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Formanden har ordet

Kære alle 

Så er det ved at være efterårs-
tid, dog lidt svært at se, da der i 
skrivende stund er 30 grader og 
høj sol.

Sejlersæsonen er ved at gå på 
hæld, og havnen skal snart igen 
tømmes, og i den anledning vil 
jeg gerne opfordre jer til at læse 
vejledningen for brug af vinter-
pladsen på Skimminghøj, eller 
ved spørgsmål så spørg endelig på 
kontoret eller undertegnede. Det 
er meget nemmere at få sat bådene 
rigtigt første gang derude, og så er 
der også plads til alle.

Nå så havnen er tømt, er det jo 
tid til, at det brave brohold star-
ter med renovering af vores fine 
havn, og på holdet er der altid 
plads til en til, så kontakt Lasse 
broformand, hvis man sidder med 
en indre brobygger i sig, eller hvis 
man nu har lyst til at lave en gang 
middagsmad til de gæve gutter.

Men nu er broholdet jo ikke det 
eneste udvalg der holder hjulene 
i gang i marinaen. Vores fanta-
stiske hus- og pladsudvalg har 
også været i gang. De har malet 

servicebygningen samt renoveret 
vores parkeringspladser, de slår 
græs, de planter ud i krukker og 
holder vores udearealer så fint i 
stand. Kontakt Anette, hvis man 
kunne tænke sig at give en hånd 
med der. Ligeså har vores festud-
valg sammen med vores nye akti-
vitetsudvalg heller ikke ligget på 
den lade side. De har trods covid 
19 fået nogle gode arrangementer 
kørt igennem. Først var det en fin 
tur til Slåensø, hvor man sejlede 
i egne både derud og gik turen 
rundt, og derefter var der kaffe og 
kage ved savværket. Så gik turen 
retur til Ry, hvor der var opstillet 
pølsevogn. Et andet arrangement 
var en tur til Gåsekrogen med fest 
og farver, og i skrivende stund er 
de ved at lægge sidste hånd på en 
natsejlads, så hold jer opdateret 
i bladet samt på hjemmesiden 
og FB. 

Desværre har der også været 
aflysninger. Den ellers så gode 
sejltur med de nye medlemmer og 
vores tradtionstro sommerfest har 
vi måtte udskyde / aflyse. Byg-
geudvalget har haft flere møder, 
og de arbejder kraftigt på et godt 
oplæg til en mulig tilbygning / 
renovering af vores klubhus. Mil-

jøudvalget melder, at alt har kørt 
problemfrit. Brosamarbejdet kan 
meddele at deres samarbejdspart-
nere har været coronalukkede, så 
derfor halter det med opmærkning 
af søerne med de korrekte sømær-
ker. Ligeledes har det haltet med 
renovering af diverse bord-bænk 
sæt, da naturstyrelsen har været 
nedlukket. Der arbejdes nu hårdt 
på at få sat gang i alle tiltag igen. 
Det var lige lidt fra de forskellige 
udvalg.

Ellers er sommeren jo gået. No-
gen har været på havet, andre har 
holdt ferien på søerne. Vejret har 
ikke helt været gode venner med 
os sejlere, men når alt kommer til 
alt, og man er ude i det, så går det 
jo alligevel. Vores slæbested har 
igen denne sommer været flittigt 
brugt, og man kan kun rose jer alle 
for jeres tålmodighed, når der er 
tryk på. Tak for det.   

Til sidst vil jeg bare ønske jer 
alle et godt efterår og håber, at i 
lige får de sidste ture med. Husk 
vi er på kontoret og i bestyrelsen 
altid klar til at hjælpe jer. Spørg 
endelig.      

De bedste sejlerhilsner
Morten Damholdt

Elsker du også vores hyggelige sammenkomster, gode fester og andre arrangementer? det kan vi bl.a. 
takke vores festudvalg for. De yder en kæmpe indsats for at sørge for f.eks. drikke og en bid mad til 
vores generalforsamling. 
Festudvalget kunne godt bruge et par ekstra hænder f.eks. til servering ved større arrangementer. Så hvis 
der sidder nogen derude der kunne have lyst til at give en hånd med engang imellem, så prik endelig 
formanden for festudvalget, Peter Johansson på skulderen.

Festudvalget søger frivilllige
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Nye både i havnen

OPALEN
Ved bro E, allerinderst, der hvor 
der næsten ingen vand er, ligger 
OPALEN, en fin SCAND 25 
CLASSIC fra ‘88.  Det er vores 
nye medlem Finn Damsgård og 
hans kone Helle, som har fået den 
plads. Båden skal lirkes ind og ud, 
og indimellem sætter den sig på 
bunden, men det rører ikke Finn, 
for han har nemlig anskaffet sig 
et par vaders, og vil i gang med 
at grave pladsen ud, så den atter 
kan fungere som bådplads. Den 
store energi er kendetegnende for 
pensionisten Finn, som aldrig kan 
sidde stille. Han er uddannet i at 
lave rustskader, mest på gamle 
biler, men laver alt, som kan svej-
ses, og trods pensioniststatusen, er 
der altid et job at gøre. Finn elsker 
nemlig at hjælpe folk med ting, 
og i Ry marina er han et særdeles 
aktivt medlem af hus- og pladsud-
valget. Parret har 4 børn og 8 bør-
nebørn, og båden bruges flittigt af 
familien, som tidligere har haft 
båd, så campingvogn og nu båd 

igen. Finn har været i bestyrelsen 
i Marselisborg sejlklub, hvor har 
også tilbød sin hjælp til dem, 
som havde brug for det. Faktisk 
er han så glad for at hjælpe med 
praktiske opgaver, at han hjemme 
i Ravnsbjerg, hvor han og Helle 
bor, har lavet en lille klub, hvor 
man mødes og har ting med, som 
er gået i stykker, og så hjælper 
man hinanden med udbedringerne 
over en øl og lidt mad. Finns 
iver for at hjælpe andre ødelagde 
sidste år hans forrige båd, da han 

