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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
Ohøj – så er vi desværre kommet til den mørke og kolde tid. Bådene er kommet på land og står nu trygt
og godt indpakket, klar til at overvintre.
Jeg nævnte i mit sidste indlæg, at jeg havde solgt min båd. Så var jeg også fri for at vinter-klargøre den.
Troede jeg – men så blev der handlet igen, og den ”nye” båd er nu kommet på land og klargøringen er i
skrivende stund i fuld gang. Det hører nemlig også med at pusle om båden i efteråret, nu iført en lun sweater
og med en varm kop kaffe. Samtidig nyder jeg bevidstheden om, at den nye båd nu er klar til næste sæson
i 2017, hvor det bliver spændende med det nye fortøj; nu kan tiden ikke gå hurtigt nok.
Standerstrygningen og dermed overgangen til vintertid blev markeret i klubhuset sidst i oktober. Igen kunne
vi glædes over det store fremmøde.
”Brobisserne” er så småt ved at komme ud af deres sommer-hi og forbereder nu vinterens renoveringer på
Marinaens mange broer. De går normalt for alvor i gang straks efter nytår.
Skanderborg Kommune har nu godkendt de matrikulære ændringer i forbindelse med udbygningen af
klubhuset. Nu er det landinspektøren, der skal arbejde videre med planerne. Kommunens godkendelse
betyder også, at de nødvendige dispensationer angående byggelinjer og sø-beskyttelseslinjer er modtaget.
Klubben er vært for en jule-hyggeaften mandag den 5. december kl. 1900. Det bliver en klubaften med
gløgg og æbleskiver.
Datoer og klokkeslet for møder og begivenheder i 1. kvartal 2017 kan man se i kvartalsprogrammet på side
9. Husk at sætte kryds i kalenderen.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår.

Jesper Madsen

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Erik og Tove Svejgaard, Højbjerg
Ib Borup Jensen, Brædstrup
Lars Rasmussen, Brædstrup
Thomas Clausen, Hammel
Morten Sejr Hansen, Århus C
Torben Larsen, Skanderborg
Tina og Kim Rude Larsen, Galten
Martin Nielsen, Galten
Bent Jensen, Hammel
Christian Smedegaard, Ry
Jørgen Larsen, Hørning
Jørgen Thyyssen, Horsens
Peter Kiil, Mårslet

Facebook

Husk at klubben har en gruppe på Facebook der hedder “Ry Marina”. I denne gruppe vil der
løbende komme opslag om diverse arrangementer og aktiviteter i klubben.
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Stockholm tur/retur
Kai Rasmussen

- Fortsat fra sidste nummer

I sidste nummer af Ank´ret, nåede
jeg at fortælle om vores rejse fra
Horsens til den østre Skärgård.
I denne fortsættelse går turen
videre mod Stockholm.
Stockholm
Den korteste vej til Stockholm
er gennem Södertälje Kanalen,
hvor man via en sluse ’løftes’
op i Mälaren. Man sejler nu i
ferskvand de næste 20 sømil ind
på bagsiden af Stockholm. Turen
går derefter videre syd om Södermalm ned gennem endnu en sluse,
hvorefter man igen er i saltvand.
Mälaren er en ret stor sø, med
masser af øer, hvor man sagtens
kan tilbringe en hel ferie uden at
komme til at kede sig. Skulle det
ikke være nok, er der etableret en
videre forbindelse til søen Hjalmaren, der mod vest rækker helt
over til Örebro.
I selve Stockholm er der ikke
mange gæstehavne. Vi fandt en
plads i Navis Havnen på Djurgården, der var til at betale og
havnen, der ejes af Navigations
Själskapet, ligger meget centralt
for sightseeing i byen.
Vi kunne i gå afstand besøge
både Wasa Museet og hvad der
var rigtig sjovt ,” ABBA, The
Museeum”, der er forholdsvis nyt
og lige noget for vores generation.
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Man dumper lige ned i 70’ernes
glade popkultur og genoplever
det hype der var omkring ABBA
disse år.
Wasa Museet er også helt fantastisk, bare det, at skulle stå i kø
i en halv time for at komme ind,
siger noget om at det er seværdigt.

Man tror det er løgn, når man ser
det store flotte skib og hører, at
det efter søsætningen kun sejlede
nogle få hundrede meter, før det
i let vind kæntrede. Grunden var,
at man havde ’glemt’ ballast i kølen. På museet kan man se alt fra
skibets opbygning, indretning, til
rigning og bemanding. En masse
detaljer, der er vildt spændende,
i hvert fald hvis man interesserer
sig for søfart.
I samme område ligger et museum
for gamle lystfartøjer. Her ses
smukke gamle lystbåde. Sejl- og
motorbåde i lakeret træ og med
mange fine detaljer. Der er også
blevet plads til en Albin 25 motorbåd og en Vega sejlbåd i glasfiber, men de ældste af dem, har
vel også snart 50 år på bagen. Da
begge bådtyper har haft stor betydning for lystsejladsens enorme
fremgang siden begyndelsen af
60’erne, forstår man godt, at de
skal på museum.
Lige ved siden af lystfartøjsmuseet, findes et flydende museum
med store veteranskibe. Bl.a. en

dampdrevet isbryder, et fyrskib og
flere af søværnets gamle fartøjer.
Der er gratis adgang til begge
museer.
På Djurgården findes også Forlystelsesparken Gröna Lund, der
til trods for sin størrelse og beliggenhed ikke virker forstyrrende
for området.
Fra havnen er der gode transportmuligheder til midtbyen med
sporvogn eller havnerundfarten,
det er ganske let. Vi blev 4-5 dage
i Stockholm, hvilket bestemt ikke
var nok, men et besøg i Gamla
Stan må man ikke udelade. Her
er fantastisk smukt med mange
smalle gader, sjove butikker og
dejlige spisesteder. Ja så var der
jo også lige alle de mange andre
turister, der ville opleve nordens
Venedig, men det var vi jo selv
en del af, så pyt... Hver dag sommeren igennem anløbes havnen af
2-3 store krydstogtskibe og det ses
tydelig i bybilledet.

