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ÅRETS ”SOMMERFEST”
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Igen i år afholder vi sommerfest. En aften, som plejer at være rigtig hyggelig,
hvor vi mødes og starter grillen. Det
plejer at være en hyggelig aften, hvor vi,
hvis vejret tillader det, hygger i gården.
Skulle vejret ikke helt tillade dette, trækker vi indenfor i Marinestuen, mens der
findes et passende læsted til grillen. Vi

er dog sikre på, at dette ikke bliver aktuelt.
Der bydes på følgende:
* Oksebøffer
* Marineret flæsk
* Ringriderpølser
* Kold Kartoffelsalat
* Coleslaw og Brød.
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Kabysrygtet
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.
Redaktør:
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com
Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945
E-mail: np@npgrafisk.dk
Ebeltoft Marineforening
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk
BESTYRELSEN :
Formand:
Erich Heiner Franzen
Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33
Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
Kasserer
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
Sekretær, leder af Skydeudvalget
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt
foreningens fartøjer:
Poul Lindhart Bøjesen
Tlf. 30 20 40 10
Bestyrelsesmedlem:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
Hovmester:
Kjeld Thejl, tlf. 51 74 63 02

Første suppleant:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
Anden suppleant:
Verner Arne Ærenlund Hansen
Tlf. 86 98 11 53
Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Erik Lyager (1. reserve)
Tlf. 87 52 10 45 - 20 57 52 17
Nils Jørgen Tastum (2. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01
Interne revisorer:
Erik Grønlund, tlf. 51 52 63 82
Ib Petersen, tlf. 86 36 14 80
UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:
Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20
Leder af travalje-restaureringen:
Christian Koudal
Tlf. 86 34 18 17
Leder af praktisk vedligeholdelse af
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69
Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90
Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65
Leder vedr. Flagalléen:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
Vicevært
Gunnar Christensen.
Tlf. 86 34 16 54

Vi håber på lige så godt vejr som i 2008,
2010 og 2012, - hvor alle sad i gården og
hyggede sig i den lune sommeraften og
-nat.
Belært af de foregående års succes vil
Marinestuens musikanlæg udsende
smægtende ”dinnermusik” under spisningen og velvalgte dansemelodier
bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på
dansegulvet, ved bordene og i baren, end
til udendørs hyggesnak.
Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,
så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin, medens grillen bliver klar.
O.B.S.: Uformel påklædning !
Deltagelse vil som de tidligere år koste
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den lave pris af kun 110,- kr. pr. person,
excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser.
Tilmelding er nødvendig. Denne bedes
givet på den fremlagte tilmeldingsliste
i Marinestuen SENEST lørdag den 3.
juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen, kan man også ringe på stuens
nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der
er nogen tilstede, der så vil skrive en
på listen. Og det er naturligvis med
ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter afdøde medlemmer naturligvis
også er meget velkomne, - sådan som
de altid er, når vi har arrangementer
med ægtefælle/ledsager.
Vi håber på lige så god deltagelse som de
foregående år!

Æ
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Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3600
www.vandmand.dk

Adelgade 27 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1211

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29

Travaljen er klargjort
www.fiat-ebeltoft.dk

- de ugentlige travaljeroninger ”er godt i gang”
Når disse linier læses, er travaljen allerede søsat og roningerne er påbegyndt.
Mød gerne op og deltag i de ugentlige roninger. Det er hyggeligt, det er kammeratligt samvær, det er sund motion, - og
så er det maritimt.
Roningerne finder som bekendt sted
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hver onsdag aften med start kl. 19.00, hvilket vil sige, at man skal være der kl.
18.45 for at være med til klargøringen
(hente årer og redningsveste m.v.), så der
kan lægges fra kaj med overholdelse af
sejlplanen. Snyd ikke dig selv for at være
med.
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Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.

Manglende medlemsopbakning

Vi ved hvad vi snakker om!

