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Ohøj Alle!
Så er sommeren ved at gå på hæld.
I skrivende stund sidder jeg selv
i enden af min sejler ferie på den
smukke ø Endelave. Vi har på
vores sommertogt besøgt flotte og
velfungerende havne, men ingen
er jo som vores marina.
Vi har en fantastisk marina i fantastiske rammer, og det skal vi
værne om, og især når sommeren
er over os, og det vælter ind med
gæster, så er vores marina og dens
rammer under pres, slæbestedet er
fuldt besat, der er til tider kø, men
husk nu at hjælpe til, når automaten eller bommen driller. Det er
alle glade sejlere, der gerne vil ud
at nyde vores fantastiske rammer
og det er måske et nyt medlem i
hjælper. Vores bundsug er ligeså
også presset, og det er vores toiletsug også, og når jeg nævner disse
to værktøjer, så er det fordi det
er yderst vigtigt at disse bruges
rigtigt. Det vil sige: bundsug til
tømning af sumpen og toiletsug til
tømning af septiktanke og anden
form af toiletter og ikke på nogen
måde omvendt. Bundsuget bliver
ført over i en tank, som så bliver
tømt af en slamsuger. Toiletsuget
bliver pumpet direkte i den offentlige kloak, og derfor har vi
ingen mulighed for at skille olie
rester fra der. Hvis der bliver
opdaget olierester i det, vil vores
toiletsug blive lukket. Så husk at
bruge det rigtigt og hjælpe andre
med det, og hvis der er problemer
med noget af det, så henvend jer
til det udvalg der har med det at

gøre eller gå til havnekontoret
eller et bestyrelsesmedlem. Hvis
I ikke kan finde nogen af os, så
skriv eller ring til os. Lad endelig
være med selv at skille noget ad.

fejret først med åbent hus og efterfølgende jubilæumsfest i et fyldt
klubhus. Fantastisk arrangement,
lidt synd med vejret, men skidt vi
er jo sejlere.

Ellers er sæsonen gået godt. Havnen har været fuldt udlejet, selv
sommerpladser har været besat,
vores havnekontor bliver betjent
til UG + af Gunner Dalgaard, som
virkelig er ved at komme godt
ind i driften af havnen. Dertil
kan også berettes, at vi virkelig
har fået rigtigt mange nye medlemmer.

Til sidst er der vel kun at tilføje: HUSK at få jer på listen til
vinterpladsen,, og hvis I er nye
medlemmer, så kom på kontoret
og indbetal de 500 kr. i depositum. I får derefter en brik med
jeres medlems nr. til at montere
på båd eller stativ. Ved spørgsmål
angående pladsen kontakt undertegnede. Pladsen må først tages i
brug fra den 15/10.

Vores byggeudvalg er i fuld gang
med at tegne og regne på de tre
modeller, og jordboreprøver er
blevet taget.
Vi arbejder stadig med forbedring
af vores Beas kortautomat. Vi vil
gerne, at man kan trække gæstekort til flere dage og få penge
retur på sit kreditkort, når man
vil sælge sit kort. Denne forbedring vil gøre, at vi igen kan sætte
depositum på kortene og derefter
få dem retur til genbrug. Som det
kører nu, får vi ikke mange kort
retur. Vi forsøger også at finde en
anden løsning på vores øl/sodavandsautomat. Det optimale vil
være, at man kunne bruge vores
havnekort til betaling i den. Der
har vi indtil videre rendt hovedet
imod en mur, men vi arbejder på
sagen.
Det var jo også denne sommer, vi
havde 50års jubilæum. Dette blev

Og til allersidst husk at læse Ry
marina og bådlaugs værdigrundlag:
”Ry Bådlaug er kendetegnet ved
en høj grad af sammenhold, fællesskab og klubånd. En lang række medlemmer yder en indsats for
klubben, baseret på frivillighed
og lyst til at gøre vores klub til et
dejligt sted at være. Det styrker i
høj grad sammenholdet på tværs
af alder og sociale skel og er en
afgørende faktor i klubbens bestræbelser på at holde kontingent
og havneleje på et niveau, hvor
alle kan være med.
Ry Bådlaug er en levende og
dynamisk klub hvor engagement
og interesse på alle niveauer er det
bedste brændstof.”
Fortsat god vind i efteråret.
Med sejlerhilsner
Morten Damholdt
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Henriks klumme
Kend din båd
I modsætning til bilen, hvor vi
i tilfælde af motorstop blot kan
stige ud, ringe til Falck, og vente
på assistance, så forholder det
sig jo unægtelig lidt anderledes
på vandet.
I sommerens løb har jeg haft
flere nødstedte i telefonen, som
har stået med forholdsvis simple
problematikker, de ikke selv har
kunnet løse, af den grund at de
ikke kender deres båd godt nok og
ikke har haft den mindste anelse
om sikringer, hovedafbrydere,
eller anden teknik ombord på
deres båd.
Jeg har så gået og tænkt over, om
mange bliver tiltrukket af livet til
søs, køber en båd, og regner med,
at så kører det hele gnidningsfrit,
og motoren starter da naturligvis,
hver gang man drejer nøglen…
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Ja gid det var så vel, men virkeligheden er ofte en hel anden i
bådregi.
Det er jo et vådt miljø, det hele
befinder sig i, og som de fleste
ved, så går el og vand ikke specielt godt hånd i hånd. Desuden
bruges båden ikke på daglig basis
som bilen, derfor går der oftere
koks og ir i motor, ledninger osv.
Det næste spørgsmål er så, hvor
meget skal man som bådejer vide
om sin båd og være i stand til at
fejlfinde og udbedre? Jeg siger
ikke, at man skal være i stand til
at skifte knastaksel eller udføre
mere omfattende reparationer på
stedet, men er man først på vandet, måske med ansvar for hele
familien eller venner, og det hele
går i stå, så er det rart at være lidt
selvhjulpen.
vi talte om det i vores båd, og i
min egen lejr står det såmænd
ikke for godt til, da jeg er den
eneste der ved noget om alt det
tekniske, ligesom det er mig, der