Og så hjemad...
Tiden går og turen fra Stockholm
til Göteborg gennem kanalen,
Vättern, Vänern og Göta Elven er
mere end 600 km lang svarende
til næsten 350 sømil. Der er et par
dages sejlads fra Stockholm til

Mem, -kanalens østlige ende og
denne gang ville vi have god tid.
Der var ca. 3-4 uger tilbage før vi
skulle være hjemme, så hjemturen
gennem Göta Kanalen blev booket over nettet. Let og faktisk ikke
dyrt. Kanalselskabet reducerede
priserne for et par år siden og netbooking giver yderligere rabat.
Trosa
På tilbageturen, der også forløb
gennem Mälaren og Södertälje
slusen, kunne vi tanke diesel til
kr. 15,- /l. mod normalprisen i
Sverige på kr. 17,- /l. Selv om
kursen på den svenske krone er
omkring 0,80, er dieselolien dog
noget dyrere end i Danmark, men
da der bruges en del diesel på
sådan en tur, var det fint at kunne
spare et par kroner pr. liter.
Hvor mange af bladets læsere
har mon besøgt Trosa? Nok ikke
mange, men Trosa er en rigtig
dejlig og ikke helt lille by med de
flotteste træhuse, der ligger godt
gemt inde bag skærene omkring
et meget langt å-løb, der også
fungerer som havn. Fine spise-

steder, lækre butikker og musik
på havnen.
Professoren, præsten og Mona...
En af de mange oplevelser, der
følger med, er de spændende personer man møder rundt i havnene
man anløber. Der var Daniele,
professor i fysik fra Rom, der
vidste alt om reparation af vores
næsten 40 år gamle autopilot. Vi
mødtes i København og havde en
hyggelig dag om bord, hvor han
og konen fortalte om deres båd i
Adriaterhavet.
Så var der Præsten Stig, der havde
levet det meste af sit liv i USA og
Mona fra Norge. De havde slået
sig ned i Hjo, et fiskerleje på Vätterns vest side. Sammen havde de
købt en båd som vores. Det fik vi
naturligvis meget snak ud af. Da
Stig udover sin præstegerning
havde en karriere som gospelsanger, der turnerede i både Sverige
og staterne, var det ikke svært at
holde samtalen i gang.
I flere havne op langs den svenske

øskyst, mellem Kristianobel og
Södertälje, blev vi mødt af frisøren fra Frederiksberg og konen
Pia, der altid vidste hvor der var
plads i havnen. De var hjemmehørende i Svanemøllehavnen,
men sejlede hver sommer i ca. 3
måneder. Deres store passion var
veteranbiler, og de var på vej til
et stort træf i den vestlige del af
Mälaren. Sjovt nok, var der også
et stort veteranbiltræf i Trosa,
og med dem som guider, var der
ikke den detalje på bilerne vi ikke
fik set.
Vestover
For både der skal vestover, begynder Göta Kanalen i Mem. Her er
der check-in, men da vi i forvejen
både havde bestilt og betalt, -og
også havde fortalt, at vi tidligere
havde taget turen, var det bare på
med et klistermærke i stævnen, et
klap på skulderen med ønske om
en god tur og så ind i første sluse.
Læs slutningen om Göta Kanalen
i næste nummer af Ankret.
Navi-Kaj

Kort & Godt!
Medlemskontingent og havneafgift.
Nu er vi ved at gøre klar til at
tage hul på et nyt forenings
år. Snart vil medlemmerne
modtage girokort for både
havneafgift og kontingent
for 2016. Hvis du vil sikre
dig bådplads i Ry Marina og
medlemskab i Ry Bådlaug den
forestående sæson, skal begge
girokort være betalt senest den
1. februar.
De medlemmer, der har tilmeldt betalingen via PBS
(Nets), modtager selvsagt ikke
girokort.

Der er kontrol af betalingerne
ved indgangen til generalforsamlingen. Har du været for sent ude
med betaling af kontingent, skal
du medbringe kvittering for at
have stemmeret.
HUSK at tømme din el stander
for evt. ubrugt indskud.
Nu, hvor bådene er kommet på
land, og broerne er tomme, skal
vi opfordre alle medlemmer, som
har et ubrugt beløb i el standerne,
til at tømme disse.
Efter årsskiftet bliver el standerne
automatisk nulstillet og evt. restbeløb vil være tabt.

