer dog bare at tømme mit anlæg
og lade alle vandhaner stå åbne,
ligesom jeg hælder frostvæske,
tilsat lidt Rodalon, i toilettet og
pumper nogle gange, til kummen
er tom.
Tips, Tricks og Sidste nyt til
båden
Der kommer hele tiden opdateringer til vores elektronik ombord,
så en af vinterens sysler for mig
er at opdatere elektronikken,
søkortplotter, autopilot mm. Kik
på hjemmesiden for dit mærke
under ”Support / opdatering (up
dates)” og følg vejledningen, det
er ret simpelt.
Der kommer løbende forbedringer og rettelser, så man undgår
nedbrud og fejlmeddelelser.
Desuden finder de enkelte mærker på nye features, så det, man
har tænkt på kunne være smart
at have, får man måske pludselig
med i en opdatering.
Deciderede nyheder lanceres som
regel i foråret, lige før sæsonen
går i gang, men tendensen er, at
priserne på elektronik falder og
falder. Og er man ligeglad med at
få årets nyeste plotter, så kan man
finde yderst gode priser på sidste
års model.
Man gør bedst i at anskaffe udstyr, der understøtter både AIS og
NMEA 0183 / 2000, specielt hvis
man sejler på havet også.
AIS er et signal som udsendes
via VHF båndet, det er lovpligtigt
for både over 20 tons at udsende
signalet. Signalet modtages på en
AIS kompatibel enhed/VHF radio
og sendes via NMEA til plotteren,

som viser alle oplysninger om de
omkringliggende fartøjer, navn,
størrelse, kurs, mmsi-nr. osv.
AIS fås i 2 versioner. 1. ”Transponder”, som både sender ens
egne AIS-detaljer samt modtager
fra andre.
2. ”Receiver”, som alene modtager AIS-signaler fra andre skibe.
NMEA er en standard, et fælles
elektronisk sprog, hvor enheder
på tværs af mærker kan kobles
sammen og sende til hinanden,
f.eks. autopilot til plotter, VHF/
AIS til plotter osv. osv. NMEA
0183 er det gamle og første ”fælles” sprog, her skal forskellige
ledninger sættes sammen, og det
kan være bøvlet at få til at fungere, hvis man ikke har teknisk
snilde.
NMEA 2000 er den sidste nye
standard, her skal man blot sætte
stik ”T-stykker” sammen med en
”Backbone”- det er forholdsvis
simpelt at have med at gøre.
NMEA 2000 er et meget hurtigt
system, og informationsniveauet
er svimlende, der er stort set ikke
den information, du ikke kan få
med dette system.
Jeg er gerne behjælpelig med
yderligere råd og vejledning omkring alt ovenstående.
God fornøjelse.
Henrik Kjær
Ry Bådimport og marineservice

Dansk Sejlunion har lanceret et
signalflag, der skal lette børnefamiliernes muligheder for at
komme i kontakt med hinanden.
Alle sejlere kender forkortelsen
MOB (Mand Over Bord). Langt
færre kender derimod forkortelsen BOB, som i det maritime
sprog normalt står for ”Bunker
On Board” (Brændstof Om Bord).
BOB har imidlertid en helt ny
betydning – nemlig ”Børn Om
Bord”.
Ideen med BOB-flaget er at lette
sejlende børnefamiliers muligheder for at komme i kontakt med
hinanden – ved at signalere til
andre, at ”vi har potentielle legekammerater om bord,”.