altid sejler båden, lægger til og fra
kaj osv., men sæt nu at min besætning blev nødt til at sejle eller løse
et problem selv, eller at jeg faldt i
vandet, eller blev skidt… hvortil
alle svarer, det skal du ikke, for så
kan du jo ikke sejle… jo jo - så
er det på plads, i vores båd er der
ikke plads til nødstilfælde!
Det endte med, at vi fik øvet lidt
sejlads, og forskellige manøvrer
på havet, hvilket besætningen
klarede til ug.
Hvis du føler dig på herrens mark,
omkring alt det tekniske, står jeg
gerne til rådighed med en gennemgang af lige netop din båd,
sammen med dig og familien.
Efterår
Sæsonen går desværre på hæld, og
båden skal snart på land. Jeg vil
anbefale at man får skiftet olien
og filtrene i efteråret, da man
derved minimerer at tungmetaller, syrer, svovl, skidt, snavs osv.
bundfældes i motorens bundkar.
Motoren skal frostsikres, når, eller før, den skal på land. Der fås
økovenlig kølervæske, som man
trygt kan frostsikre med, imens
båden er i vandet.
Når båden er på land, skal impellen tjekkes, og evt. pilles ud og
vinteropbevares indendørs.
Indenbords skal toilet og vandsystemet tømmes og sikres imod
frost.
Selv tager jeg alt stofmateriale,
madrasser, hynder osv. med hjem
til vinter. Risikoen for, at det bliver jordslået i båden, er ret stor,
medmindre den står vinteropbevaret i en hal.
Jeg er klar med gode tilbud på efterårsservice og vinterklargøring
af alle både og motorer, så ring
endelig og få et overslag.
Kinaoliefyr
Jeg skrev i et tidligere nr. af

Ank’ret, at jeg havde investeret i
et kinesisk oliefyr til vores egen
båd, og lovede at komme tilbage
med en konklusion.
Fyret blev installeret i foråret,
og har kørt upåklageligt siden,
sådan da…
Jeg valgte den nemmeste løsning
i forbindelse med dieseltilførsel
til fyret, og koblede denne direkte
på vandudskillerfiltret, som har en
ekstra udgang. Det har så vist sig,
at når motoren har kørt i noget tid,
så suger den slangen med diesel
til fyret tom. Når fyret så er blevet
tændt om aftenen, har der ikke
altid været tilstrækkeligt diesel
i slangen, så jeg har måttet genstarte det adskillige gange inden
det er slået i gang.
Det mest rigtige er at sætte en sugeslange direkte i tanken og sørge
for, at denne ikke kan nå bunden
af tanken, så fyret ikke kan suge
tanken helt tom. Men indtil videre
er jeg meget tilfreds med købet.
Som jeg tidligere skrev, så mangler der dele til marine i de kinapakker, som jeg har set indtil nu,
f.eks. tilstrækkelig luftslange,
udblæsningsventiler mm. De
danske forhandlere af de mere
"respekterede" mærker er ude
med riven, og vil ikke sælge de
dele, som man mangler, så det er
lidt op ad bakke, når man vælger
denne billige løsning. Samtidig
sås der tvivl, om Kinafyr i det hele
taget er CE godkendte, og at man
dermed kan få store problemer
med forsikringen, hvis båden går
i brand som følge af fyret. Dette
bør man selvfølgelig have styr på
med sit forsikringsselskab, inden
man begiver sig ud i at installere
et kinafyr.
Sejlehilsen
Henrik
Ry Bådimport & Marineservice

Nyt medlem
Den 3 juli i år blev det klart for
næstformandens kone Bente, at
det i år ikke blev til en havtur
i sommerferien med deres Marex Suncruiser, da Ib pludselig
havde solgt båden. De nye ejere
blev Søren og Linda Pedersen,
som efter en længere pause atter
skaffede sig en båd her på Silkeborgsøerne. For ca 20 år siden
havde Søren nemlig en sejlbåd
liggende i Silkeborg sejlklub,
har sejlet en del kapsejlads og er
derfor bekendt med vort dejlige
søsystem. Søren er 50 år, Linda
44, og de har to sønner Kasper

og Jannick på henholdsvis 17 og
13 år. Familien kommer fra Ikast,
og købet af den større Marex
Suncruiser er truffet med ønsket
om mere komfort og muligheden
for at have et lille "sommerhus" på
vandet. Derfor tager familien, så
ofte det er muligt i weekenderne,
til Ry for at hygge sig i båden og
i klubhuset. Endnu er overtagelsen af båden så ny, at denne ikke
bærer sit rigtige navn og nummer
endnu, men snart skal navnet
KAJA pryde båden. KAJA er en
kombination af forbogstaverne på
børnenes navne. Til daglig er Sø-

ren konsulent i Danfoss og Linda
kvalitetsassistent hos Schulstad.
Søren har duelighedsbeviset, så
derfor er det måske et ønske på et
tidspunkt at prøve egenskaberne
af på en havtur, men foreløbigt er
familien tilfredse med sejlturene
her i søerne.
Det var så heldigt, at der til den
pladsstørrelse de havde brug for,
ikke var nogen venteliste. Og
derfor har de fået en plads med
det samme.
Vi i Ry Marina ønsker familien
velkommen til mange glade timer
med båden og i vores klub.
Jes Hørby
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Ry Bådlaugs 50 års jubilæum
Lørdag d. 15. juni fejrede Ry Bådlaug 50års jubilæum med manér. Hele dagen var der åbent hus med gril,
drikkevarer, badetønde mm, og om aftenen mødtes klubbens medlemmer og inviterede gæster til en vældig fest, hvor hovedretten var et par helstegte grissebasser, som underlig nok hed Ib og Morten, som det
fremgik af et par vedhæftede navneskilte. Det nye festudvalg klarede deres første større arrangement med
bravour. Herunder følger en lille billedkavalkade fra dagens forløb.
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Stammebåde i Søhøjlandet
Når kanosejlerne lige synes, at
de skal krydse vores sejlretning
eller lægge sig midt i åløbet, og vi
står med fingeren på knappen til
hornet, skal vi måske lige tælle til
ti og huske på, at de altså var her
først, selv om det var i en noget
tidligere model: stammebåden.
Gennem tusindvis af år var stammebåden den mest anvendte
bådtype, når det gjaldt sejlads
både herhjemme og i store dele
af resten af verden. Denne artikel
ser nærmere på den simple, men
effektive bådtype og nogle af de
vrag, der er fundet i søerne omkring Ry og Silkeborg.