Ikke benyttede bådpladser.
Hvis en pladshaver ikke anvender sin plads i den kommende
sæson eller længere tid, skal der
gives besked til havnekontoret,
så hurtigt som muligt. Helst
inden sæsonstart.
Ventelisten til Bådpladser.
I marts måned udsendes opkrævning med gebyr på kr.
100,- til medlemmer, der står
på venteliste til leje og køb af
bådplads i Marinaen. Beløbet
skal indbetales senest 1. april.
Undladelse, eller for sen indbetaling af beløbet, medfører
sletning af ansøgeren på listen.
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Nyt medlem i redaktionen
Erik Svejgaard
Som nyt medlem af bladets redaktionsgruppe er jeg blevet bedt
om at præsentere mig selv. Jeg har
sammen med min ægtefælle Tove
og hendes søn Morten købt båden
Mulle 2, som i mange år har haft
hjemsted i Ry Marina. Vi synes
Marinaen har en skøn beliggenhed,
og har lært bådlauget at kende som
et sted med et meget tiltalende socialt miljø og mange muligheder
for at være aktiv og yde et bidrag
til både fællesskabet og de ydre
rammer omkring klubben. Og det
bliver der nok endnu mere brug
for, når arbejdet med klubhusets
udvidelse går i gang.

vandet. Jeg har roet i kajak i tre
forskellige klubber, efter at jeg for
en snes år siden byggede to grønlandske havkajakker efter den
oprindelige metode. Efterhånden
fik jeg også smag for klubbernes
lettere og hurtigere turkajakker
af glasfiber. Der findes nok ikke
nogen bedre måde at færdes på
vandet end kajakroning, hvis
man vil opleve freden, stilhed og
naturen på vandet. Knap så stille
har det været, når vi har startet den
3 hestes totakts påhængsmotor på
vores 13 fods jolle og sejlet ud fra
stranden ved vores sommerhus.
Men ofte har vi jo så standset
den igen, når vi var kommet ud
Også før vi lagde til i Ry, har jeg på havet, hvad enten det var for
nydt glæden ved at bevæge mig på at nyde solnedgangen eller kaste

Fiskekort
Chr. Medom
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Fælles fiskekort for Ry og Silkeborg.
I nogen tid har Skanderborg Byråd forsøgt at indføre et fælles
fiskekort for fiskevandene i hele
kommunen. Denne ide har ikke
været mulig at udføre.
Derimod er nu indgået en aftale
mellem Fiskeriforeningen Gudenå i Ry og Silkeborg Fiskeriforening således, at turister i
fremtiden kan købe dags- og ugekort til Silkeborg Fiskeriforenings

fiskevand samt Fiskeriforeningen
Gudenås fiskevand i Knudsø og
ved Skimminghøj. Altså strækningen mellem Ry og Silkeborg.
Kortene kan købes hos fiskeriforeningerne, turistkontorerne samt
flere kiosker og campingpladser.
Prisen for et dagskort er kr. 100,og et ugekort kr. 300,Kort kan købes på
www.silkefiskekort.dk
Christian Medom

fiskesnøren ud og hive sprællende
hornfisk indenbords.
En anden mangeårig interesse har
jeg haft for fotografering, faktisk
siden jeg fik mit første beskedne
kamera som 13-årig. Det har ført
til, at jeg i dag har et enkeltmandsfirma med navnet Billed-Sprog,
hvor jeg tilbyder at løse opgaver
som fotograf, tekstforfatter og
korrekturlæser efter i mange år
at have undervist i dansk sprog
og litteratur.
Jeg håber, at jeg kan udnytte
de ovennævnte interesser og
erfaringer i mit arbejde i bladets
redaktion.
Erik Svejgaard

Tour de legedag for voksne 2016
Pia Munch Werlauff
Lørdag den 10. september mødtes
25 mennesker i klubhuset, klar
til dagens lege og udfordringer.
September vejret viste sig fra sin
smukkeste side med 23 grader,
skyfri himmel og næsten vindstille.
Der blev lavet 2 hold, et rødt og
et gult, og vi sejlede ud.
Turen gennem Alling Å var som
sædvanligt smuk med åkander i
blomst og birketræer med begyndende efterårsløv.
Då vi nåede Rosvig kom den
første udfordring: MAND OVER
BORD!
Heldigvis for ”manden” var både
gult og rødt hold snarrådige, og
begge fik, på skift, bjærget ham.
Herefter fortsatte vi ud i Julsø
og om til Himmelbjerggården/
Fløjlsgrunden.
Næste udfordring var knob. Der
blev lavet 3 forskellige knob,
som deltagerne skulle kopiere.
Det lykkedes kun for 2 deltagere

(en fra hvert hold) at kopiere alle
3 knob. Knobene var dog kilde til
stor koncentration og irritation for
adskillige andre deltagere.
Vi spiste vores medbragte frokost
(som af en eller anden grund, altid
smager bedre når den indtages
ved en anløbsbro, end den gør
der hjemme) og derefter blev
der udleveret en tipskupon med
13 maritime spørgsmål, som
skulle løses på hjemvejen. Et
par stykker fik svaret korrekt på
alle 13 spørgsmål, ellers var der
varierende succes med de andre
kuponer, hvor succesraten var fra
2 og opefter.
Hjemme i klubhuset blev der
serveret kaffe og kage, før deltagerne atter måtte i gang. Denne
gang var det klubbens flydespærring som måtte lægge ”krop” til
konkurrencen. Holdene blev på
skift sendt afsted fra klubhuset
og skulle på tid, hente spærringen
i servicebygningen, bekæmpe
”forureningen” i vandet og lægge