Brevkassen
Hvis man har spørgsmål vedrørende bådens teknik, og
vedligeholdelse, er man velkommen til at skrive til Henrik
på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk.
Har man spørgsmål om sejlads
på søerne, søger gode råd eller
andet, kan man skrive til
ankret93@gmail.com
Alle indkomne spørgsmål vil
blive besvaret i næste nummer
af bladet.
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Tak for tippet
Når man sådan sidder og nyder et
rundstykke til standerhejsningen,
er man så heldig, at man kommer
i snak med en masse hyggelige
mennesker, som ikke tøver med
at dele ud af erfaringer, viden og
gode råd. Fantastisk! Ligeså i år.
Jeg fik desværre ikke fat i, hvem I
var, og kan derfor ikke sige tak for
tippet, men I kan måske genkende
dette. Vi sad ved kaffen og talte
om, hvor skønt det er at sejle på
Silkeborgsøerne (det gør man jo
altid!), men at man også kunne
have lyst til at prøve andre steder.
Som nye sejlere med en meget
lille båd (en Bella 530 med 25
hestekræfter) efterlyste vi smukke
steder, hvor der er nemt at komme
til og ingen fare!

Sidste år troede vi nemlig, at vi
skulle sejle på Gudenåen fra Bjerringbro til Randers. Vi kørte en tur
for at sondere terrænet og så på
lang afstand, at der var så meget
vand i åen, at man ikke kunne se,
hvor bredden gik, og at strømmen var så stærk, at båden nok
ville komme til Randers, inden
vi overhovedet nåede at komme
ombord. Det blev ikke til noget!
Så prøvede vi at sejle den anden
vej – fra Ry til Mossø – men endte
med en motor totalt viklet ind i
alger, så vi måtte i land og rense
den, før vi trak slukøret hjem.
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Om nogen kunne anbefale noget andet?
Straks anbefalede vores bordmand og -dame en tur til Hader-

slev Fjord. Tak for det! Vi har
nu været afsted og sender gerne
anbefalingen videre. Nem adgang
for trailerbåde, gratis sliske og
parkering, en meget smuk sejltur
og en overnatning på Årø, som vi
ikke engang vidste fandtes!

Turen ned ad fjorden tog ca. 1
1/2 time og faktisk følte vi os
(næsten) helt hjemme: smuk natur, køer i vandet og de særeste
fartøjer.

Næsten inde i Haderslev centrum,
lige før vejen krydser fjorden fra
nord til syd, er der et græsareal
ved den kommunale havn. Her er
der en gratis sliske og gratis trailerparkering. Der er supermarked
til proviantering lige ved siden af
og 5 minutters gang til gågaden,
gennem den smukke gamle by,
hvis man skulle trænge til lidt
historie, shopping eller god mad.
Kiosken ved slisken fungerer som
servicested for gæstesejlere, og en
flink ung mand informerede om
overnatningsmuligheder, toiletter
og bad og solgte os en is. Vi satte
straks båden i vandet og sludrede
med hyggelige sønderjyder, der
også skulle på vandet. Én fortalte
om Årø, en anden om et godt
sted at bade, og en venlig sjæl
advarede os om, at bøjerne, der
markerer sejlrenden, ikke er der
for sjov. ”Hold jer indenfor bøjerne – man går på grund med det
samme, hvis man prøver andet”.
Det passer!

Vi måtte komme en lille familie
med små børn og en tom benzintank til undsætning og sendte
benzindunke og varm kaffe over
rælingen. Vildt hyggeligt! Da vi
kom til Lillebælt, var Årø en kort
smut derfra, så vi sejlede videre –
sol, hav og marsvin – fedt!
I Årø havn, som stort set var
fyldt, sprang havnemesteren op

og rykkede rundt, så vi fik en
super plads.
Havnekiosken kunne byde på alt
det mest nødvendige, og vi fik
bestilt morgenbrød til afhentning
fra kl.8:00. Internettet var godt
nok nede, så dankortterminalen
var ude af drift, men havde man
ikke mobilepay, fik man lov til at
komme tilbage og betale senere!
En rigtig lækker aftensmad til
rimelige penge på Cafe Årøgård,
hvor tjenerne donerede deres
drikkepenge til kræftramte børn,
en bjergtagende solnedgang over

havet og så falde i søvn til vandets
klukken - det bliver ikke bedre! Vi
lå godt nok næsten i færgelejet,
men selvom færgen sejlede ind og
ud flere gange, mens vi lå i køjen,
var der knap en bølge, og der var
nærmest noget beroligende over
den høje dytten, den brølede ud,
for at advare om porten, der åbnede og lukkede.
Næsten dag besøgte vi den lokale
vingård, nød et glas ekstremt velsmagende, kølig, mousserende
hvidvin af deres egen avl.