Figur 1: Tegning fra 1590 af John
White, der viser indianere i gang
med at udhule en træstamme til
en stammebåd/kano.

8

En stammebåd er præcis det, som
navnet antyder – en båd der er
lavet af en træstamme. Kort sagt
har man udhulet en træstamme
og skåret den til, hvilket har
skabt et fartøj, der i udseende har
mindet om en kano. Det antydes
også af det engelske navn for
båden: ”dugout canoe” (udgravet
kano). Stammebåde kendes fra
både Europa, Asien, Amerika og
Afrika og bliver stadigvæk brugt
til sejlads i visse egne af f.eks.
Afrika og Indonesien. Den ældste
stammebåd, man kender til, er
Pessebåden fra Holland, der er
dateret til at stamme fra mellem
8000-7500 f.Kr., og altså måske
er mere end 10.000 år gammel!

er måske et emne for en fremtidig artikel i Ank’ret. For nu vil
der blive fokuseret på de vrag af
noget nyere dato, der er fundet i
området.

Figur 2: Pessebåden, der er verdens ældste stammebåd. Den
findes i dag på Drentsmuseet i
Assen i Holland.
Stammebådes forholdsvise massive form, sammenlignet med
mere traditionelt konstruerede
kanoer og både, kan være med til
at forklare, hvorfor denne bådtype
typisk er den ældste, man finder,
da den vil være længere om at
forgå. At stammebåden er den
ældste bådtype, man typisk støder
på, betyder derfor ikke nødvendigvis, at man ikke også har brugt
andre typer af både, men blot, at vi
ikke kender til dem arkæologisk.
Stammebåde har også i Danmark
været i brug siden Jægerstenalderen, og Nord-europas ældste stammebåd er faktisk fundet i Egådalen nord for Århus, hvor man har
fundet rester af en båd, der er
kulstof 14-dateret til at stamme
fra omkring år 5000 f.Kr., hvilket
altså gør den omkring 7000 år
gammel. Selvom vi ikke kender til
ligeså gamle vrag i Søhøjlandet,
må man formode, at man også har
kendt til bådtypen hér på egnen
på denne tid. Dengang var man
nomader, der vandrede efter de
store flokke af f.eks. rensdyr og
andet vildt, der bevægede sig i
nord-syd-gående mønstre i takt
med sæsonerne. Vi kender til
flere bopladser fra denne periode
omkring Silkeborgsøerne, og vi
ved, at de sønære omgivelser har
været eftertragtede opholdssteder
for jæger-samlerfolket, men det

Knudsø og Birksø
I Knudsø blev der ved Restaurant Søndre Ege (omkring det
nuværende Sdr. Ege Strandpark)
i 1927 fundet rester af det, som er
beskrevet som en stammebåd. Det
har ikke været muligt for mig at
finde mange oplysninger på dette
vrag udover et citat fra Nationalmuseets Marin-arkæologiske
Undersøgelser Journalnr. 1609,
der lyder:
Kun bunden af stammebåden er
bevaret. Rester af en tværribbe
er ligeledes bevaret.
Nationalmuseet har registreret
vraget som værende fra nyere
tid, hvilket vil sige fra 1660 og
frem, men med den sparsomme
beskrivelse kan jeg hverken afeller bekræfte troværdigheden
af dette. I Danmark har man dog
brugt stammebåde langt op i
1800-tallet, så det er ikke umuligt,
at det er et relativt nyt vrag. Men
i betragtning af, at man åbenbart
har fattet arkæologisk interesse
for det i 1927, og da det meste
af båden allerede dengang var
forgået, må vraget dengang have
været ganske gammelt og ikke
blot nogle få årtier, men formentlig flere hundrede år.
I Birksø har man også fundet resterne af en stammebåd af egetræ.
Det skete under fisketrawling i
1931, hvor Nationalmuseets notater konstaterer, at der ved fiskeri
fandtes en velbevaret stammebåd
i eg.
Oplysningerne om denne båd er

endnu mere sparsomme end den
i Knudsø, og den er blot blevet
dateret til historisk tid, hvilket
kan betyde alt fra den tidlige middelalder frem til nutiden. Ligesom
med båden fra Knudsø kan man
dog forvente, at båden har haft
en vis alder, siden man i 1931
fattede arkæologisk interesse for
vraget. Om dens velbevarede
stand peger på, at den er yngre
end den i Knudsø, kan man dog
kun gisne om.
Mossø
Meget mere velbeskrevet end
bådene i Knudsø og Birksø er et
fund af en stammebåd i Mossø.
Båden blev oprindeligt fundet i
1928, hvorefter den blev optaget
og indleveret til Nationalmuseet.
De udgravede træstykker fra båden måler 355 cm i længden og
77 cm i bredden, og man anslår,
at dens oprindelige længde har
været omkring fem meter. Båden
er blevet dateret til den yngre
Jernalder mellem 440-520 e.Kr.
og den er derfor noget ældre end
de andre både, der er fundet i
nærheden, selvom den ingenlunde
har været et nyt fænomen på dette
tidspunkt, jævnfør stenalderens
stammebåde. I 1998 blev båden
indleveret til Ferskvandsmuseet
i Ry. Det gjorde det muligt for
elever fra Ry Højskole i 2002 at
lave en rekonstruktion af båden i
størrelsesforholdet 2:3, som var
udstillet foran museet på Siimtoften indtil Ferskvandsmuseets
nylige lukning i forbindelse med
Kvicklys udvidelse. I dag står den
i det gamle cykelskur ved den
tidligere postterminal på Skanderborg Station, indtil den måske
engang i fremtiden kan blive
udstillet igen. Ferskvandsmuseet
eksisterer stadig som afdeling
under Museum Skanderborg, dog
uden egentlige museumslokaler
for tiden.
Stammebåden fra Mossø var en
såkaldt udspændt stammebåd,
hvor man ved at opvarme båden
kunne få den til at give sig, så
man kunne tvinge spanter ind i
stammen og dermed forme den

til et smidigt og funktionelt design med gode sejlegenskaber og
tynde sider.