spærringen på plads igen. Begge
hold handlede imponerende hurtigt og udførte øvelsen til stor
tilfredshed fra dommerpanelet.
Dagens sidste konkurrence var en
stafet. Hvert hold fik udleveret et
par nylon strømpebukser med en
kartoffel i foden. Med disse rekvisitter trukket over hovedet, skulle
der væltes 5 dåser med vand, uden
brug af hænderne. Vi må nok erkende at underholdningsværdien
af denne konkurrence var højere
end sværhedsgraden.
Det samlede resultatet af dagens
konkurrencer blev afgjort – rødt
hold vandt med 3-2.
Slutteligt blev der tændt op i grillen og diverse medbragte middage
tilberedt.
De fleste hyggede sig til omkring
midnatstid og de mest tørstige
fortsatte på Ambolten, til deres
egen fortrydelse den efterfølgende dag.
Pia Werlauff
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En dag på søerne
Chr. Medom
Tirsdag den 2. august var varm
med høj sol på en blå himmel. Der
var mange både på vandet, og jeg
havde lagt båden til ved Sejsgrunden midt på eftermiddagen. Kaffen var indtaget, og jeg nød blot
udsigten til øerne på Borre Sø,
nærmere Paradiset. Flere kendte
både kom forbi, ferieperioden var
ikke helt afsluttet.
En af de kendte både var en Saga
27 med hvid kaleche og røde
stafferinger. Det var MS ”Joran”
med min gode ven John ved styrepulten. John var ikke alene i
båden; han havde flere passagerer
ombord. Såvel inde som ude på
dækket. Nåh, tænkte jeg. Børn
og børnebørn skal have en sejltur.
Joran havde kurs mod Ry, og kort
tid efter kom den retur. Det varede
ikke længe – så gentog mønsteret
sig. Joran sejlede igen mod Ry, for
kort tid efter at sejle retur.
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I anden anledning snakkede jeg
med John et par dage senere. Jeg
nævnte tirsdagens hændelse, og
straks kom tungen på gled fra
Johns side. Som jeg selv havde
nydt det gode vejr ved Sejsgrunden, havde John fortøjet Joran ved
”De Små Fisk” på Brassø og var

gået i land. Området bag broen er
et udflugtssted for mange silkeborgensere og turister. Mens han
sad her og nyd sceneriet opdagede
han, at en gruppe udlændinge fra
Syrien havde fattet interesse for
hans båd. Især 2 piger, som fotograferede hinanden op ad båden i
mange forskellige positioner. Det
var tydeligt, at de havde lyst til at
kravle ombord. Pigerne var ikke
alene; de var med en større gruppe
af andre syrere, der nød opholdet
med bl.a. grillmad.
Med en imødekommende attitude gik John nu hen til båden og
inviterede de interesserede til at
komme om bord. Det skulle ikke
siges to gange. Joran var nu bemandet med 8 unge syrere, der var
mere end imponeret. Dels over
båden, men også over gæstfriheden, der mundede ud i en sejltur.
Det var til tider vanskeligt at
kommunikere, men en ung syrisk
mand ved navn Arkim kunne lidt
engelsk og lidt dansk. Han havde

været i Danmark i 15 mdr. Der var
redningsveste til alle, og jubelen
ville ingen ende tage.
Turen gik gennem Sejs Snævringen, Borre Sø til Svejbæk
Snævringen og ud i Julsø. Her
vendte John om og returnerede.
Glæden ved den store oplevelse
var tydelig. Nogle sad på dækket,
andre i kahytten, og de mandlige
passagerer fulgte med omkring
styrepulten. Der blev taget mange
fotos, og snakket i mobiltelefon.
Arkim forklarede, at de sendte
fotoerne videre til de voksne kvinder i land, som sad misundelige
tilbage på land.
Det blev en begivenhedsrig dag.
De voksne familiemedlemmer
udtrykte tydeligt deres taknemmelighed overfor John. Tilsyneladende var det ikke alle danskere,
der var så reserveret, som nogle
udlændinge får indtryk af. Ja,
hvem ved. Måske fik integrationen et lille skub i den rigtige
retning?

Det var ikke blot mødet med de
mange syriske udlændinge, der
gjorde dagen særlig. På vej ud fra
Ry over Julsø kom et andet møde
i stand. Nemlig mødet med en
Havørn, ”Døren” som den kaldes
(vingefang = 2,4 meter). Kort før
Møgelø betragtede John en stor
”klump” i et af træerne på øen.
Fotoapparat blev fundet frem.
Men ørnen opdagede John, før
han var klar, så den nåede at folde
vingerne ud inden billedet blev ta-

get. En kæmpefugl. Det lykkedes
dog at få et skud i apparatet. Ikke
knivskarpt, men tydeligt nok til at
se vingefanget.
Det blev en særlig dag for John
Pedersen, der har sejlet på søerne
i mange år. Det kan godt være, at
sejlområdet er begrænset, men
derfor kan oplevelserne godt
være ubegrænsede; blot man har
øje for det.
Christian Medom