Ebeltoft afdeling | Strandvejen 9
tlf. 86 34 65 00 | sparkron.dk

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk
En del af TS-gruppen

“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

Rugaard-El/total security
Total Security Alarm

Telefon 86 34 26 00
E-mail: Service@rugaard-el.dk
www.rugaard-el.dk

Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

Vi fører alle typer

høreapparater
- også de

allermindste!
Egenbetaling fra kr. 0,Høreapparater,
ørepropper,
Batterier, ørepropper,
tilbehør til høreapparater,
batterier
og gratis
tilbehør
jagthøreværn,
høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing
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BAK OP GASTER- Det er faktisk ret
hyggeligt at komme i Marinestuen, og
vi vil meget gerne se jer.

Gaver til foreningen

el- installation
Stockflethsvej 9 - 8400 Ebeltoft

med offentligt tilskud!

Gennem den seneste tid har vi ved foreningens medlemsaktiviteter, både de
ugentlige og de arrangementer, vi har
gennem året, oplevet en faldende tilgang
og interesse.
Set i lystet af at foreningen næste år
fylder 100 år kan man frygte for den
opbakning, vi også kommer til at kunne
opleve dette særlige år.
Vi har i foreningen mange ildsjæle, der
bakker op ved arrangementer og som
hjælpere, og det er vi glade for. Men der
er et stor flertal, vi ikke ser særlig tit og
som ikke deltager i arrangementer. Det
kan være noget frustrerende for bestyrelse og arrangører, at der kun dukker

12-14 medlemmer op til arrangementer.
Især der, hvor vi har gæster udefra, så
som ved kammeratskabsaftner. Ja nogle
gange er det ligefrem pinligt for os, at
der ikke er flere.
Vi skal derfor opfordre til, at mange
af vores ”usynlige medlemmer” bliver
mere aktive og hjælper os med at holde
liv i vores gode forening. Dette gælder
både ved arrangementer og ugentlige
aktiviteter.

Ny
21
Ny Lufthavnsvej
Lufthavnsvej 26
8560
Kolind
Aarhus
Lufthavn
Overfor Aarhus
Lufthavn
8560
Kolind
Tlf. 8637
8637 3100
Tlf.
3100
e-mail: adm@otodan.dk
adm@otodan.dk
e-mail:
www.otodan.dk
www.otodan.dk

Ved lørdagsskafningen d. 21. maj havde
Kaj Birk Jensen sponsoreret hjemmedyrkede hvide asparges til frokosten. Tak
til Kaj for det.
Foreningen har for længe siden fået
nogle suppegryder/bowler til at holde
suppe varm i. Disse har været en tur i
hænderne på Erik og Ingelise Lyagers
svigersøn Nikki Stilling Petersen, der
er sliber & polérer hos Vola A/S i Horsens. I sin fritid arbejder Nick på sit eget
lille værksted med bl.a. veteranbiler og
polerer kobber.

Efter at have været forbi Nick fremstår
bowlerne flot og Hovmesteren er allerede ved at finde nogle egnede supper
der kan serveres i dem. Tak til Nick for
indsatsen.
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Koncert med Prinsens Musikkorps

Lørdag den 13. august, kl. 11.00-12.30 på Torvet

rivende toner. Tag gerne familie, venner
og naboer m.v. med, - og opfordre gerne
andre til at gøre det samme.
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive
gennemført indendørs.
Men også i år giver Prinsens Musik-

korps hele 2 koncerter. Der er nemlig
kommet en aftale i stand om at korpset
giver en eftermiddagskoncert ved Fregatten Jylland kl. 16.00
Og i tilfælde af regnvejr finder vi
selvfølgelig også et indendørs sted at
gennemføre denne.