Figur 3: Rekonstruktion af den
udspændte stammebåd fra Mossø.
Ry Marina
Meget vedkommende for medlemmer af Ry Bådlaug er en
stammebåd, der blev fundet under
uddybningen af Ry Marina 1978.
Båden var næsten intakt, og arkæolog Esben Kannegård lavede
i 2000 en rekonstruktion af båden,
som senere blev udstillet i Dørup
Hestestald syd for Mossø, hvor
den stadig befinder sig. Bådens
velbevarede stand har betydet, at
man ved at undersøge årringene i
træet ret præcist har kunnet datere
båden fra Ry Marina til at stamme
fra 1611 +/- 10 år.

Figur 4: Det rekonstruerede knobskib i Dørup Hestestald
Slåensø
Også i Slåensø er der fundet et
vrag af en stammebåd. Den er
blevet vurderet til at være fra
perioden 1536-1660. Det gør den
nogenlunde samtidig med båden
fra Ry Marina. De to stammebåde
er af typen knobskib, som var en
særlig type stammebåd, der var
særligt udbredt i Midt- og Østjylland fra 16.-18. århundrede.
Kunstmaleren og antikvaren Rasmus Henrik Kruse bemærkede i
1834 om skibstypen:

Her inde i denne Skovegn findes
en og anden Mærkelighed; lige
indtil nu har der paa Søerne været
brugt de saakaldte Knobskibe, der
er udhulede Træstammer, og roes
med en liden Aare; begge dele har
en del tilfælles med de vilde Indianeres Canoer eller Knobskibe.
Af mangel paa Træstammer af
behørig Tykkelse ere disse Baade
nu afskaffede i denne Egn, hvor
de have vedligeholdt dem i mange
Aarhundreder, paa en nær, som
næsten er ubrugelig, og hvoraf
jeg tog en Tegning.
Vraget i Slåensø ligger der vistnok
stadigvæk, da den bedste måde
at bevare skibsvrag på er at lade
dem ligge, hvor de er fundet. At
bjærge dem er en bekostelig affære, som museer ikke altid har
ressourcerne til.
Gudensø
Fra samme periode i begyndelsen af 1600-tallet har man også
fundet rester af et knobskib ved
Gudenåens udmunding i Gudensø
i 1970erne. Der findes ingen oplysninger om vragets stand eller
længde, men man kan forestille
sig, at båden har lignet bådene fra
marinaen og Slåensø, og den understreger knobskibets popularitet
i 1600-tallet.
Voerladegård og Ris
Man kan også støde på vrag mere
uventede steder. Umiddelbart vest
for Voerladegård fandt man i et
lille mosehul bunden af en stammebåd i 1955. Båden er blevet
dateret til jernalderen mellem år
0-374. I dag er mosehullet ikke
mere end 20 meter i diameter, men
det har nok været væsentligt større
i jernalderen, for at det ville give
mening at sejle i den. Men det er
også muligt, at båden er blevet
nedsat som offergave, da man i
mosehullet også har fundet en
nedsat urne, der muligvis stammer fra samme periode. Bunden
var 2,4 meter lang og 0,75 meter
bred.
Mellem Tebstrup og Ejer Bavnehøj ved den lille by Ris fandt
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man i 1800-tallet også vraget af
en stammebåd ved mosen nord for
landsbyen. Den eneste oplysning
om vraget stammer fra 1895, hvor
Nationalmuseet skriver:
Her er for nogle Aar siden opgravet en af en Træstamme udhulet Baad, der kom til Museet
i Aarhus.
Illerup Ådal
Også i Illerup Ådal er der fundet rester af en stammebåd, der
”antageligt” er fra jernalderen.
Dette område vil flere fagfolk
nok beskrive som det mest interessante rent arkæologisk fra
jernalderen i Nordeuropa. Det er
ligesom Alken Enge kendt for de
store offerfund, der fortæller om
dramatiske og voldelige begivenheder gennem flere hundrede år i
jernalderen. Ådalen, som i dag er
tørlagt, udgjorde i jernalderen den
østlige del af Mossø, der dengang
var væsentligt større end i dag.

af fisk og skaldyr, men har også
givet brændsel i form af tørv og
i nyere tid også påklædning og
inventar som sivsko og sivmåtter.
Den simple, men praktiske stammebåd har været instrument for
disse aktiviteter, og bådtraditionen er blevet opretholdt gennem
mange tusind år.
Den overordnede båd-konstruktion, som blot bestod af at udhule
en træstamme og tilhugge den,
til den var sødygtig, var en universel teknik, der i vores del af
verden har eksisteret i længere
tid, end vi har kendt til landbrug
og husbyggeri. Først med industrialiseringen sent i 1800-tallet

Hvad ved vi så?
De mange vrag af stamme-både,
som vi kender til i dag, vidner
om, at Søhøjlandet altid har været brugt til sejlads, nærmest lige
siden de første mennesker indvandrede til området, og lige så længe
har søerne været en livsnerve for
området. De har ikke blot forsynet
områdets beboere med mad i form

synes stammebåden at blive
forladt, mens den i andre dele
af verden stadig er i brug. Men
den overordnede bådform med
mange af de samme sejlegenskaber er velsagtens stadig den mest
populære i Silkeborgsøerne og
Gudenåen, da kanosejlads stadig
er den måske mest populære måde
at holde friluftsferie i Søhøjlandet
på. Sejladsformen med pagaj i en
halv cigar er dermed en af menneskets ældste kulturelle handlinger, hvilket nok ikke er noget, ret
mange skænker en tanke, når de
padler rundt i søerne i dag.
Figur 5: Kort over de omtalte
findesteder for stammebåde.

Morten Sejer Hansen
Cand. mag. Middelalder- og
renæssancearkæologi.