Kvartalsprogram 2017
JANUAR
Tirsdag d. 10. januar kl. 19.00
Klubmøde. Klargøring af båd.
Klubben er vært med kaffe og tilbehør.
Fredag den 27. januar kl. 19.00
Fællesspisning. Gule ærter, fremstillet af et kompetent køkkenhold. Det traditionelle arrangement, hvor
prisen er absolut rimelig.
Tilmelding.
FEBRUAR
Tirsdag den 21. februar kl. 19.00
Generalforsamling. Årets vigtigste begivenhed. Mød op og gør din indflydelse gældende.
MARTS
Tirsdag den 07. marts kl. 19.00
Klubmøde med foredrag af zoolog Morten Vissing i emnet: ”Livet i og omkring Silkeborgsøerne” Foredraget
indeholder emner som vandremuslingen samt andre dyr - herunder ulve - omkring søerne.
Klubben er vært med kaffe og tilbehør.
APRIL
Søndag den 02. april kl. 10.00
Standerhejsning. Efter ceremonien er der kaffe og rundstykker i klubhuset samt afholdelse af auktion over
medlemmernes maritime effekter, der bliver udbudt til salg. Ryd pulterrummet for overflødigt bådudstyr.
Tirsdag den 25. april kl. 19.00
Klubmøde. Sikkerhed til søs.
ARRANGEMENTER GENERELT
Tilmeldingsliste og yderligere informationer findes på opslagstavlen i klubhuset og på Ry Bådlaugs hjemmeside www.rymarina.dk
Er intet andet oplyst, finder alle arrangementer sted i klubhuset, Siimtoften 13, 8680 Ry.
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En Jomfrurejse
Tove Svejgaard
En beretning om, hvordan man
starter i Ry Marina og ender med
at få en parkeringsbøde i Aarhus.
Sommer var det, skønt midt i september, og i et hjørne af Marinaen
blev der gjort klar til den første
sejltur med vores nyerhvervede
motorbåd Mulle 2. Det hed den,
da vi købte den, og vi besluttede
os for at beholde navnet dels af
bekvemmelighedsgrunde, dels
fordi vi i tidernes morgen har haft
en sort kat, der hed Mulle. Alle
tre bådejere var med på turen,
pensionisterne Tove og Erik samt
Morten, en repræsentant for den
unge generation. Madkurven var
pakket, og kaffen hældt på termokanden; heller ikke solcremen
var glemt.
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Erik mente, at det var det sikreste, at han som en mand med
megen erfaring (dog ikke med
både) skulle stå ved roret, da vi
stævnede ud, og alt forløb da også
problemløst. Snart befandt Mulle
2 sig et godt stykke ude på søen,
og Ry forsvandt i det fjerne. Vi

nød den skønne natur og synet
af både hejrer og isfugle. Solen
skinnede fra en skyfri himmel,
og vandet var stille og blankt. Der
herskede en næsten løssluppen
stemning ombord, og snakken
gik livligt først og fremmest om,
hvor nemt og ukompliceret det var
at manøvrere en Nidelv 24, langt
lettere, end vi havde forestillet os.
Men hvor svært kunne det da også
være! Vi befandt os på alle måder
i smult vande, men måtte senere
sande, at hovmod står for fald.
På et tidspunkt faldt talen på termotasken og dens indhold, og vi
blev hurtigt enige om, at det ikke
kunne vare længe, før vi skulle
lukke op for herlighederne. Nu
gjaldt det bare om at finde et
sted, der egnede sig til at standse
båden og ligge stille. Skipperen
(stadigvæk Erik, der argumenterede med, at det var mest betryggende, at han indtog den rolle)
bemærkede, at det var mere sikkert at kaste anker end at lægge
til ved en af de mange bådebroer.
Så Morten gik ud i stævnen for
at hente ankeret, men pludselig
lød et brag og et knasende drøn,
og båden stod bomstille. Da Erik
troede, at årsagen var, at Morten
havde rørt ved nogle ledninger og
derved havde beskadiget noget,
begyndte han at råbe og huje –
måske i den tro, at det kunne få
båden til at sejle igen, måske bare
i almindelig panik. Sandheden var
imidlertid, at han havde overset
risikoen for grundstødning ved
Dynæs, hvor vi netop befandt os.
Og det til trods for, at søkortet lå
lige for næsen af ham.
Den gode stemning var ødelagt.

Hvad var der sket med båden? Var
den ødelagt? Og hvordan skulle
vi komme fri? Der meldte sig
mange spørgsmål. Morten var den
første, der tog initiativ til at smide
sine jeans og hoppe i søen for at
forsøge at skubbe båden løs. Det
brøl, han udstødte, da han ramte
bunden, skyldtes – konstaterede
vi senere – at han var landet på
en musling, som havde skåret
hul på hans ene storetå. Da hans
anstrengelser med at få båden fri
var forgæves, fulgte Erik efter.
Og så skubbede de to herrer kun
iført underbukser og T-shirt løs
på Mulle 2, lagde alle kræfter i,
talte til 3 og skubbede, igen og
igen. Mulle 1, vores sorte kat, gav
sig ikke, når han fik sære ideer;
f.eks. når han lagde sig midt på
en trafikeret vej for at hvile sig,
ganske overbevist om, at bilerne
kørte uden om ham. Mulle 2 er
tilsyneladende ligeså egenrådig,
for den lå urokkeligt fast, og de to
søfarere måtte kravle ombord med
uforrettet sag. Hullet på storetåen
var dybt, for der bredte sig hurtigt
en sø af blod på gulvtæppet, så
båden lignede gerningsstedet for
en alvorlig forbrydelse. Kun når
Morten holdt benet lodret i vejret,
stilnede blødningen, mens jeg forgæves rodede i skuffer og skabe
efter en nødhjælpskasse. Det
eneste alternativ var køkkenrulle,
der blev snoet om den sårede tå og
fæstnet med en elastik, hvorefter
foden blev puttet i en plasticpose.
Jeg foreslog, at vi skulle spise
vores mad og nyde det skønne
område, hvor vi var gået på grund,
når vi nu lå der alligevel. Dette
forslag faldt ikke i god jord hos
de to sømænd, som udelukkende

lod sig gøre, for det var ikke let
at følge med. I mellemtiden var
mørket begyndt at falde på, og
vi blev klar over, at lysene skulle
tændes, så vi ikke risikerede at
blive påsejlet. Men ingen havde
tænkt på at undersøge, hvordan
der kom lys i lanternerne, og mens
der blev ledt overalt, forvandledes
skumringen til mørke.