Vi havde mødt en sejler fra Fredericia, som fortalte, at deres
sejlklub altid sejlede til Årø for
at holde årsfest i Årø Forsamlinghus. Havnen bliver da lukket
for andre gæster, da de fylder det
hele, og blæser vinden op næste
dag, må de efterlade bådene og
tage færgen hjem! Efter et kig
på vejrudsigten, som lovede lige
så meget vind som næsten altid
denne sommer, besluttede vi at
holde, mens legen var god, og
sejle tilbage til fjorden…. hvilken
var lige så flot som da vi sejlede
ud.
Vi vil gerne takke for tippet og
sende anbefalingen videre. Og er
der andre, der har gode forslag,
tager vi glade imod!
Hilsen Torben og Philippa

Arrangement Kalender
7. oktober kl. 19:00
FÆLLESSPISNING
Mandemad. Tilberedt af et
håndplukket team, der vil forsøge at overraske med bordets
glæder. Tilmelding i klubhuset
eller på klubbens hjemmeside.

29. oktober kl. 10:00
STANDERSTRYGNING
Ceremoni ved klubmasten, hvorefter der serveres kaffe og rundstykker i klubhuset.
Ingen tilmelding.

4. december kl. 19:00
JULEHYGGE
En aften med gløgg og æbleskiver.
Ingen tilmelding.
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Den naturlige spalte 51
eller: Manden ved bålet

- Fjordrejer, signalkrebs og snokæppe
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Orden ødelægger fantasien, siger man som dække over egen
uorden. Og naturens orden er
uforudsigelig – her afhænger alt
af moder sols luner, det har mennesker indset tusinder af år tilbage
i tiden, og tilbad derfor solen.
Men lad os glemme alle trusler om
oversvømmelser og undergang og
nyde efteråret, hvor vi lige nu kan
finde utallige store og små glæder,
som årstiden er særlig rig på.
En af mine store glæder er som
bekendt svampejagten, og den
passer mere og mere til mit tempo
– dem kan jeg nemlig stadig rende
ind.
Andre spiselige sysler, som jeg
også kan løbe ind er skaldyrene
– østers og muslinger. Og vi har
rige muligheder for at samle Stillehavsøsters her i Danmark. Der
findes utallige af dem i Limfjorden og i Vadehavet fra Esbjerg og
nedad. Der kan man nærmest ikke
gå i lavvandede områder uden at
træde på dem. Og muslingerne
- de blå, hjerte og kniv - finder
man også på sandbunden, eller de
sidder hæftet på høfder og pæle,
så de er lige til at samle.
Ja, og så de helt almindelige
strandkrabber, der flygter sidelæns hen over ens fødder ved alle
strande, de kan jo forvandles til en
meget smagfuld suppe. Og dem
kan selv børnene have meget sjov
med at fange.
Men det mest lækre overhovedet som man finder i saltvand,
er fjordrejerne. Jeg har strøget
litervis af dem på Flaget lige
nord for Vesterø havn samt ved
Knotten – begge steder oppe ved
Læsø. Fjordrejerne opholder sig
i ålegræsset, eller også sidder de
oppe i og under blæretangkløerne,
der er hæftet til sten på bunden.
Når jeg strøg rejer deroppe, havde
jeg altid en fangstpose af net
fastgjort i bæltet, som hang ned