Har du tid og lyst til at give en hånd med i klubben??
Så kom frisk! Der garanteres for hyggeligt samvær og
gode grin. I klubben mangler vi nemlig frivillige, der
har lyst til at give en hånd
med i et af følgende udvalg;

•
•
•
•

Hus- og pladsudvalget
Broudvalget
Redaktionsudvalget
Fest- og aktivitetsudvalget

Kan du slå græs, svinge en
pensel, slå et søm i, bruge en
sav, planlægge en fest eller
skrive en god historie, så kontakt endelig formanden i et af
de nævnte udvalg.

Søernes brolods
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I anledning af Ry Bådlaugs 50 års jubilæum, har klubbens redaktionsudvalg fremstillet en brolods,
en guide over alle broer i i søsystemet mellem Ry og Silkeborg. Medlemmer kan afhente et gratis
eksemplar i klubhuset

Spisesteder fra Ry til Silkeborg
Jeg fik båd i maj måned år 2000
og tog navigationskursus den
følgende vinter. Her lærte min
navigationslærer os den vise
sætning, som man blandt det
sejlende folk ofte hører: "Sejlads
er en dejlig drik". Og jo, det at
være på en båd er forbundet med
hyggestunder, og når man hygger
sig, ja så får man næsten altid lidt
at slukke tørsten med. Der følger
nu ofte fast føde med, så det at
sejle handler ganske bestemt også
om at få noget at spise. Heldigvis
ser man overalt i vores dejlige
søsystem, at bådfolket lægger til
ved broerne med medbragt mad.
Nogle finder en plet helt for sig
selv og nyder stilheden, mens
andre opsøger de mange steder,
hvor man ofte møder andre sejlende, og en fest kan let opstå. Det
kan være i vores klubhuse, og det
kan være på nogle af de mange
fantastisk hyggelige pladser, vi
har med grill og bænke langs sø
og å. Men føler man for at lade sig
opvarte og ikke selv lave maden,
er der også masser af forskellige
muligheder på strækningen fra
Ry til Silkeborg. Når Jonathan og
jeg sejler afsted enten alene eller
med venner og familie, er det ofte
den lette løsning, vi går efter rent
spisemæssigt, men nogle gange er
det også decideret for at få en gastronomisk oplevelse, at vi vælger
at lægge til et sted og spise ude.
Ry
Ry by har efterhånden rigtigt
mange spisesteder. Udvalget
varierer lige fra hotdogs fra pølsevognen, grillmad fra gourmand, bøfsandwich med mere
fra Kvickly, luksus sandwich og
tapas fra charcuteRy, kinesisk
mad på Peking grill, lækker sushi
fra UMI Sushi, bedre cafemad
på Ry gastropub, til de helt store

gourmetmenuer på Ry'tteriet og
Lakeside. Desuden finder man
ikke mindre end 5 pizzeriaer, samt
en forretning med hjemmelavet
syrisk is her i byen, og ishuset
på havnen serverer italiensk is,
vafler og lette anretninger. Så i
umiddelbar nærhed af havnen er
der altså rigtigt mange spændende
muligheder.
Knudsø
Hvis man har mulighed for at sejle
ind i Knudsø, kan man lægge til
ved den lille sejlklub ved Knudhule stranden, og i sommerperioden er der så mulighed for at gå
til stranden, hvor man kan købe is
og pølser. På Knudhule Badehotel
har de tidligere ejere af Gastronomisk Institut fra Silkeborg slået
sig ned og tilbyder rigtigt lækkert
mad i den lidt dyrere ende. Tulstrup kro er i dag kun lejlighedsvis
åben, og Sønder Ege restauranten
eksisterer ikke mere.
Julsø
For foden af Himmelbjerget i en
historisk og smuk bygning driver
Pasqual sin Restaurant Julsø, hvor
man kan få spændende italiensk
inspirerede menuer. Tager man
turen op til toppen af bjerget,
finder man udover is-og pølseboderne også hotel Himmelbjerget,
som serverer lette og klassiske
retter. I den anden ende af Julsø
ligger Ludvigslyst. Den drives i
dag dygtigt og professionelt af
Kira. (bro nr. 55/56). Alt her er
hjemmelavet og menuerne byder
på en stor kulinarisk oplevelse. I
snævringen ligger Ålekroen, som
udover stegt ål også byder på andre danske retter i den bedre ende.
Lige over for ligger Skyttehusets
camping. Her kan købes is, pølser,
burger mm og som noget nyt en
rigtig Hereford steak.

Fra Sejs til Silkeborg
Ved Sejssnævringen kan man
lægge til (bro nr. 11) og gå de 300
meter op til byen. Her finder man
2 pizzeriaer, en lækker deli og en
takeaway forretning kaldet Things
Kokkerier.
Ny Hattenæs er i dag kun åbent
for selskaber, til gengæld er det
muligt at lægge til for enden
af Brassø (bro nr. 5) og tage en
lille gåtur til restaurant Karoline
Amalie, hvor man kan opleve en
af områdets bedste spisesteder.
Ved Aqua broen (bro nr. 4) er
Orangeriet absolut et besøg værd.
I Indelukket findes is og pølseboder, og i SMK's klubhus drives et
dejligt spisested med klassiske
danske retter til meget rimelige
priser og endnu bedre priser for
klubmedlemmer. I inderhavnen
i Silkeborg finder man is og vaffelbod i Hjejleselskabets smukke
bygninger og lækre restauranter i
bygningerne på papirøen og langs
åen. På havnefronten kan man
få super gode bøffer på Kjøt og
Kul og klassiske danske retter i
gourmetstil på restaurant Hjejlen.
I selve Silkeborg findes et utal
af spisesteder i alle klasser og
nationaliteter.
En rejse med båd fra Ry til Silkeborg kan sagtens være en rejse
gennem gastronomiens mange
spændende oplevelser. prøv det.
Jes Hørby