100 års jubilæet

Traditionen med at Prinsens Musikkorps kommer til Ebeltoft og giver koncert på Torvet fastholdes også i år, hvor
det velspillende Musikkorps kommer
lørdag den 13. august og underholder til
glæde for fastboende, turister og ”andet
godtfolk” fra kl. 11.00 til 12.30.
Det er som bekendt Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft
Marineforening, der siden 2008 har
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stået som arrangør af denne sommerbegivenhed, - efter at det var døet ud i
forbindelse med kommunesammenlægningen, hvorfor vi 3 foreninger ”tog sagen i egen hånd” og fik den gode tradition genoplivet.
Det er vi meget glade for, og derfor
håber vi også, at rigtig mange borgere
og gæster vil møde op og give sig selv
den oplevelse, det er at lytte til Musikkorpsets velklingende, populære og med-

Arbejdet med planlægning af 100 års
jubilæet skrider godt fremad, og der er
flere ting i støbeskeen. Bl.a. arbejdes der
hårdt på et jubilæumsskrift om foreningens historie.
Og det er en spændende Historie.
F.eks. kender vi menuen fra foreningens
25 års jubilæum som blev holdt på Hotel
Ebeltoft og som bød på suppe, flæskesteg
og dessert, - til en pris af 4,50 kr. pr. couvert !
Vi skal dog ikke have helt det samme til
100 års jubilæet, selvom tanken en kort
overgang strejfede os. Men vi har fået en
aftale på plads med Ebeltoft Parkhotel,

hvor der vil blive holdt Jubilæumsgallaaften lørdag den 11. marts 2017 og menuen, vi skal have, lyder rigtig god.
Meeen, vi offentliggør den selvfølgelig
ikke før indbydelserne kommer ud, så
I må vente lidt endnu, inden den får
mundvandet til at løbe.
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Skyttelauget
“Sommerskydningerne” startet
Grundet foreningens deltagelse i indvielsen af mindeparken for “Jyllandsslaget”, var juni måneds “sommerskydning”
flyttet til den 2. onsdag i måneden. - Traditionen tro afvikledes skydningen som
en makkerskydning med præmie til de
to bedste makkerpar, - og ligeledes traditionen tro var grillen tændt, så vi kunne
hygge os på terrassen med en øl/vand,
et glas vin eller en kop kaffe, - med en
god ringriderpølse til. Der var mødt ca.
25 mand, m/k, op, der for langt de flestes
vedkommende “invaderede” terrassen
fra begyndelsen, - men flere trak indenfor, efterhånden som køligheden tog til.
Aftenens præmievindere var: Nr. 1: Pia
Skarritsø & Erik Lyager, 293 points. Delt 2.plads til: Carl Erik Schmidt &
Steen Zacho og Steen Dideriksen &
Jørgen Brøgger, begge par 289 points. Øvrige placeringer (5 bedste): Nr. 3: Per
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Snejbjerg & Ingelise Lyager, 287, - Nr. 4:
Benny Sørensen & Tom Skarritsø, 285, Nr. 5: Erik Lange & Bent Olsen, 284.

Næste sommerskydning

Næste sommerskydning er den første
onsdag i juli. Den falder i år den 6. juli.
Aftenen er som bekendt en træningsaften, hvor vi gennemfører en makkerskydning med tilhørende præmier.

Samtidig starter vi grillen og der vil være
mulighed for at købe pølser og brød.
Vi håber på bedre vejr end sidste sommerskydning, hvor der må siges at have
været ”frisk vind”.

Tredje sommerskydning
Den tredje sommerskydning, som ligger
den første onsdag i august, kommer til
at ligge onsdag den 3. august. Vi håber
selvfølgelig også på god opbakning her,
og skulle man ikke kunne have deltaget

i de 2 tidligere på grund af ferie, er her
jo så muligheden for at indhente det og
være med til at nyde hyggen i gården, når
grillen er tændt.