SOFIE
Inge og Torben Larsen har til-
bragt det meste af sommeren i 
Ry i deres “sommerhus” SOFIE 
SKANDERBORG, en fin Nidelv 
26 Fra ‘86  De har haft båden 
siden 2013, hvor den har ligget i 
Skanderborg sø. Torben gav den 
i morgengave til Inge på deres 
sølvbryllupsdag. Båden blev sat 
rigtigt pænt i stand og skulle jo 
så have et navn. SOFIE blev den 
døbt af en ganske særlig grund. 
Torben på 65 og Inge på 62 har 
3 børn og 7 børnebørn. Desværre 
mistede de deres ene barnebarn, 
Sofie, og derfor er båden opkaldt 
efter hende, så hun altid er der, når 
familien er ude at sejle. 
Til dagligt er Inge pædagog og 
Torben ansat i teknik og miljø 

trak en af de mange både fri, som 
grundstøder syd for nordbøjen 
ved indsejlingen til Ry, men det 
tager han med et smil: “pyt, jeg 
elsker at hjælpe andre, og det er 
så nogle gange prisen......”

Finn og Helle elsker at være i 
Ry marina og håber nu bare på 
at få lov til at blive på den lejede 
plads de kommende år, men mon 
ikke....?
Ry marina ønsker familien Dams-
gård velkommen. 

under Århus kommune. 
For 3 år siden forsøgte de sig 
med en tur på havet, men blæst 
og dårligt vejr gav dem så mange 
tæsk, at en ny havtur ligger lidt 
ude i fremtiden. I stedet fik de 
plads i Ry marina. I år og nyder 

de opholdet og sejlturene mel-
lem Ry og Silkeborg. Håbet er, at 
pladsen bliver permanent, og par-
ret glæder sig til at blive en del af 
Ry marinas foreningsliv og gøren. 
Ry marina ønsker Torben og Inge 
velkommen. 
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Henriks klumme

  Brevkassen
Hvis man har spørgsmål ved-
rørende bådens teknik og 
vedligeholdelse, er man vel-
kommen til at skrive til Hen-
rik på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk. 

Har man spørgsmål om sej-
lads på søerne, søger gode råd 
eller andet, kan man skrive til 
redaktion@gmail.com 

Alle indkomne spørgsmål vil 
blive besvaret i næste num-
mer af bladet.

Det har været et usædvanligt år 
for os alle, også for bådbranchen. 
Grundet Covid19 og rejseforbud 
osv. er der kommet mange nye 
bådejere til. 
Bare båden ku flyde, så ku den 
sælges, og der er nok nogen der 
er gået grinende til banken, mens 
køberen har stået med skægget i 
postkassen.

Jeg har set nogle uheldige båd-
handler i løbet af sæsonen og et 
par stykker, som har været direkte 
farlige at sejle ud i, utætte skrog-
gennemføringer, revnede bælge i 
Z-drev og en enkelt båd med en 
revne i skroget, der nær medførte 
synkning.
Jeg vil råde både købere og sæl-
gere til at bruge en bådkyndig til 
at gennemgå båden før køb eller 
salg, hvilket vil minimere oven-
stående.

Logbog
I samme forbindelse er en log-
bog en god ide. Så kan man altid 
bladre tilbage og se, hvad der er 
skiftet og hvornår.
En logbog er god at have, både 
mens man selv er ejer af båden, 
og i forbindelse med et evt. salg. 
Det hjælper på troværdigheden, 
hvis sælger kan fremvise en log-
bog med alle reparationer, der er 
udført på båden igennem tiden 
i stil med servicehæftet på en 
brugt bil.
Samtidig er det en stor hjælp for 
en selv, mens man er ejer af sin 
båd, at vide, hvornår tingene er 
serviceret.

Actisense EMU-1 / NMEA 2000 
konvertering
Et system som kan konvertere 
signalerne fra motoren eller andet 
udstyr til NMEA 2000, hvorved 
man kan få motordata og andre 
informationer fra forskelligt ud-

styr ombord op på sin kortplot-
ter- skærm, herunder olietryk, 
motorvarme, kølevandstempera-
tur, omdrejninger, timetal, osv.
Konverteren hedder EMU-1 og 
koster ca. 3.700 kr.  
Den tager 6 analoge følere, 4 digi-
tale kontakter, og 2 omdrejnings-
tællere, hvis man har 2 motorer.
Installationen er forholdsvis sim-
pel, men kræver en opsætning 
fra PC, hvor alle informationer 
kodes ind. 
En smart detalje ved EMU-1 er, 
at man ikke behøver at fjerne de 
gamle instrumenter, da den blot 
læser fra følerne, så alle gamle 
instrumenter virker som før.
Hvis motoren kører med Canbus, 
kræves en konverter til dette til 
ca.4.100,-
Jeg kan både installere og sætte 
udstyret op i båden.

Dieselpest
I løbet af sæsonen har jeg set flere 
både med pest i tanken, og efter 
at have gennemtrawlet nettet, har 
jeg fundet et par produkter, som 
ser lovende ud.

Palby Marine er blevet grossist af 
Liquid Molly produkterne, og de 
har et produkt, der hedder
"Super diesel additive". Dette 
skulle både rense, beskytte, og 
konservere tanken for pest.
Jeg har prøvet det i min egen båd, 
og det virker lovende.
Dernæst er der et amerikansk 
produkt, som nedbryder pest, så 
det fuldstændigt forsvinder fra 
tanken. Jeg har forsøgt at hjem-
tage produktet, dog uden held i 
skrivende stund, men forhåbent-
ligt er der nyt til næste nr.