11

Sommertogt til Arvika, Sverige 2019
Kære medlemmer af Ry Bådlaug
På opfordring fra den rare redaktør af det fine blad ”Ank`ret” har
jeg lovet at agere udenrigskorrespondent for en lille stund.
Som det vil være nogle af Ry
Bådlaugs medlemmer bekendt,
er undertegnede, hustru, hund og
kat gået i frivilligt eksil i Sundsøre
Lystbådehavn i Limfjorden. Det
er vi vældigt glade for, men
trangen til at sejle på eventyr i
fremmede farvande har vi stadig,
og det er også blevet nemmere for
os at stikke til havs herfra. Vi har
i nogle år haft en ide om at sejle
til Arvika, som er Sveriges inderst
beliggende havn. Vi har for et par
år siden prøvet at køre i bil langs
vandet til Arvika, hvilket kun
bekræftede os i, at det ville være
en spændende og smuk tur. Vi kan
godt lide at sejle lidt off season,
hvor der er knap så meget pres på
havnene, og man mærker tydeligt
glæden hos havnepersonale og
andet godtfolk, når man kommer
tidligt på sejlsæsonen.
Vi kastede los i starten af juni med
kursen sat mod Hals, hvor vi ventede på magsvejr en enkelt dag,
inden vi skulle krydse Kattegat.
Vi er jo som bekendt campister til
søs og foretrækker at komforten
er intakt, når vi sejler.
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Vi venter på magsvejr i Hals

Efter en smuk og rolig sejlads
nord om Læsø ankom vi efter ca.
12 timer til en dejlig og vældig
pittoresk ø syd for Göteborg, som
hedder Donsö. Da vi har været der
før og tidligt på specielt den svenske sejlsæson, mente vi ikke, det
skulle være et problem at få plads,
men ak! Det var rasende godt vejr,
det var weekend og restauranten
på havnen var nyåbnet - så deet.
Efter lidt søgen blev vi opmærksomme på nogle svenskere, som
vinkede os ind på en fin langskibsplads, ”välkommen til Sverige
och hamnens bäste plats ”
lød det fra en af de flinke folk.
Sådan skal det være.
Næste dag drog vi gennem skærgården op til Göteborgfjorden og
ind til Götaelven. På turen op ad
elven tog vi en overliggerdag i
Lilla Edet, hvor vores gamle venner fra 2013 turen, Bent og Gullvi,
bor. I Lilla Edet Gästhamn ligger
man gratis. Der er vand, men ingen el. Til gengæld er der dejligt
og bortset fra et anseeligt antal
lystfiskere ved elven (Lilla Edet
er kendt for et godt laksefiskeri)
så havde vi havnen for os selv.
Så gik turen videre til Trollhättan, hvor vi oven for slusen nød
at ligge på Spikön, der udover en

fin havn også huser ”Skrot-Nisses
Lekplats” med skønne malerier af
Jan Lööf. Så gik det mod Vänersborg ved Vänern og derfra til et
fantastisk sted på spidsen af Kållands halvö, som hedder Spiken,
og som - bortset fra de, heldigvis
fraværende, unge Hellerup-typer
- minder om Skagen med røgerier
og restauranter, og hvor vi naturligvis indforhandlede en hel røget
sik (røget helt, som også kendes
fra Ringkøbing fjord)
Om aftenen kom en smuk gammel
mahognimotorbåd ind og lagde
sig på pladsen ved siden af os, det
vil sige, manden røg i baljen, og vi
måtte lige give en hånd med. Det
affødte omgående en invitation
til at komme over til en lille en
og en hyggesnak med Urban og
Susanne, som gav os nogle gode
hints fra lokalt hold. Det er altid
rart og ofte nyttigt.
Vi blev anbefalet at sejle til et sted
i Milleviks skærgård som hedder
Aspholm Båtstation, turen gennem skærgården var betagende
smuk, Aspholm bliver drevet
privat af en familie, som bor der
om sommeren. Øen fungerede
oprindeligt som både lodsstation
og som opsamlingssted for evt.
skibbrudne mm.

Donsö

I Spiken med røget Sik
Mod turens mål
Nu drog vi mod turens egentlige
mål ”Vikingaleden”, som skulle
føre os til Arvika. Efter endnu
en flot skærgårdssejlads nåede vi
Byälven, som fører til Säffle, en
dejlig havn, som dog endnu ikke
var åben, da vi ankom. ’Inga problem’- så sparede vi jo havnepenge. Til vores skræk opdagede vi,
at man ”offseason” skulle melde
sig til slusen tre dage før man
skulle igennem, så enten skulle
vi vente i tre dage eller vende om
og sejle andetsteds. Vi blev enige
om at kontakte kommunen, som
står for slusen, og minsandten om
ikke de rare mennesker sagde, at
vi kunne komme igennem med
det samme, hurra. Vi lovede så
at være prøvekaniner for nogle
unge sluse-/brovagter ved en bro,
vi faktisk godt kunne sejle under,
noget for noget.
Efter Säffle var der ikke flere
sluser og broer og efter få timers
sejlads landede vi i Nysäter. Det er
en lille gæstehavn med få pladser,
men da vi var eneste gæstebåd var
det ikke noget problem. Der ligger
i umiddelbar nærhed af ”havnen”
et vikingecenter, som absolut er et
besøg værd, og efter at have læst
os til, at der skulle være en eller
anden form for midsommerfejring
ovre hos de stedlige vikinger,
besluttede vi at blive en stund.
Efter et at have udforsket Nysäter
et par dage, oprandt midsommer, og vi dristede os over mod
vikingepladsen. Det viste sig, at
der kun var et ret begrænset antal

Mahognibåd i Siken
personer, og de var klædt i drabeligt vikingeudstyr og anråbte
diverse guder (tror jeg nok) og
udførte mystiske ritualer. Vi trak
os forsigtigt tilbage til båden i god
ro og orden.
Vores gamle bådkammerater, Per
og Tina, havde været i Arvika i
2012 og Per var så venlig at sende
nogle billeder og anbefalede os at
se, om vi kunne få lov til at ligge
på Arvika Segelselskab`s private
utehamn på øen ”Skagern”, som
den hedder i folkemunde. Det
skulle vise sig at være en fantastisk god ide. Da vi kom til en
godt fyldt havn, var der én plads
ledig, som vi kunne være på og
der stod minsandten et par flinke
mennesker, Thorbörn og Kikki
og vinkede os ind på plads. Solen
skinnede ned på en betagende
smuk havn, der summede af liv
og bådhygge. Da vi havde ligget
der i 15 minutter, stak Thorbörn
hovedet ind og spurgte, om jeg
ville med ud og sejle i en stor
sejlbåd på Glafsfjorden. Æhh,
jo tak, svarede jeg lidt betuttet
og et øjeblik senere entrede jeg,
iført flytvest, en skøn sejlbåd som
tilhørte et andet flinkt par, Björn
og Titti.
Hunden er væk!
Efter sejlturen og lidt aftensmad
var der dømt svensk sommerhygge med musik, snak, en lille en
eller to, til godt ud på aftenen, som
afsluttedes i båden hos os. Da vi,
lidt trægt, kom til live næste dag,
gik vi en tur på øen, hvor vi fik en
snak med et ældre par på omkring