Våben i våbenboksen
Der er efterhånden mange medlemmer,
der har våben registreret gennem foreningen, og mange af dem opbevares i
foreningens våbenboks. Desværre er
boksen nu ved at være fyldt, og der mangler plads. Men der er mange af disse våben, vi aldrig ser i brug og der er spindelvæv i piberne på nogle af dem. Vi kan i
skydeprotokollen se hvem, der har været
og skyde og jævnligt benytter deres våben. Og nogle af dem har ikke været benyt-tet i over 2 år. Dette er ikke holdbart,
og Skydeudvalget vil derfor inden længe
fastsætte strammere regler for at få sin
riffel opbevaret i foreningens våbenboks,

- med krav om en vis regelmæssig deltagelse i skydninger.
Vi skal derfor opfordre til, at har man
våben registreret gennem foreningen,
at man så også viser, at man er aktiv i at
bruge dem. Dette gælder ISÆR for de,
som har våben stående i våbenboksen.
Dette skulle gerne ske af frivillighedens
vej.
Har man våben stående i våbenboksen,
men ikke er aktiv, må vi bede ejerne selv
opbevare våbnene på lovlig vis.
Vi håber derfor at se de mange våben
komme i brug, inden den travle efterårssæson går i gang.
Æ
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Resultat af foreningsmesterskabet
Der kunne sagtens have været flere deltagere til afviklingen af foreningsmesterskabet i skydning. Dette arrangement
er som bekendt for ALLE foreningens
medlemmer og så absolut ikke forbeholdt eliteskytter, idet konkurrencerne
er sådan tilrettelagt, at alle har vinderchancer med bl.a. mesterskabskonkurrence i “lukket skydning” og “bedste
resultat i forhold til eget, bedste gennemsnit af 5 træningsskydninger”. - Derfor
var der også forud for arrangementet via
e-mails udsendt opfordring til at deltage
til ikke mindre end 61 medlemmer. Heraf var der 2, der meldte tilbage, at de
gerne ville deltage. Af disse 2 kom den
ene, - medens der kom en anden, som
vi ikke havde fået tilbagemelding fra.
Tak for det, begge to ! - desuden havde
vi modtaget afbud fra 6-7 medlemmer, der takkede for opfordringen, men
som desværre var forhindret af andre
gøremål. - Derudover var der flere af “de
faste skytter” ved træningsskydningerne,
der glimrede ved deres fravær. - Særligt bekymrende er det, at der er flere

medlemmer, der har rifler opbevaret
i foreningens våbenboks, men som vi
aldrig - eller kun yderst sjældent - ser på
skydebanen.
Kun 14 skytter ialt deltog. Til gengæld
fik de alle en rigtig god eftermiddag,
hvor hyggen trivedes og snakken gik
livligt. Resultaterne blev (vi nævner de 5
bedste i hver serie) :
Åben Klasse:
Nr. 1, og dermed foreningsmester: Jørn
Mortensen. 200/11x
Erindringsbæger til Jørn Mortensen
Nr. 2: Steen Zacho, 195/5x
Nr. 3: Gert Agger, 194
Nr. 4: Kjeld Thejl, 193/3x
Nr. 5, delt: Svend Rasmussen og Flemming Kristensen, begge 193/4x
Lukket Klasse:
Nr. 1, og dermed foreningsmester: Jørgen Brøgger, 99/3x - v. Jørn Mortensen
Erindringsbæger til Bent Olsen.
Nr. 2, delt: Gert Agger - v. Peter Brøgger
og Steen Zacho - v. Gert Agger, - begge

98/1x
Nr. 3: Peter Brøgger, 98/0x - v. Jørn
Mortensen
Nr. 4: Tom Skarritsø, 96/5x - v. Pia Skarritsø
Nr. 5: Flemming Kristensen, 96/4x - v.
Svend Rasmussen

Bedste resultat af 5 træningsskydninger med anlæg:
Nr. 1: Steen Zacho, 150. - Erindringsbæger til Jørn Mortensen.
Nr. 2: Gert Agger, 149,4
Nr. 3, delt: Jørn Mortensen og Carl Erik
Schmidt, begge 149.