I forbindelse med pest er det 
meget vigtigt, at der ikke er vand 
i tanken, da pesten opstår i laget 
imellem vand og diesel.

Additiver og oliefyr
Jeg er blevet opmærksom på, at 
oliefyr ikke er specielt kompatible 
med diverse additiver, dvs. Jeg 
har oplevet at oliefyret pludseligt 
kører dårligt og ikke vil tænde, ry-
ger hvid røg ud af udstødningen, 
og andre driftsfejl. I disse tilfælde 
skal man overveje en ekstern tank 
til oliefyr eller undlade additiver
Jeg er altid klar med et godt tilbud 
på vinterkonservering, motorser-
vice, eller andet bådgrej.

Sejlerhilsen
Henrik 

Ry Bådimport & Marineservice
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På foreningens facebookside har vi høstet nogle billeder, der illustrerer nogle af de forskellige aktiviteter 
der udøves af de aktive medlemmer – både dem, der er nødvendige for at vedligeholde den flotte marina, 
vi har, og dem, der har et mere underholdende formål.

Hus- og pladsudvalget
Det nye udvalg, der blev valgt ved generalforsamlingen i år, har været særdeles aktivt og løbende doku-
menteret det med billeder på facebook, hvoraf vi her bringer et par stykker.

Set og sket

Tur til Slåensø
Arrangementsudvalget har i år præsenteret et fyldigt program for foreningens medlemmer. Et af disse var 
en samlet sejltur med gåtur til Slåensøen d. 20.juni, hvorfra vi her bringer et par stemningsbilleder.

Rambukken
Vores rambuk bruges af broholdet om vinteren til at slå nye pæle i bunden af havnen, når de gamle er blevet 
for sølle. Den har ligget på land et par år efter at den var blevet rusten og utæt under vandlinjen. Medlemmer 
af broholdet skar så bunden af og fyldte skroget op med nogle vandfaste flamingolignende gule elementer 
i forventning om, at rambukken så kunne blive flydende igen. Og det gik som forventet!
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Afmærkning af danske farvande

Der findes et digert værk, det 
såkaldte IALA system, der om-
fatter al afmærkning til søs. Da 
der efterhånden vil komme flere 
’rigtige’ sømærker i søerne, har 
vi valgt at trykke SejlSikkert’s 
sejladsvejledning her på midter-
siderne. Den vil således kunne 
rykkes ud og medbringes i båden.
Sejladsvejledningen, som alle kan 
drage nytte af, viser bl.a. forskel-
lige skibslys, vigeregler og IALA 
afmærkningssystemet. I relation 
til sidstnævnte,  har vi nu fået et 
nordmærke i Birksø. 
For at undgå tvivl, så skal et 
nordmærke passeres nord om. Du 
skal altså sejle omkring mærket 

på nordsiden, da det er anbragt på 
grund af en hindring, her et lav-
vandet område, på sydsiden. Hvis 
du ikke har et kompas ombord, så 
findes der kort på havnekontoret.
Nordmærket er en del af kompas-
afmærkningssystemet, der består 
af nord-, syd- øst- og vestmærker. 
Nordmærker passeres nord om og 
sydmærker syd om osv.
Mærkerne findes i forskellige 
udformninger. I Birksø er det 
blot en stage med topbetegnelse, 
på havet findes mærkerne som 
større eller mindre flydende gul/
sorte tønder med refleksbånd og 
lys. Nordmærkets topbetegnelse 
er to opadvendte kegler. De øvrige 

mærkers topbetegnelse, farver og 
lysreflekser fremgår af sejladsvej-
ledningen. 
I Borresø har der i mange år stået 
et sydmærke ved Rytterholt og en 
isoleret fareafmærkning med lys 
Fl (2) ved Stejlgrund, men mere 
om det senere.

Et ’vandfast’ eksemplar af Sej-
ladsvejledningen kan hentes 
gratis på havnekontoret. Du kan 
også selv rekvirere den her:
https://www.respektforvand.dk/
viden-og-materialer/materialer/
sejladsvejledning

Kai

Kanofolket er ofte – og af og til 
med god grund – et udskældt 
folkefærd blandt bådfolket på 
Silkeborgsøerne. De er ikke alle 
lige gode til at rydde op efter sig, 
og nogle insisterer på at slå telt op 
uden for teltpladserne.
Når man så møder hensynsfulde 
og venlige unge mennesker på 
kanotur, hele 2 weekends i træk, 
er det derfor værd at fremhæve.

Det første hold bestod af 4-5 
kanoer med både unge mænd og 
kvinder. Det viste sig at være en 
flok jyder og sjællændere, flest 
studerende, som var bosiddende 
i København og på en uges ferie 
med kano fra Tørring til Silke-
borg. 
Vi lå i Gåsekrogen, da de høfligt 
spurgte, hvad stedet hed, og hvor 

Møde med kanosejlere

teltpladsen var. Alle trak kanoerne 
på land og placerede dem, så de 
ikke var til gene for hverken sej-
lende eller gående.
De slog telte op og tændte et bål, 
som de selvfølgelig sørgede for 
var helt slukket, før de sejlede 
næste dag. Om aftenen sad de ved 
et bord-bænkesæt og hyggede sig 
med lidt øl og vin. Dagen efter 
ryddede de alt op efter sig, og en 
af de unge mænd kaldte de andre 
sammen ved bordet med ordene: 
”Nu bøjer vi os lige alle sammen 
ned og samler cigaretskod op”. 
Dét er respekt for naturen, andre 
mennesker og i øvrigt mega god 
stil.