var fokuserede på, at problemet
skulle løses. Heldigvis havde
Erik i forvejen forhørt sig om,
hvad man skulle gøre, hvis man
kom i havsnød, så han ringede til
Jørn, der meldte tilbage, at han og
hans kone var i Silkeborg, og at
de ville komme os til undsætning
på vej tilbage til Ry. Og så var der
intet andet at gøre end at vente.
Tiden føltes lang, adskillige både
passerede forbi, og folk vinkede
venligt. Ingen kunne heldigvis
se, hvorfor vi lå stille. Endelig
dukkede hjælpen op i det fjerne i
form af båden med Jørn og hans
kone, og vi åndede lettet op. Jeg
satte mig ned i kahytten for ikke
at gå i vejen for redningsarbejdet,
og jeg havde oven i købet fint
udsyn til hele processen gennem
en sprække i gardinet. Redningsfartøjet måtte selvfølgelig ikke
komme for tæt på, så det også gik
på grund, så Jørn måtte kaste rebet
flere gange, før det nåede Mulle
2. Ved første forsøg på at trække
båden fri knækkede rebet, men
anden gang lykkedes det med en
kraftigere trosse. Vi var frelst! Og
Jørn var så betænksom at fortælle,
at en, som havde sejlet på søerne i
30 år, ugen før var gået på grund
samme sted. Det hjalp lidt på selvværdet hos skipperen på Mulle 2.
For ikke at risikere noget sejlede
vi i kølvandet på Jørn, så godt det

Det var blevet ud på aftenen, da vi
omsider nåede tilbage til Ry. Erik
var koncentreret om at styre båden
ind på dens plads, da jeg opdagede, at fenderne ikke var sat på.
Morten løb ud og hentede dem,
men blev så befippet over Eriks
ramaskrig, at han tabte den ene
fender i vandet. En større gruppe
af interesserede havde forsamlet
sig på bådebroen for at iagttage
sceneriet og give gode råd. Ydmygelsen var total. Jeg havde igen
trukket mig tilbage til kahytten,
hvor jeg mindedes en gammel
Hasse og Tage-film fra 70’erne
med titlen ”Kunsten at lægge
til ved en bådebro”. En hylende
morsom film på halvanden time,
der udelukkende handler om, hvor
kompliceret det kan være at lægge
til. Nu havde jeg erfaret, at den
slags ikke kun sker på film.
Efter meget besvær med at fortøje
var Mulle 2 omsider på sin rette
plads, og skønt Morten lyste med
sin mobiltelefon i det begsorte
vand for at finde den tabte fender,
lykkedes det ikke. Nogle dage
senere så han imidlertid, at et
venligt menneske havde hængt
den op på klubhuset, og den kom
tilbage på båden.
Men turen var ikke slut, da vi gik
fra borde, for køkkenrullen på
Mortens storetå var gennemsølet
af blod, så han kunne ikke få
sin sko på og køre hjem. Jeg fik
ham overtalt til at tage på Skadestuen, så mens Morten sad på
passagersædet, måtte Erik agere
ambulancefører i hans bil, og jeg
fulgte efter i vores. Da vi kom ind

på Aarhus Sygehus, blev Morten
henvist til Lægevagten;

der var mange, der i tavshed
ventede på at komme til, og det
var forståeligt, at der blev skævet
en del til storetåen i plasticposen.
Endelig blev det Mortens tur, og
at det ikke er smertefrit at få tåen
bedøvet med en kanyle, hørtes
tydeligt helt ud i venteværelset.
Lægen syede revnen i storetåen
sammen, og da operationen var
færdig, insisterede Morten på at
køre hjem selv.
Det var efterhånden blevet nat, og
P-pladserne i nærheden af hans
lejlighed var optaget. På grund
af den værkende tå ville han ikke
stille bilen, så han skulle humpe
alt for langt, men endelig lykkedes det ham at placere bilen på et
lovligt sted – troede han. Næste
morgen konstaterede han, at der
sad et bødeforlæg på hans forrude, fordi han holdt for tæt på et
fodgængerfelt.
En uge efter blev stingene fjernet
fra Mortens tå, og han har siden
været ude på flere vellykkede sejlture uden pensionister ombord.
Erik går på navigationskursus
hver mandag og læser flittigt sine
lektier. Og vi er evigt taknemmelige over, at Jørn og hans kone
fik os fri fra det lumske rev ved
Dynæs.
Hvad kan man lære af denne
historie? Jeg tænker på en let
omskrivning af Admiralens Vise:
”Stå aldrig til søs, lad de andre stå,
så får man ikke bøder og en blodig tå.”
Tove Svejgaard
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Til havs med Bona Gratia
Erik Svejgaard
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Det var en mørk og stormfuld nat.
Eller det ville det nok have været,
hvis dette var en røverhistorie om
det farefulde liv på de syv have.
Men nu er det bare en helt igennem sandfærdig beretning om en
tur på Aarhusbugten med det gode
skib Bona Gratia, som fandt sted
d. 3. oktober i dette år. Om bord
var deltagerne på kurset til duelighedsbevis i Ry Marina under
kommando af den navnkundige
søfarende, Kai Rasmussen, blandt
venner kaldet Navi-Kai. Derudover skibets besætning bestående
af Jesper, der var skipper, samt
Jens og Søren.

tente brummen fra en 6-cylindret,
160 hestes dieselmotor i skibets
bug, indtil vi var så langt fra havn,
at der kunne sættes sejl. De, der
ikke havde haft hænderne oppe af
lommen, da trosserne skulle tages
ind og kvajles ved afgangen, fik
nu lejlighed til at tage fat i skøder
og andet tovværk, så mesansejlet,
fokken og klyveren kunne blive
sat. Da dette var sket under betryggende vejledning af skibets
besætning, kunne skipper dreje
nøglen til motoren, og vi gled tyst
af sted for en frisk sydvesten med
godt tag i de røde sejl.