de 80 år, som var afsted i en lille
sejlbåd. Titti og hendes lille kat,
en ”Ragdoll” som også trængte til
luft, var af stor interesse for Kalle.
Tilbage på broen kommer Thorbörn over og spørger, om vi ikke
ville have nøglerne til deres bil,
så vi kunne køre lidt længere omkring, når vi kom ind til Arvika?
Altså, man genvinder jo noget af
troen på menneskeheden igen.
Efter ankomst til Arvika kunne vi
konstatere, at der kun var ganske
få gæstepladser i en ellers ret stor
lystbådehavn, hvilket jo nok beror på beliggenheden langt oppe
og inde i Sverige. Man kommer
ikke lige tilfældigt forbi. Det har
den udmærkede effekt, at man
ikke skal betale havnepenge Hvis
man insisterer, kan man overføre
et lille beløb til havnen via en
banktjeneste, vi ikke har.
Et af turens dramatiske højdepunkter indtraf, da Lisbet var gået
op i det lokale supermarked og
undertegnede liige ville nappe en
morfar. Kalle bliver normalt pænt
i båden og Lisbet havde lukket
kalechen, men da jeg vågnede
lidt senere var Kalle væk! Først
troede jeg, at Lisbet havde taget
ham med, men ringede for en
sikkerheds skyld til Lisbet for at
høre, om det var tilfældet. Kalle er
meget knyttet til Lisbet og havde
maset sig ud under kalechen agters, hvor den ikke var knappet til,
for at finde hende. Lisbet styrtede
ud af supermarkedet og ned mod
en park på vej mod havnen. Indrømmet, jeg blev hårdt ramt og så
for mig, at Kalle var på vej østpå
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mod en skæbne værre end døden.
Jeg anede faktisk ikke mine levende råd og alskens grusomme
historier om stjålne hunde randt
mig i hu. I mellemtiden var Lisbet
nået ned i parken og ser på lang
afstand et ungt par med en lille
hund der godt kunne ligne Kalle.
Lisbet prøvede at pifte og kalde
og minsandten om ikke hunden
kom styrtende hen i mod hende,
det var ham. Med tårer i øjnene
takkede hun overstrømmende de
søde unge mennesker, som havde
set ham og prøvet at følge ham
ned på havnen for at se om han
hørte til nogen dernede. Pyha, det
var noget af en omgang, men det
endte jo lykkeligt.
Hjemtur med friskfanget laks
Nu var det tid til at begynde at
sejle retur, og på vej ned besluttede vi, at ville besøge Klässbols
Linnedvæveri, som er kendt for
deres fine ting, og som blandt
andet leverer til det svenske
kongehus.
Da vi kom tilbage til Säffle var
havnen nu åben og to af havneassistenterne kom ned og tog
imod os og gav sig til at spule og
rengøre den bro vi lå ved og det
gentog sig næste dag. Det kan
man kalde service.
Vi var blevet anbefalet at sejle til
et sted ved Värmlands næs som
hedder Ekenäs. Det er en kombineret campingplads og lystbådehavn, hvor man fra søsiden sejler
igennem et langt og meget smalt
indløb, og hvor man gør klogt i
at respektere afmærkningen. Det
gør man jo altid, men her føltes
det ekstra vigtigt.
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Aspholm Båtstation

Vel ankommet og efter at have
indtaget kaffe og lune ”kanelbullar” på terrassen ved campingpladsen, var vi tilbage i båden
og ind kommer der en hightech
fiskemaskine af en alubåd med
fiskeudstyr allevegne. Vi hjalp
manden på plads med båden og
Lisbet spurgte nysgerrigt, om
han havde fanget noget. Om han
havde!
Minsandten om ikke den rare
mand, da han fileterede den flotte
Vänerlaks, spurgte, om vi ville
have en ”bit” fisk. Det kunne han
øsregne med at vi gerne ville, og
i løbet af ingen tid havde Lisbet
arrangeret en ualmindelig lækker
tallerken fisk. Der er fisk, og så er
der frisk fisk, wow!
Høj sø
Turen gik videre til Otterbäcken
nogle nm oven for Mariestad. I
Otterbäcken havde man valgt et
betalingssystem med en app, som
ikke fungerede og det svenske
swish, som vi ikke kan bruge
uden svensk bankkonto. Nu vil
vi jo ikke snyde, så vi ringede til
nogle bestyrelsesmedlemmer, og
efter forsøg på tre forskellige tlf.
numre fik vi af en flink mand at
vide, at hvis der kom nogle fra
bestyrelsen, kunne vi betale, og
ellers ville han bare ønske os en
god nat.
Vi sejlede af forskellige årsager
til Mariestad, som blandt andet
har en velassorteret marineudstyrsforretning på havnen og en
anden et stykke oppe i byen. Vi
havde via forskellige vejrtjenester
konstateret, at vi nok ville gøre
klogt i at blive nogle dage, og