Ugen efter – om lørdagen – møder 
vi atter en flok kanosejlere.
Disse unge mænd kommer alle 

fra indre København. De er på 
tur fra torsdag til søndag fra Ry 
til Silkeborg og retur. 
De unge mennesker spørger igen 
efter teltplads og haler kanoer på 
land.
Atter engang hygges der ved bor-
dene og atter engang ryddes der 
pænt op efter brug.
De unge mennesker forlader plad-
sen med smil og god karma.

Desværre er der i løbet af som-
meren foregået flere rednings-
aktioner med kanoer involveret. 
Julsø har vist tænder ved flere 
lejligheder, og det har flere ka-
nofolk desværre oplevet. Det 
er dejligt at se, at flere og flere 
bruger redningsvest, men det er 
desværre endnu ikke alle. 

Pia Munch Werlauff
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Når man kører ud af Ry mod 
Skanderborg, går der en vej til 
højre lidt før den første rundkør-
sel. Den hedder Kyhnsmindevej. 
Fra den lille p-plads ved vejens 
begyndelse kan man gå ad en sti 
op til det højeste punkt. Her står 
den er obelisk-agtig granitsten 
midt i en stendysse. Det er et min-
desmærke for landskabsmaleren 
Vilhelm Kyhn. På stenen er der 
et bronzerelief af ham i profil og 
indskriften: ”Landskabsmaleren 
Vilhelm Kyhn – denne egns store 
skildrer. Egnens folk og hans ven-
ner satte denne sten”. Den blev 
afsløret d. 28. august 1910, syv år 
efter Vilhelm Kyhns død i 1903. 
Han er født i 1819 og blev altså 
84 år.

Han nåede i sit lange liv at gen-
nemleve en stor del af 1800-tallet 
med dets forskellige retninger 
inden for kunsten. Samtidig blev 

Vilhelm Kyhn
- denne egns store skildrer

hans og andres kunst påvirket 
af de store samfundsmæssige 
begivenheder, der fandt sted i 
dette århundrede. Man kan nævne 
statsbankerotten i 1813, tabet 
af Norge i 1814, de slesvigske 
krige med nederlaget i 1864 og 
afståelsen af Sønderjylland. I slut-
ningen af århundredet påvirkes 
kunsten også af den begyndende 
industrialisering efter 1870. I 
forlængelse af denne tekniske 
udvikling betyder det også no-
get for forståelsen af Danmark 
som helhed og forholdet mellem 
mennesker, at landets forskellige 
egne forbindes med jernbaner og 
mennesker med telefonen. Alt i 
alt ikke så sært, at mange fik ondt 
i nationalfølelsen med alle disse 
tab og forandringer af den kendte 
verden. Dermed opstod et behov 
for at besvare spørgsmålet om, 
hvad det vil sige at være dansk. I 
besvarelsen af dette spørgsmål fik 
landskabsmaleriet og ikke mindst 
Vilhelm Kyhn en central betyd-
ning. Han var nemlig med til at 
skabe forestillingen om en særlig 
dansk natur. Her spiller Kyhns 
malerier fra egnen omkring Him-
melbjerget og Ry en central rolle.

Vilhelm Kyhn og Ry
Det var en folkefest i Ry, da min-
desmærket blev afsløret i 1910. 
En stor menneskemængde gik i 
procession til det pyntede Lyng-
hoved, som stedet hed, med faner 
og dannebrogsflag. Også i forbin-
delse med Vilhelm Kyhns 200-års 
dag i 2019 blev han fejret af en 
lang række foreninger og grupper 
i Ry med udstilling, foredrag og 
ophængning af et af hans store 
malerier i Ry Bibliotek.  Der var 
også et festligt arrangement ved 
mindesmærket i anledning af, at 
der blev afsløret en ny informati-
onstavle om Vilhelm Kyhn, der 
blev placeret her.

Forklaringen på, at Vilhelm Kyhn 
fik denne status i Ry, står sådan 
set på mindestenen: ”denne egns 
store skildrer”. Mange af de ca. 
200 malerier og lige så mange 
tryk, der findes på danske museer 
og de mange billeder, han malede 
herudover, har landskabet om-
kring Ry og Himmelbjerget som 
motiv. Han var selv nært knyttet 
til Ry, selv om han havde sin bolig 
og sit atelier på Frederiksberg i 
København.

Han har malet mange landskabs-
billeder fra stort set alle egne af 
Danmark, efter at han første gang 
var i Jylland i midten af 1840erne, 
men fra 1873 til århundredskiftet 
vendte han hvert år tilbage til Ry 
ved sommerens begyndelse og 
boede her på Ry Gæstgiveri (Ry 
Kro), indtil efteråret nærmede sig. 
Til sit arbejde med maleriet fik 
han en lokal håndværker til at lave 
et sammenklappeligt og flytbart 
skur, der stod ved en grusgrav 
nær Ry. Her kunne han have sit 
malergrej og søge ly for vejr og 
vind. Han blev en folkekær skik-
kelse i Ry, hvor han blev kaldt 
”den gamle mester” og ”byens 
bedstefar”. Og det siges, at byens 
børn hilste ham velkommen, når 
han kom til byen, og råbte ”Som-
meren er kommet”, og at han i 
øvrigt delte bolsjer ud til børnene.

Skiftende vurderinger af Vil-
helm Kyhn
Vilhelm Kyhn var en af sin tids 
mest anerkendte malere, og ved 
verdensudstillingen i Paris år 
1900 fik han som den eneste dan-
sker en bronzemedalje. I hjemmet 
på Frederiksberg samlede han en 
gruppe af tidens malere om sig, 
og i Ry var han også centrum for 
en gruppe malere (jfr. billedet) 
en kunstnerkoloni, som vi også 
kender det fra Skagensmalerne, 

Mindesmærket for Vilhelm Kyhn 
i Ry
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Egernsundmalerne i Sønderjyl-
land og De fynske malere osv.