den praktiske sejlads var taget
behørig højde for strøm, afdrift,
misvisning og deviation er tvivlsomt, men der blev talt en del om
det. Der var dog bred enighed
om, at det tog de sig nok af inde
i styrehuset.
Holdet var nemlig delt i to grupper: dem på dæk, der skulle lære
skib at føre og dem i styrehuset,
der skulle lære søkort at forstå.
Herinde var det Navi-Kai, der
tegnede og fortalte og forhørte
om de finere detaljer i positionsbestemmelse og kursberegning
all inclusive. Om det nu var dette
eller bølgerne, der gjorde, at un

Udad
Hvis sandheden skal frem, startede turen i smukt vejr midt på eftermiddagen med sol og drivende
skyer. Dog blæste der en frisk
vind, som bevirkede, at vi var et
par stykker, der et stykke ude på
bugten måtte skiftes til at gribe
om dæksroret og holde blikket
stift rettet mod Sletterhage fyr for
at holde maveindholdet på afstand
af de sammenbidte tænder.
Vi var klar til at lægge fra broen
i Aarhus Træskibshavn, da sidste
mand var påmønstret. Men så
var der lige en sød kattekilling på
broen, som højlydt tilkendegav, at
den også ville med. Og den måtte
så først leveres tilbage til den båd,
hvor den hørte til. Sejladsen ud i
Aarhusbugten foregik til den po-

Og sådan blev det ved i et par
timer, hvor også andre end de før
omtalte skrællinger havde fat i
det udendørs ror. Om der her ved

dertegnede blev lidt svimmel, skal
være usagt. Men det hjalp i hvert
fald at komme ud i den friske
luft på dækket. Her var der lejlighed til at afprøve de teoretiske
kundskaber i praktisk positionsberegning ved hjælp af kikkert
med indbygget pejlekompas og
pejlemærker på land. Det skal
dog siges, at de to grupper på et
tidspunkt skiftede plads, så ingen
skulle få anledning til at føle sig
bedre end de andre og mene, at
det praktiske er vigtigere end det
teoretiske eller omvendt.
Hjemad
Efter et par timers forløb begyndte
alle disse åndelige og fysiske
anstrengelser at sætte sig spor i
form af en generende fornem-

melse i maveregionen, så da først
en og så to havde åbnet for de
medbragte madvarer, varede det
ikke længe, inden resten fulgte
efter og fyldte depoterne op med
ny energi til hjemturen siddende
rundt omkring, hvor der nu var
plads på dækket.
Omtrent halvvejs i det planlagte
tidsforløb bestemte skipper, at
hjemturen skulle indledes, og så
var der igen mulighed for øve sig
i praktisk sømandsskab i forbindelse med den stagvending, der
måtte udføres for at få skuden på
rette kurs. De, der ikke havde fat
i diverse tovværk for at holde styr
på de blafrende sejl, havde nok
at gøre med at passe på ikke at få
en bom i nakken eller snuble i de
mange reb.

Med god vind i sejlene gik turen
mod Aarhus Havn, mens solen
langsomt nærmede sig horisonten,
og bølgerne efterhånden blev lidt
fladere. Det blev nu tid til bare
at nyde sejlturen, mens den blå
time holdt sit indtog, og himlen
flammede i nuancer fra rødt over
orange og gult til stadigt mere
mørkeblåt, mens de første stjerner
begyndte at tændes. Det var dog
ikke lutter lyrik. Der blev også tid
til at iagttage ledelys og forskellige fyr, deres placering og blinkfrekvens, og hvordan deres lys
skiftede farve alt efter den vinkel,
man så dem fra. Det kunne bruges
til at bestemme skibets position i
den mørke nat.

I havn
Spændende var det nu, hvordan vi
kom i havn, efterhånden som mørket sænkede sig, og klokken nærmede sig 20.30. Og skulle sejlene
mon ikke snart stryges og motoren
startes, så der kunne være lidt styr
på båden? Og hvordan i alverdenkunne man ramme indsejlingen til
havnen med sådan et stort skib i
det mørke? Det gik dog ganske
problemløst takket være en erfaren skipper i styrhuset. Imens
kunne de flinke kursister iagttage
og benævne diverse sømærker og
deres betydning, samtidig med at
den, der fik udkiksposten i stævnen, kunne brillere med at placere
diverse farer agten for tværs om
bagbord, ret forude eller foran for
tværs om styrbord.
Vel inde i havnen forestod dagens
sidste udfordring med at anduve
Træskibshavnens bro og få kastet
og surret for- og bagtrodser og et
bagspring. Derefter var det tid til

at sige tak til hinanden, Kai og
bådens besætning for en fin dag
på havet. Vi var blevet beriget
med endnu en erfaring om, at man
bedst lærer noget ved at kombinere teori og praksis. Ligeledes fik
vi bekræftet, at det at foretage sig
noget praktisk sammen er et godt
grundlag for et velfungerende
socialt fællesskab.
Note:
Bona Gratia var oprindeligt en
fiskekutter, som i 70erne af en
flok entusiastiske mennesker blev
købt for 1 krone, hævet fra havets
bund og ombygget med nyt opholdsrum under dæk, rigning og
nyt styrehus, motor m.m. I dag
ejes og vedligeholdes den af en
forening, som enhver kan blive
medlem af. Læs mere om skibet
og dets historie på foreningens
hjemmeside: www.bonagratia.dk.
Erik Svejgaard
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Broholdet kalder!
Chr. Medom
Ank´ret bragte tidligere på året en
artikel, hvor vi beskrev det store
frivillige arbejde, som ”Broholdet” udfører. Det gentager vi i
forkortet form:
”Broholdet består af 20 frivilligere medlemmer og har Bjarne
Knudsen (Pudseren) som tovholder. Fra nytår og i tiden indtil
Standerhejsningen sidst i marts,
møder 10 til 12 mand op i klubhuset hver lørdag morgen. Holdet
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består af uddannede håndværkere,
men også af engagerede ”Gør
det Selv” folk. De starter med
fælles morgenbord, hvorefter
de iført varme kedeldragter og
redningsveste går i gang med det
spændende håndværk. Når klokken er 13 bliver der ringet ind til
frokost, hvor frivillige kokke står
klar med den varme mad. Nogle
kommer hver lørdag; andre når
de har tid.”