derfor er Mariestad et godt valg,
da den har en vis størrelse og har
alt i forretninger, restauranter osv.
Da vi havde været der nogle dage,
så det ud til at vinden ville løje lidt
og vi besluttede at gå ud tidligt om
morgenen. Det gik fint den første
times tid, men så kom vi udenskærs på den åbne Vänern! Nu er
vores båd da ganske velsejlende,
men oceangående er den altså
ikke, og de bølger, der mødte os
ude på det åbne, fik os til, meget
hurtigt, at tage en beslutning om at
vende om. Føj for en muggen beskøjt, det var de værste bølger vi
endnu har prøvet, og vi har prøvet
en del. Nå, men ind igen og lade
som ingenting. Senere kom der en
stor flybridgebåd fra Åbenrå som
skulle på Götakanalen. De var sejlet fra Vänersborg til Mariestad og
som manden sagde: det har været
en dum tur, vi har ikke et helt glas
i båden og konerne er sure!
Mod kysten
Efter yderligere et par hyggelige
dage med bl.a alsang i Mariestad,
artede vejret sig, og vi besluttede
at komme afsted til Trollhättakanal og Götaelven ud mod kysten.
Vejrprognoserne indikerede, at
det ville være klogt at ligge klar
ude ved kysten inden ret længe, så
vi kunne få en nogenlunde rolig
tur over Kattegat. Efter endnu et
besøg hos Bent og Gullvi i Lilla
Edet, nåede vi ned til den gamle
borg Bohus ved Kungelv. Det er
en drabelig borg bygget af nordmænd i trettenhundredetallet.
Ved Bohusfæstningen ligger man
gratis, men må kun ligge en nat.
Det var overordentlig spændende

Säffle

at udforske fæstningen, som på
trods af utallige belejringer aldrig
er faldet!
Således beriget gik turen nu tilbage til Donsö, hvor vi igen var
heldige at få en super plads på
trods af, at højsæsonen tydeligt
var på sit højeste. Vi frekventerede det lokale ICA supermarked,
men da vi jo havde Kalle med,
måtte den ene af os vente udenfor.
Da jeg efter endt indkøb kom ud
sad Lisbet på en bænk og talte
med en dansk dame, som også
havde en lille hund, Buddha, og
det viste sig, at vi havde meget at
tale, om så vi inviterede Birthe,
som damen hed, og Buddha med
hjem i båden til kaffe. Det var
vældig fornøjeligt og Lisbet og
Birthe aftalte at mødes næste dag
på naboøen Styrsö, hvor Birthe
havde lejet et feriehus og hvor hun
kunne vise Lisbet rundt på øen.
Farvel til Sverige og goddag til
gamle venner
Det var med vemod at vi tidligt

en morgen sagde farvel til Sverige
for denne gang, men fyldte med
oplevelser og indtryk som vi var,
gjorde det alligevel ikke så meget
at vende stævnen hjemover.
Vi havde en fantastisk overfart
med sol, sæler, fugle, hvide sejl,
store skibe og nærmest havblik,
specielt ved Læsøfladen var det
helt formidabelt.
Efter ca 12 timers sejlads landede
vi i den lille, men hyggelige Mou
Bro Lystbådehavn. Mens vi lå
der, viste det sig, at besætningen
på nabobåden og vi havde fælles
bekendte fra min skumle fortid. Vi
opdagede, at der var muslingefestival i Løgstør og blev enige om
at sejle dertil. Mirakuløst fik vi en
fin plads i havnen, og det viste sig,
at vores nye bekendtskab, Lars og
konen, faktisk ejede 2 huse ved
havnen i Løgstør og vi endte med
at spise aftensmad sammen.
Da vi går og hygger os og kigger på folkelivet kommer der en
besked på min mobil med et foto
af vores båd liggende i Løgstør?
Det viste sig at være vores gamle

bådkammerater fra Ry Bådlaug,
Pia og Anders, som også var taget
til muslingefestival. Det var svært
hyggeligt, og næste dag tror jeg,
vi fik smagt på næsten alle afskygninger af muslinge-retter, der var
at finde på festivalen. Da vi havde
sagt farvel til Anders og Pia, ankom endnu et hold gode venner i
båd, nu fra vores nye hjemhavn i
Sundsøre, og efter endnu en dejlig
aften var vi klar til at sejle det
sidste stykke vej hjem.
Sikke et eventyr vi havde været
på! Fyldt med storslåede naturscenerier, indtryk og nye bekendtskaber følte vi os berigede
og taknemmelige, tænk at det
skulle times os. Jeg kan ikke nok
anbefale, at man kommer afsted,
mens man kan. Udsæt det ikke,
hvis du/I har lyst og mulighed.
Når man har nået vores alder, gælder det om at samle på oplevelser.
Med kærlig sejlerhilsen
Frank, Lisbet og Kalle

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Mark Holter, Mørke - Ib L. Ibsen, Ry
Rune Borre-Jensen, Viby J - Ole Andersen, Horsens
Morten Lundgaard Mejdahl, Engesvang - Kenneth Frandsen, Thorsø
Anders Ellegaard, Ry - Henrik Holm, Skanderborg
Kim Juel, Ry - Thomas Vestergaard, Ry
Lars Christensen, Ans By - Kim Bramsen, Gelsted
Kaj Johansen, Silkeborg - Allan og Susan Nygaard, Silkeborg
Nikolaj Jeritslev, Ry - Mikkel Kastrup, Roskilde
Gorden Morbech, Galten - Bent Jensen, Silkeborg
Troels Laursen, Ry - Therkel Flaskager, Ikast
Gert Christensen, Ry - Erik Nielsen, Låsby
Kim Sole Christensen, Skanderborg - Peter Orluf, Ry
Frank Nielsen, Silkeborg - Michael Mads Hytting, Aarhus N
Erik Sindberg, Ry - Mette B. Schjødt, Silkeborg
Brian Strunge, Silkeborg - Nikolaj Hust, Ikast
Søren Ganzhorn Petersen, Ikast - Knud Aage Henriksen, Kjellerup
Niels Copeland, Ry - Claus Larsen, Skanderborg
Anders Fog Jensen, Silkeborg - Trine og Lars Hoppe-Hagelskjær, Ry
Morten Hagensen, Tilst - Finn Damsgaard, Silkeborg
Peter Rask, Sporup - Thomas Nysted, Hjørring
Natasja Aggergren, Låsby - Dennis Holmgaard, Galten
Per Krattet, Silkeborg
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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.

Arrangementskalender
Oktober
Søndag d. 27.10 kl. 10: Standerstrygning
November
Tirsdag d. 26.11 kl. 19: Klubaften med Johnni Astrup Toftegaard, som er tidligere medlem af RB og
kriminaltekniker ved Rigspolitiet. Han fortæller om kriminalsager og opklaringer.
December
02.12 kl. 18:30: Julehygge