Men især efter sin død i 1903 
blev han udsat for kritik fra flere 
kunsthistorikeres side, bl.a. for 
mangelfuld malerisk teknik og for 
den nationalt indadvendte, idea-
liserende fremstilling af dansk 
natur og for sin afvisning af uden-
landsk indflydelse i slutningen af 
1800-tallet. Imidlertid er han de 
sidste 30 år blevet rehabiliteret 
med større forståelse for nuan-
cerne og kompleksiteten i sin 
malerkunst. Det har bl.a. givet 
sig udtryk i et større forsknings-
projekt i et samarbejde mellem 
fire kunstmuseer og Aarhus Uni-
versitet. Dette resulterede i en 
vandreudstilling med billeder af 
Vilhelm Kyhn, der er vist på de 
fire museer, samt udgivelsen af 
en stor bog med titlen ”Vilhelm 
Kyhn & det danske landskabs-
maleri” i 2012. To af museerne, 
nemlig Randers Kunstmuseum og 
Ribe Kunstmuseum, har venligst 
ladet mig gengive fotografier af to 
landskabsbilleder fra Ry og Him-
melbjerget fra deres samlinger. 

Et billede malet i Ry
Det ene af disse med titlen ”Fra 
egnen ved Himmelbjerget” er ma-
let i 1882 og måler 134 cm x 187 
cm. Det tilhører Randers Kunst-
museum, hvis tidligere direktør 
Finn Terman Frederiksen både har 
skrevet en artikel i føromtalte bog 
om Vilhelm Kyhn og en selvstæn-

dig artikel om netop dette billede, 
”Omkring et kunstværk 8”. 

Billedet er en meget præcis gen-
givelse af en bestemt lokalitet i 
Ry, nemlig udsigten fra det sted 
i grusgraven, hvor Kyhns felta-
telier stod. Den nøjagtige gen-
givelse af alle detaljer i billeder 
kan bekræftes ved sammenlig-
ning med samtidige fotografier. 
Stedet er i dag bebygget, men 
svarer til adresserne Kyhnsvej 
21 / Søvangsvej 4-6 iflg. Finn T. 
Frederiksen. Vandet i midten af 
billeder er et hjørne af Ry Møl-
lesø, som kaldes Smedekrogen, 
og grusvejen til højre er i dag 
vejen fra Ry til Gammel Ry. Bag 
træerne, som i dag er væk, anes en 
gavl og rygning af Ry Mølle. Det 

lille søglimt til højre bag træerne 
er Birksø, som vi sejler igennem, 
når vi lægger Ry Marina bag os. 

Billedet er et eksempel på fri-
luftsmaleriet, dvs. at det er malet 
på stedet i naturen med udsigt til 
det motiv, der gengives. Denne 
arbejdsform brugte Kyhn i sti-
gende grad fra 1870´erne og 
frem. Alternativet er at lave en 
skitse eller et udkast på stedet og 
så male billedet færdigt hjemme 
i atelieret. Derved får man større 
frihed til at lave et såkaldt kom-
positbillede, dvs. trække fra og 
lægge til og ændre i forhold til 
den faktiske natur for at få det 
til i så høj grad som muligt at 
fremstå som det idealbillede af 
dansk natur, som mange malere i 
samtiden tilstræbte at skabe i den 
såkaldte nationalromantiske stil 
for at styrke betragterens opfat-
telse af, hvad der er særligt dansk.

Man har diskuteret meget, hvad 
man skal med et maleri af naturen, 
når man kan gå (eller sejle) ud i 
naturen og nyde dens skønhed 
set med egne øjne. Dertil kan 
man meget kort sige, at et billede 
af naturen, hvad enten det er et 
maleri eller et fotografi, altid er en 
fortolkning af den virkelige natur 
og dermed et forsøg på at give an-
dre en bestemt opfattelse af den. 
F.eks. er et billede jo et firkantet 
udsnit af naturen og ikke en 360 

Vilhelm Kyhn og kunstnerkolonien. Ry Lokalarkiv

Vilhelm Kyhn. Fra egnen ved Himmelbjerget, 1882, 
Randers Kunstmuseum
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graders totaloplevelse, og det er 
altid et valg, hvilket udsnit det så 
skal være. Man skal altså vælge et 
sted at se fra og en afgrænsning 
af det sete. I billeder af Kyhn er 
det ofte et højdepunkt i landskabet 
med panoramisk udsigt. Man skal 
også vælge, hvad der skal være 
forgrund, mellemgrund og bag-
grund. Man skal vælge, hvilke 
lysvirkninger der skal være, og 
det hænger igen sammen med, 
på hvilket tidspunkt af døgnet og 
på hvilken årstid, man vælger, at 
billedet skal males, ligesom også 
den type skyer, der er på himlen, 
har en betydning for billedets 
virkning. 

Det er almindeligt anerkendt, at 
den virkning, Kyhn tilstræbte, 
var, at billedet skulle skabe en 
stemning hos beskueren. Finn 
T. Frederiksen mener, at dette 
billede er en ”stemningsmættet 
naturskildring”, der gengiver 
”det danske landskab i en af dets 
mest storladne fremtoningsformer 
med en atmosfære af umådelig 
fredfyldt sommerlig frodighed 
og varme”.