i vandet. Så kunne rejerne holde
sig levende, indtil de skulle i den
sorte gryde. De skal ikke koges,
kun lige i kogende vand og så af
varmen igen, så er de bedst. Når
jeg gik og strøg, kunne jeg godt
blive noget udslidt og hungrig,
og jeg har spist mange af dem rå
– de læsker ligesom lidt for sult
og tørst.
Rejenet til at fange dem i fremstillede jeg selv af bambus stokke.
Og nu kommer her noget, som
nok ikke er så almindeligt kendt:
De hårde og stive ”kamrede”
bambusstokke kan bøjes til den
ønskede facon ved forsigtig opvarmning med en gasbrænder
– men kun ét kammer ad gangen.
Når tilstrækkelige opvarmning
er nået, kan bambussen nemlig
bøjes ligesom opvarmet jern.
Men hvis man varmer for hårdt,
opstår der gas inde i hulrummet,
og så eksploderer dette med et
gevaldigt brag. Og så må man
begynde forfra med en ny stok.
Dengang byggede jeg tre rejenet,
og jeg brugte seks bambusstokke
til det – de tre af dem eksploderede nemlig.
Disse sysler kan selvfølgelig kun
praktiseres i saltvand, men mange
af vi berejste Rysejlere færdes jo
også i det om sommeren.

Her i ferskvandet i søerne og
Gudenåen har vi måske snart
mulighed for at fange de invasive signalkrebs, de er nemlig
allerede observeret i Gudensø.
Og de kan kendes fra vore oprindelige flodkrebs på, at de har en
hvid plet på hver klosaks. Så det
varer måske ikke længe, inden
de som politibetjente med hvide
handsker i gadekryds tager over
og dirigerer færdslen på bunden af
Gudenåen. Der er allerede mange
af dem andre steder i Danmark.
Og hvor de findes, breder de sig
voldsomt, og fortrænger desværre vore oprindelige flodkrebs.
Men da signalkrebs også er en
lækker spise, bør vi fange flest
mulige af disse indvandrere for
at holde dem nede. I tilgift kan vi
så holde krebsekalaser – ligesom
svenskerne. Men vær skånsom
overfor flodkrebsene, når i fisker,
og overhold alle fredningstider og
mindstemål på disse, hvorimod
signalkrebsene bare skal bekæmpes. Hvordan man fanger krebs på
små hjemmelavede krebsebrikker
eller sænkenet, kan I læse om i
min bog: www.taudinaturen.com.
For interesserede har jeg endnu
bøger på lager, og de kan også
købes på Aqua i Silkeborg.

Men nu til et helt andet emne. De
gamle navere jeg som tømrer altid
har beundret, gik specielt førhen
rundt i Europa ”på valsen” med en
naverstok. Og jeg fandt min første
naverstok eller ”snokæp”, som jeg
også kalder dem, i skoven i 1967,
efter at vi var flyttet til Østjylland.

Siden har jeg fundet mange flere
af dem. Engang i halvfjerdserne
fandt jeg også nogen på Læsø,
som jeg afbarkede deroppe. Det
så en af fiskerne og tog ideen op.
Og han lavede så selv stokke, når
der var kulingsdage. De færdige
stokke solgte han til turisterne og

kaldte dem for ”Læsø stokken”.
Jeg havde fat i ham og sagde,
at jeg burde ha´ noget provision
for ideen.Det fik jeg så i form af
håndøller indtaget i bødehuset
siddende på nogle af hans fiskegarn. Og det var smadderhyggeligt med sådan en lille pind i øret,
når kulingen ruskede vindstyrke
15 eller mere. Fiskerne deroppe
tager nemlig ikke på havet efter
jomfruer – når der er kuling.
Jeg vil slutte med at ønske alle
sejlere her i Laug´et et godt efterår, med nogle gode skovture,
hvor I kan indsnuse det visnende
løvs dejlige dufte og nyde de
fantastiske farver.
Svampe Kurt

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet fra
vores broanlæg senest d. 15.
november. Indtræder noget
uforudset op til denne dato, kontakt da havnekontoret.”Havnens
Emma Gad” skal læses. Folderen med godt sømandskab kan hentes i klubhuset
el-ler læses opå hjemmesiden. (sejlområde/takt og tone)

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skimminghøj pladsen. For at der kan
blive plads til så mange både som
muligt, er det havnekontoret, der
står for fordelingen af pladser.
Sættes båden uden havnekontorets viden og godkendelse, vil
den blive fjernet på ejers regning.
Det samme sker med trailere og
bukke, der ikke er mærket.