Nu har Broholdet behov for et par
ekstra hænder. Store overarme og
rygge af stål er ingen betingelse,
da du indgår i et velfungerende
team. Er du til praktisk, spændende arbejde i frisk luft? – så kontakt
Bjarne Knudsen på telefon 21 72
60 15 eller mail midtjyskpolering@webspeed.dk
Christian Medom

Schweinshaxe
Frank Jacobsen

- med bagt mos og vinterrødder

Nu hvor vinteren har holdt sit
indtog, er der nogen af os som
holder meget af kålretter, simremad og langtidsstegning eller
som det hedder på moderne dansk:
”slowcooking”. Den slags mad
giver energi og mætter i lang tid.
Opskrifter på solid, traditionel
vintermad er sjældne at finde i
slankebøgerne, men det giver
god mening at man fra gammel
tid serverede den tungeste mad
og den stærkeste øl om vinteren.
Man skulle have noget at stå imod
med når kulden sænkede sig og
lyset svandt. En af mine favoritter er en variant af den bayerske
”schweinshaxe” også kendt som
”eisbein” i Berlin og omegn. Til-

behøret er typisk weinkraut nord
på og knödel af kartoffel i de sydlige egne. Nu er jeg ikke ligefrem
en hund efter knödel, men en
god kartoffelmos passer også fint
til. Man skal bruge: svineskank,
gulerødder, pastinak og/eller persillerødder, løg, lidt frisk timian
og rosmarin og en mørk øl. Der
beregnes ca. en skank pr. mand
(kvinde). Skær løg og gulerødder
groft og læg dem i bunden af et
ildfast fad. Rids gennem sværen
på skankene, gnid rigeligt med
salt og peber på og læg dem oven
på grøntsagerne, hæld øl og vand
ved så der er et par centimeter i
bunden af fadet og sæt det i ovnen ved 160 grader. Efter 3 timer

lægges de ligeledes groftskårne
pastinakker ved. Suppler evt. undervejs med ekstra væde. Efter 4
timer sigtes stegeskyen i en gryde
til sovs og skankene lægges på en
ovnrist i ca 20 minutter ved 200
grader til sværen bliver sprød.
Sæt kartoffelmos i ramakiner
eller små forme ind ved siden af
de sidste 10 minutter, så mosen
bliver gylden på toppen. Anret
skanken med mos og rødder på
tallerkenen, pynt med persille og
server lidt surt til. En kold øl af
foretrukket mærke, gerne iskoldt
hvedeøl, passer godt til.
God vinter
Frank.
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Sådan noget som grundstødninger ved Dynæs er blevet almindeligt. Familien Svejgaards
grundstødning på første tur med
Mulle 2 har fruen beskrevet så
malende blodigt i artiklen ”En
jomfrurejse” (s. 10-11).
Men som Kurt Havnefoged sagde: ”Det her, er den mest kedelige
klub i Ry, i Danmark, ja i hele
Verden, der sker aldrig en skid”,
og jeg må give ham ret her hvor
jeg skal fylde bagsiden med uheld
og sjove tildragelser – der er´
mangel på disse. Så jeg bliver
nød til at holde mig til små sandheder og jokes;
Det er let at skelne hugorme fra
snoge. Hugorme har lynlås langs
hele ryggen!
Får man ikke den man elsker, kan
man jo altid bruge sine penge
selv!

Fru Petersen, fru Petersen, vi skal
have en lillebror!
- Er du sikker på det Ole?
- Jah, for i sidste uge, da mor var
syg, fik vi en lillesøster, og nu
ligger far i sengen!
Fru Madsen havde været gift et
års tid, da hun fik trillinger. Nabokonen var synligt imponeret.
- Ja, sagde fru Madsen stolt, lægen sagde osse, at det kun sker én
gang ud af hver 2000 gange.
- Jamen fru Madsen, hvordan har
du dog haft tid til at passe huset?
Eleverne havde afleveret matematik opgaver, og matematik lærer
Andersen spørger:
- Kristian og Frederik: – ”Kan I
fortælle mig, hvorfor I har nøjagtig de samme fem fejl i jeres
opgaver”
- Efter lidt pinlig tavshed foreslår
Frederik: ”Det er måske, fordi vi
har haft den samme lærer”!

En smuk ung dame kommer ind
på kontoret og spørger kontoreleven.
- Mon direktøren har tid til at tale
med mig?
- Det er jeg helt sikker på, chefen
har altid tid til at tale med kønne
unge piger.
- Udmærket, så sig til ham, at hans
kone er her.
Kinesernes uvilje mod russerne
kan muligvis forklares med, at
det er svært at spise kaviar med
pinde!
Og man skal ikke gå over åen
efter vand, så længe der findes
øl i huset!
Julefred er noget der tidligst
plejer at indfinde sig tredje
juledag!
God jul - Svampe Kurt
		