Romantik eller naturalisme
Et billede som dette er ikke et rent 
romantisk idealbillede af naturen 
i dens gudskabte fuldkommenhed 
og med mennesket i paradisisk 
harmoni med naturen. Det er 
med dets præcise gengivelse af 
en faktiske lokalitet langt snarere 
et eksempel på naturalismen som 
stilart, der vandt frem i sidste del 
af 1800-tallet. Det skete samtidig 
med at der kom en naturviden-
skabelig forståelse af mennesket 
og naturen som alternativ til en 
religiøs forståelse. 

Her er i billedet spor af menne-
skets indgriben i naturen i form 
af grusgraven i forgrunden og 
de meget små mennesker i bil-
ledet, der møjsommeligt arbejder 
for at opretholde livet i samspil 
med naturen gennem fiskeri og 
tøjvask. Det er typisk for Kyhns 
landskabsbilleder, at mennesker 
i billedet er meget små i forhold 
til en overvældende natur. Dette 

er noget, vi i dag er ved at blive 
bevidst om på den hårde måde, 
når naturen slår igen med klima-
problemer eller coronaepidemier. 
Når det så er sagt, er der vist ingen 
kendere af Vilhelm Kyhn, der vil 
hævde, at han grundlæggende har 
forladt sin tidligere romantiske og 
nationalromantiske opfattelse af 
naturen som noget helligt, rent og 
ophøjet. Frederiksen kalder dette 
billede for en stemningsmættet 
naturalisme, der efterhånden bli-
ver utidssvarende.

Udsigt mod Himmelbjerget 
fra Ry
For at supplere det foregående 
billede har jeg medtaget billedet 
”Udsigt mod Himmelbjerget fra 
Ry”, 1891, fra Ribe Kunstmu-
seums samling. Her er der også  
arbejdet bevidst med, hvad der er 
forgrund, mellemgrund og bag-
grund, og vi ser også her spor af 
menneskelig aktivitet i form af 
f.eks. en vej og en plantet og klip-
pet hæk. Man kan bemærke sig, at 
der på Himmelbjerget i baggrun-
den mangler tårnet, der blev rejst 
i 1875 som tak til kong Frederik 
d. VII for grundloven. Dette tårn 
var Kyhn meget imod – åbenbart 
et for voldsomt indgreb i naturen 
– og han undgik at male det ved 
slet og ret at udelade det som 
her, eller lade en gren eller et træ 
dække det, eller som i det forrige 
billede ved at afskære motivet, så 

det ikke kommer med. Bakkedra-
get i baggrunden på det billede er 
ikke Himmelbjerget, der ligger til 
højre for motivets afskæring, men 
naboen Sandege Kol.

Dengang og nu
I dag hænger der vist ikke så man-
ge landskabsmalerier på væggene 
i de danske hjem, som der gjorde 
før i tiden, men for den historisk 
og lokalhistorisk interesserede er 
Vilhelm Kyhns landskabsmalerier 
en god indfaldsvinkel til forståel-
sen af mange af de forestillinger 
om naturen, der også eksisterer 
i dag. Vi møder dem i mange 
fotografers landskabsfotos og 
i andre og mere kommercielle 
iklædninger som f.eks. rejsebro-
churer og turistbureauers hæfter 
med information/reklame for et 
lokalområde eller de landskabs-
billeder, vi møder på computerens 
opstartside. Fælles er interessen 
for at gengive skønheden og stor-
heden i naturen.

Erik Svejgaard

Vilhelm Kyhn. Udsigt mod Himmelbjerget fra Ry, 1891, 
Ribe Kunstmuseum
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Kære medlemmer af Ry Båd-
laug 
Efter to års bosættelse ved Lim-
fjorden og mange dejlige sejlture 
har der efterhånden samlet sig så 
meget kendskab til især visse dele 
af fjorden, at jeg gerne vil fortælle 
lidt om at leve og sejle her.

Vi, min hustru af første ægte-
skab, Lisbet, og jeg selv, Frank, 
besluttede i 2017 at prøve at til-
bringe sommeren på Limfjorden 
og besluttede at melde os ind i en 
sejlklub, så vi havde en fast base 
her. Det blev den viden om så 
ukendte lille forening Sundsøre 
Lystbådehavn. Vi blev vældig 
godt modtaget, og efter kort tid 
begyndte nogen af de lokale at 
prøve at overtale os til at flytte 
herop. Det endte med, at vi blev 
så glade for området, så vi satte 
vores hjem gennem 42 år til salg.

Efter mange ture rundt på egnen 
fandt vi et lille hus med fjordud-
sigt, og som var velegnet til et 
par gamle hønisser som os. På 
forunderlig vis lykkedes det at få 
solgt vores gamle hus i skoven og 
få købt det hus, vi havde forelsket 
os i, og samme dag, som vi under-
skrev salgspapirerne, underskrev 
vi købet af vores nye hjem. Vi 
overtog huset i januar 2018, og nu 
var der kun 5 minutter til båden i 
modsætning til før, hvor vi havde 
45 km til båden i Ry.

Limfjorden har mere end 40 
havne, man kan besøge, og mange 
af dem er hyggelige og smukt 
beliggende.
Vi startede naturligt nok med at 
besøge de nærmeste havne. Der 
er en 6-7 stykker indenfor 2 til 3 
timers sejlads: Virksund, som er 
en fin havn med alle faciliteter, 
ligger i sydøstlig retning og ud-
over et par pejlemærker med det 
folkelige navn ”Marens Patter”, 

En beretning fra Limfjorden

befinder indsejlingen til Hjarbæk 
Fjord sig også der. 

Lægger man kursen nordligt, 
åbner der sig mange muligheder: 
Fur er den første havn, man kom-
mer til, men i år har der været så 
mange gæstebåde, ikke mindst 
fra Sjælland, og Fur er vældig 
populær pga. molers-lejerne med 
fossiler, Fur bryghus og meget 
andet, at vi venter med besøg til 
efter den værste ferietrafik har 
lagt sig.