Tovværk
Alt tovværk skal være fjernet
fra pæle og broer senest d. 15.
november. I modsat fald, vil
broholdet indsamle og destruere det.

OBS !!
Se ophængt liste for vinteroplægning i klubhuset på opslagstavelen.
Alle, der sidste år indbetalte depo-

situm 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 fastgøres 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 jævnligt i vintersæsonen, især efter et stormvejr.
Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt
udstyr – også pulverslukkere.
Frist ikke tyven.
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De middelalderlige munkes udnyttelse af ferskvandet i Søhøjlandet
Morten Sejer Hansen
Lige siden Jægerstenalderen har
de mange søer og åløb i området
mellem nutidens Skanderborg og
Silkeborg tiltrukket mennesker,
der har brugt vandet som en kilde
til alt lige fra føde til religiøse
ritualer. Det var dog først i middelalderen, at man begyndte på
at tæmme og udnytte nogle af de
kolossale kræfter, som strømmen
i vandet i Gudenåsystemet indeholder. Det skete via vandmøllen, som var en ny introduceret
teknologi i Skandinavien, og som
skulle vise sig at blive en af middelalderens mest revolutionerende
teknologier. Nogle af de vigtigste
eksponenter for denne nye teknologi var munkeordnerne, som var
med til at introducere og udbrede
den. Denne artikel vil beskrive,
hvorledes klostrene i Øm og Voer,
på hver sin side af Mossø, er nogle
af de bedste eksempler på denne
udvikling.
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Den mest detaljerede beskrivelse
af de to klostres virke finder man i
Øm Kloster Krønike, som er et af
de bedst bevarede middelalderlige
skrifter, som kendes fra Danmark.
Krøniken beskriver en periode på
godt og vel 100 år fra 1165-1267
og dækker således grundlæggelsen og den første del af de to
klostres historie, som for begges
vedkommende startede omkring
midten af det 12. århundrede og
sluttede få årtier efter Reformationen i 1536. Krønikens hovedvægt
ligger selvsagt på Øm Kloster,
da det er munkene på Øm, som
har forfattet den, men deres tætte
beliggenhed og kontakt til Voer
Kloster betyder, at krøniken også
omtaler naboklostret ved flere
lejligheder.
Munkene ved søerne
Munkenes interesse i søernes

egenskaber og muligheder fremgår allerede af krønikens indledende kapitler, der beskriver,
hvorledes en gruppe munke fra
Vitskøl Kloster i 1165 udvandrede
for at grundlægge et nyt kloster.
Først blev de skænket jord ved
Sminge Sø ved Silkeborg. Denne
lokalitet var dog ikke egnet, så i
stedet prøvede munkene at skabe
et klostersamfund på den lille
Kalvø i Skanderborg Sø. Heller ikke dette sted kunne indfri
munkenes ønsker til et kloster, så
endnu en gang måtte de lede efter
et nyt sted, hvor de kunne skabe
et kloster. Endelig fik munkene
doneret et stykke land ved Mossøs nordlige bred. Her grundlagde
de Øm Kloster, som op igennem
middelalderen voksede sig rigt
og stort med jordbesiddelser over
store dele af Jylland.

brugsretten af Vosgårde, som var
et kompleks af fiskegårde med
tilhørende vandmølle ved Salten
Å nær Mossøs udløb. Denne strid
omfattede også til retten til fiskeri
i Mossø, hvor biskoppen i Århus
til sidst var nødt til at mægle
imellem de to stridende parter, og
Mossø blev inddelt i to separate fiskezoner. Vosgårde blev udgravet
i 1930 af Nationalmuseet.

Vosgårde under udgravning 1930

Kort over middelalderens klosterlandskab ved Mossø. Her kan ses Vosgårdes
placering samt Voer og Øms fiskegrænse.

Da Øm Kloster blev grundlagt, lå
Voer Kloster allerede ved Mossøs
sydbred. Naboskabet mellem de
to klostre var måske mere stridigt,
end man umiddelbart ville forvente af to fromme klostre, hvis
munke havde viet deres liv til at
tjene den selvsamme gud. Bl.a.
kan man i krøniken læse, hvorledes Voer og Øm igennem mange
årtier lå i åben strid omkring

Kanaler og vandmøller
Ud over de efter middelalderlig
målestok omfattende skriftlige
kilder kendes både Øm og Voer
klostre fra arkæologiske udgravninger. Øm, hvis ruin de seneste
100 år har fungeret som museum,
er det mest velundersøgte, imens
området, hvor Voer Kloster lå,
kun har været genstand for mindre arkæologiske undersøgelser.

Ikke desto mindre er det alligevel ved Voer Kloster, nutidens
Klostermølle, at de fysiske spor
efter munkenes vandudnyttelse
stadig er mest synlig; Tvungen
Å hedder den kanal, som den
dag i dag løber gennem Klostermølle og, som navnet antyder, er
en af munkene kunstigt anlagt
omdirigering af Gudenåen. Kanalen er med sine 1300 meter
en imponerende ingenørbedrift
datidens manuelle hjælpemidler
taget i betragtning; kanalen er
primært udgravet ved håndkraft
med skovl og spade. Kanalen
blev anlagt med et fald, således at
der ved Voer Kloster ved Mossøs
udmunding var en enorm kraft på
vandstrømmen, der kunne udnyttes af den vandmølle, som munkene byggede der. Efter klostrets
nedlæggelse fortsatte skiftende
møller på stedet med at udnyttede
den velfungerende kanal helt op
til det 20. århundrede, hvor der
ved Klostermølle lå en papir- og
senere hen papmassefabrik, som
først indstillede produktionen i
1974, da den brændte. I dag er
Klostermølle åben for offentligheden, hvor man bl.a. fra den
gamle fabriks tørrehal kan nyde
det rige fugleliv over Klosterkær
eller gå en tur langs kanalen op

til udkigspunktet Sukkertoppen.
Munkene på Øm anlagde også
kanaler med det sigte at udnytte strømmen til møllebrug.
De udgravede to kanaler mellem
Gudensø og Mossø, som i dag er
tørlagte, men som stadig tydeligt
kan ses i landskabet. Men kanalerne blev også brugt til andet end
mølledrift.

Klosterkanal ved Øm som i dag er
tørlagt

På tønden efter bønnen
Fra krøniken ved man, at munkene på Øm Kloster nød godt
af vandskyllende toiletter flere
hundrede år, før teknologien blev
tilgængelig for resten af landet.
Toilethuset var ganske enkelt anbragt over en af de rindede kanaler. Et toiletbræt af egetræ dateret
til ca. 1400 fra klostret er blevet
fundet i klosterkanalen. Det har to
siddepladser placeret umiddelbart
ved siden af hinanden, hvilket

tyder på, at udførelse af nødtørft
var langt mindre tabubelagt end
i dag og måske endda ligefrem
kunne tangere en social handling.
Fortid og nutid smelter sammen
I modsætning til i dag, hvor søerne og åerne primært bliver brugt
til rekreative formål som sejlads
eller lystfiskeri, var de i middelalderen afgørende for klostrenes
drift og økonomi. Det ville have
krævet adskillige mennesker, okser eller heste for at udføre samme
arbejde som vandmøllerne. Disse
kræfter kunne i stedet bruges til
andre formål, som var med til at
skabe et overskud for klostrene,
som med tiden blev nogle af landets største jordbesiddere.
Munkenes præg på det omkringliggende landskab har, som beskrevet i denne artikel, sat sine
spor frem til nutiden. Stednavne,
kanaler og ruiner vidner alle
om klostrenes betydning for
Søhøjlandet i middelalderen, og
i dag kan vi stadig nyde godt af
munkenes bedrifter, hvad enten vi
tager kanotur på Tvungen Å eller
besøger museet på Øm Kloster,
hvor føromtalte toiletbræt i øvrigt
er udstillet ...
Morten Sejer Hansen