Holder man en smule til nord-
øst, er Livø et skønt og specielt 
sted med en stærkt underhol-
dende, meget leende kromand, 
campingfatter med mere. Umid-
delbart øst for Livø på Himmer-
land ligger Rønbjerg Havn med 
det herostratisk berømte fiskehus. 
Det ser ikke ud af meget, men der 
fås en lang række lækre og ikke 
mindst friske fiskespecialiteter. 
Indehaveren af fiskehuset kører 
hver morgen tidligt afsted til 
Hirtshals efter frisk fisk. Fiske-
frikadellerne er fremragende, og 
et frisklavet stjerneskud udleveres 
på en paptallerken for 65 kr.

Fortsætter man en halv times tid 
nordpå fra Rønbjerg,  ankommer 
man til Løgstør. Løgstør har en 
spændende kanalhavn, Frederik 
d. VII´s Kanal, som tiltrækker 

sejlere fra nær og fjern. Løgstør 
er i ”normale” år vært for en 
stor muslingefestival, hvor man 
tilbereder over 1 ton muslinger 
på alskens spændende og delikate 
måder. Ved kanalhavnen kan man 
besøge Limfjordsmuseet, se byg-
geri af forskellige bådtyper og få 
en fornemmelse af, hvordan man 
levede og fiskede ved fjorden før 
i tiden. 

Sejler man forbi Fur, et par 
streger mod nordvest, finder man 
i den nordlige ende af Mors en 
af vores yndlingshavne: Ejerslev 
Havn. Det er en lille hyggelig 
havn med fine langskibspladser. 
Nogle meter oven for havnen 
findes der en smuk lagune/sø med 
sti hele vejen rundt. 

Når vi er ved nordspidsen af Sal-
ling, drejer vi ofte ned gennem 
Fur Sund og videre ned mellem 
Mors og Salling, hvor man på 
Salling-siden finder Glyngøre 
og på Mors-siden har Nykøbing 
Mors.
Begge havne er gode bunkrings-
steder, da man nærmest ligger 
midt i byen. Glyngøre huser ud 
over en Superbrugs også et spille-
sted, Æ´Kass`hus, som i normale 
år har koncerter den første fredag 
i hver måned. Der findes også en 
super østersbar, hvor man kan 
smage nogle af verdens bedste 

Frederik d. VII`s kanal Løgstør
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østers i selskab med et glas koldt 
hvidvin.

Havnen i Nykøbing er en af de 
større havne i Limfjorden, og når 
man har lidt held, kan man ligge 
helt inde ved kajen i bunden af 
havnen, hvor der er en god cafe´/
restaurant og kun 5 minutters 
gang til bytorvet, hvor der, igen 
i normale år, er gratis musikar-
rangementer sommeren igennem.

Nykøbing afholder også en stor 
skaldyrsfestival, hvor dygtige 
kokke tryller med østers, muslin-
ger og lokale specialiteter. Sidste 
år besøgte vi festivalen og smagte 
på mange lækre retter, men én 
ret gjorde stærkt indtryk: i en 
lille finér-tallerken var der anret-
tet sprødstegte panko-panerede 
østers på en bund af bl.a. små 
marinerede æbletern og citron-
coulis, det smagte fantastisk! 

En af destinationerne i år var 
den lille havn på Venø. De fleste 
kender jo nok Venøbøf, og når 
man nu er på øen, og der kun er 
5 minutter til fods hen på kroen, 
måtte vi jo hen og smage. Jeg 
forelskede mig dog i en stor 
smørstegt rødspætte, men fik lov 
at smage Lisbets bøf, begge retter 
var fine. I år var det en god ide at 
bestille bord i forvejen, øen har 
været flittigt besøgt i sommer, 
ikke mindst fordi der har været 
og stadig er gratis færge helt frem 
til og med september. Havnen er 
lille, og man skal komme tidligt 
for at få en plads, 6-7 både og 
havnens gæstepladser er fyldt. 

Der findes, ud over kroen, et lille 
cafeteria, men ingen købmand på 
øen, så man skal selv medbringe, 
hvad man skal bruge.

Vi sejlede fra Venø nordpå op 
gennem Tambosund til Tambo-
huse. Lisbet havde dagen før, på 
vej til Venø, sagt, at hun mente 
at have set en delfin. Det affær-
digede jeg naturligvis som noget 
fordrukkent sludder, der er jo ikke 
delfiner i Limfjorden! Vi fandt 
næste dag ud af, at det var der 
så alligevel, en sejlbåd havde på 
østsiden af Venø observeret og 
filmet en lille flok delfiner, såehh. 
Der har sommeren igennem været 
observeret legesyge og nysger-
rige delfiner forskellige steder i 
Limfjorden, bl.a. nord for Livø, 
ved Glyngøre og i Aalborg havn.

Da vi ankom til Tambohuse 
kunne vi se, at havnen er lille, 
men flot renoveret, og vi sejlede 
ganske langsomt ind for at finde 
en egnet plads. Der kom en lille 
damjolle med 2 mand ombord tæt 
forbi, og de prajede os og sagde, at 

der er 2,5 meter overalt i havnen, 
og vi kunne ligge, hvor vi ville 
(der var kun os). Vi fik fortøjet, 
og den ene af fiskerne kommer 
over og spørger, om vi ikke har 
lyst til nogle krabbekløer. Det kan 
han lige tro, vi har, det er store 
flotte krabber, og nu kommer den 
anden fisker over og siger ”min 
kone skal alligevel koge krab-
bekløer til os selv, skal hun ikke 
koge til jer også?” Jamen altså, 
folk er jo utroligt flinke. Et par 
timer senere kommer manden 
tilbage, nu sammen med sin dat-
ter, medbringende en stor portion 
perfekt tilberedte krabbekløer og 
spørger, om de ikke lige skal købe 
noget tilbehør med til os, de skal 
alligevel ind til byen. Mageløst!

Mange steder omkring Limfjor-
den har man været hårdt ramt af 
økonomiske nedgangstider, og en 
del af de store gamle arbejdsplad-
ser er forsvundet. Det har tvunget 
folk til at være innovative, og der 
er masser af ildsjæle i de små lo-
kalsamfund. Vi har her hos os et 
af de store eventyr: Thise Mejeri, 

Den lille havn på Venø Stille aften på Venø

Tambohuse ved aftentide
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Kim Skovfoged, Harlev  -  Steffen Ulsø Knudsen, Ry
Thomas Poulsen, Ry  -  Mike Hertz, Låsby

Nicolas Skovmand, Ry  -  John Flemming, Tilst
Julie Mousten Rasmussen, Risskov  -  Torben Hansen, Rask Mølle

Egon Sørensen, Ry  -  Ivan Jensen, Ry
Bo Wenneberg, Ry  -  Gert Rasmussen, Ry

Lena Risager, Ry  -  Helle og Peter Frost-Larsen, Ry
Brian Hovgaard, Galten  -  Heidi og Bent Langager, Galten
Robert Pedersen, Ry  -  Peter Hjuler Gariel, Skanderborg

David Bennet, Ry  -  Henrik Møller, Gjern
Lars Jensen, Skanderborg  -  Mikkel Højrup, Harlev J

Michael Iversen, Bording  -  Jørgen K. Mogensen, Skanderborg
Rune Pedersen, Hadsten  -  Killan Devlin, Ry

Nikolas Bjørnvig, Sporup  -  Finn Nørgaard Andersen, Ry
Svend Aage Bejder, Låsby  -  Dorthe Pleth Sørensen, Sporup

Kaj Bæk Jensen, Them  -  Rasmus Buddal, Ry
Fritz Kristensen, Nørre Snede  -  Jonas Pedersen, Ry

Michael Wright, Galten  -  Kasper Venø, Ikast
Jens Simonsen, Risskov  -  Thomas Nørgaard, Silkeborg

Peter Ostenfeldt, Højbjerg  -  Robert Hjorth, Them
Kenneth Kongsted, Hammel  -  Lars Rasmussen, Galten

Thomas Bagger, Silkeborg  -  Michael Fink Nielsen, Brædstrup
Susanne og Keld Andersen, Skanderborg  -  Lars Engedal, Them

Henrik Holgaard, Bryrup  -  Kjeld Svensgaard, Silkeborg
Lars Klavsen, Ry

Ry Bådlaug byder velkommen til:

startet af økologiske landmænd, 
der blev anset for at være en flok 
romantiske hippier, som man i 
starten grinede lidt overbærende 
af. Nu har mejeriet for længst 
rundet en milliard i omsætning, 
og der er ingen, der griner mere. 

Ved siden af vores havn har vi 
været så heldige, at det gamle 
Sundsørehus var til salg, da vi 
flyttede hertil, og et par dygtige 
mennesker, Ole og Silvia, købte 
stedet og etablerede ”Limfjords 
Brænderiet,” hvor der laves whi-
sky, rom, gin, øl og mange andre 
specialiteter. Gæster kan også i 
sæsonen få lidt lækkert at spise. 
Man tilstræber at bruge lokale 
råvarer i vid udstrækning og i den 
første sæson rundede man 20.000 
gæster!

I Thise, som huser ca. 150 ind-
byggere, ligger lige over for me-
jeriet ”Æ´ Tjøman”, som drives 
med hjælp fra over 40 frivillige. 
Lisbet fik med vanlig omhygge 

rodet sig ind i det og blev efter et 
stykke tid ansat nogle timer om 
ugen. Det er lidt af et karriereskift 
som 70-årig!
Vi havde heller ikke været her 
længe, før Lisbet var involveret 
i at arrangere ”Åben Havn” i 
Flid regi, og jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen for havnen og endte 
som formand.
Det medfører jo selvfølgeligt en 
del arbejde, men er også en super 
måde at lære folk at kende på.
Det har jo vist sig, at der er en 

lang række fremragende lokale 
produkter, ikke mindst fine li-
nemuslinger fra ”Muslingeriet”, 
som vi køber en del af i sæsonen, 
både til os selv og til en del af de 
lokale, som vi har lært at kende.

Alt i alt har vi ikke et sekund 
fortrudt, at vi er flyttet hertil, 
tværtimod.
Med ønsket om en fin eftersom-
mer til jer på søerne vil jeg slutte 
for denne gang.

Frank og Lisbet og Kalle

Det kan vel kaldes magsvejr



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

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet fra 
vores broanlæg senest d. 15. no-
vember. Indtræder noget uforud-
set op til denne dato, kontakt da 
havnekontoret.”Havnens Emma 
Gad” skal læses. Folderen med 
godt sømandskab kan hentes i 
klubhuset eller læses på hjemme-
siden. (sejlområde/takt og tone)

Husk nu vesten når du arbejder 
alene på havnen.

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

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-
minghøj 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 havnekonto-
rets viden og godkendelse, 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 klubhuset på opslagstave-
len.

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 jævnligt i vintersæ-
sonen, især efter et stormvejr.

Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt 
udstyr – også pulverslukkere. 
Frist ikke tyven. 

Lørdag d. 10. oktober: Svampetur med guide og kok

Søndag d. 25. oktober kl. 10: Standerstrygning

Se uddybning om arrangementerne på foreningens hjemmeside www.rymarina.dk

Arrangementskalender