Tvungen å med Klostermølle i baggrunden
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Set og sket - Silkeborg Regatta 2017

Foto: Jesper Madsen

Foto: Bo Engtoft Larsen

Vinterens kurser i Ry Bådlaug
Foreløbig er der planlagt følgende kurser hen over vinteren:
Duelighedsbevis i navigation
Grundlæggende navigation, søvejsregler, farvands afmærkning sikkerhed til søs og sømandskab mm.
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VHF/DSC certifikat
Love og regler, opkaldsprocedurer, nød-, il- og sikkerhedskald, DSC kald og apparatbetjening mm.
Der er fortsat ledige pladser på begge hold. Tilmelding kan ske til Kai.
Hvis du selv har et kursusemne, du kunne tænke dig at få gennemført, er du meget velkommen til at ringe
til Kai på 25 34 75 09, eller mail til re-tec@pos.tele.dk

Set og sket - Sikkerhedskursus
Ved Kai Rasmussen 22.08.2017

Foto: Jesper Madsen
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Dette her er ved at blive Danmarks kedeligste klub. Er der da
slet ingen af alle jer nye medlemmer, der begår fadæser, som vi
andre ku´ grine lidt af. Det kan
ikke passe, at I ikke dummer jer
og ryger i baljen ind imellem. Giv
mig et vink – og jeg skal hurtigt
få en lille fjer til at vokse til syv
fuldfede suppehøns.
Suk ja, men af mangel på sladder
må I osse denne gang nøjes med
mine dumme vittigheder:
Fin middag, mange gæster, hvor
den unge lidt snobbede frøken
Snæverfryd spørger sin bordherre:
- Har du nogensinde været i Paris?
- Ja, én gang.
- Åh, én gang er ingen gang, det
er alt for lidt, så ved man jo slet
ikke noget om denne skønne by.
Jeg har allerede selv været der
hele tre gange, og tredje gang var
jeg der i tre uger. Hvor længe var
du der den ene gang?
- Tolv år…

Hans dansede med en dejlig pige.
Efter femte dans, hvor de dansede
tættere og tættere, sagde han:
- Det virker, som om hver dans
med dig bliver kortere og kortere.
Hun: - Det er sikkert rigtigt. Min
mand sidder i orkestret.
Lille Ole fik en blank 20 krone
af sin onkel. Han stirrede målløs
på mønten.
Onklen: - Kender du ikke sådan
en, lille ven?
Ole: - Joe, det gør jeg da, men
far sagde i går, at du kun havde
sorte penge.
- Det er utroligt, så frisk du virker.
Er det morgengymnastikken?
- Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har
virkelig været oven på siden jeg
holdt op.
Borgmesterens kone bryder sig
ikke om, at hendes datter er
snobbet, så hun siger: - Du må
aldrig præsentere dig som Anna,
borgmesterens datter.

Samme aften skal Anna til selskab. Og da hun møder frem og
skal præsentere sig for værtsparret, siger hun: - Goddag, jeg hedder Anna, men jeg må ikke sige,
hvem min far er, siger min mor.
Fru Jensen kommer til lægen og
beder om at blive steriliseret.
Lægen: - Er du nu helt sikker på,
at du mener det? Husk på, at indgrebet ikke kan laves om.
Fru Jensen: - Min mand og jeg
har virkelig været i tvivl, så derfor
lod vi børnene afgøre det ved en
afstemning, og der var 11 for og
3 imod.
Nynne ringer til sin bedste veninde og fortæller, at hun er blevet
forlovet med alle tiders fyr.
Veninden: - Ih hvor spændende,
lå han på knæ og friede?
Nynne: - Nej, faktisk ikke, men
kan rejste sig op på albuerne.
Svampe Kurt