Bedste resultat i forhold eget bedste
gennemsnit:
Nr. 1, og dermed foreningsmester: Pia
Skarritsø, 146/1x = + 2,2
Erindringsbæger til Bent Olsen.
Nr. 2: Jørgen Brøgger, 143/2x = - 0,5
Nr. 3: Svend Rasmussen. 144/4x = -0,6
Nr. 4, delt: Kjeld Thejl og Peter Brøgger,
begge 145/1x = - 3
Nr. 5, delt; Tommy Schmidt og Steen Zacho, begge 145/1x = -5

Bedste resultat af 5 træningsskydninger uden anlæg:
Nr. 1: Jørn Mortensen, 143, 4, - erindringsbæger til Jørn Mortensen.
Nr. 2: Tommy Schmidt, 136,2
Nr. 3: Erik Lyager, 135,8

Det er som bekendt også ved foreningsmesterskabet, at der bliver uddelt pokaler for en række af det forgangne års
skydninger. Det blev i år som følger (de 3
bedste nævnt) :

Det af Per Brønner udsatte sølvfad “Lilly” for bedste resultat ved Distriktsskydningen:
Jørn Mortensen (2015), 147/2x - Erindringsplakette til Steen Zacho (2014)
148/6x
Den af Restaurant Havskum udsatte pokal for bedste resultat ved den
udendørs fællesskydning:
Ikke uddelt - skydningen ikke afholdt i
2015

Kommende arrangementer
06. juli:

Anden ”sommerskydning”

08. juli:

”Sommerfest” – grill-arrangement ved Marinestuen, - jvfr. side 1

03. august:

Tredje og sidste ”sommerskydning”

13. august:

Koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet og på Fregatten

11. september: Firkantskydning
18. september: Soldaterforeningsskydning
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm
Den 26. april fyldte Carl Bager fra
Balle trekvart århundrede år, og om
eftermiddagen drog vi 21 mand af sted
for hylde ham med et par viser og et
par kloge ord, som han med sædvanlig omhu overhørte. Han var dog glad
for vores besøg og kvitterede med øl og
nogle sandwich. Selve fødselsdagen var
dog fejret lørdagen før, men vi ønskede
ikke at ødelægge denne dag for familien.
Men tirsdagen var en munter oplevelse,
også for Carl, hans kone og gæsterne på
denne dag.

5 viser hvert sted, og måtte selvfølgelig
hive et par engelske sange frem, da der
var mange tilhørere fra USA-EnglandTyskland-Holland m.m., og vi fik mange
til at gynge med og synge med, hvor de
kunne. En dejlig dag.

Den 6. maj var der international PORSCHE træf ved Fregatten. En flot skare
af de smukke sportsvogne var opstillet
både på fregatpladsen og udenfor. Over
250 gæster fra nær og fjern var mødt op
til bl. a. frokosten, der blev serveret både
på Brasseriet og på kanondækket på Fregatten.

Der var dog heller ikke så mange tilhørere på gaderne, som der plejer at
være. Men vore sange gik fint ind til
tilhørerne. Vi blev på vej hjem inviteret ned i Molbokælderen, hvor der var
næsten fuldt hus, så de fik nogle muntre
viser, og vi fik en øl.

Vi var engageret til at underholde med
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Om aftenen var der Open by Night i
Ebeltoft, og næsten traditionen tro var
slupkoret rundt og synge på gader og
torve. Det gik fint, selvom vi grundet
sygdom og ferie var lidt færre end normalt.

Knud L.
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Vi har igen fået et af Knuds spændende
indlæg til Kompasset rundt. Og det får
denne gang lov at runde Kabysrygtet af,
således at der er lidt sommerlæsning på
ferien sydpå. Det kan jo så sætte tankerne
lidt i gang om, hvad der er sket ude i verden.
Tak til Knud for det spændende indlæg.

Smuglerier i skibsfarten
Så længe der er penge at tjene på smugleriet, vil der altid være nogle svage
sjæle, der vil tjene lidt ekstra, selvom det
er ulovligt.
Mine erindringer og viden om smugleri på J.L. Skibene er vel som den almen kendte. Når vore skibe kom i dansk
havn, forsøgte næsten alle sig med at
smugle en eller 2 kartoner cigaretter og
måske en flaske snaps i land, så man
havde lidt ekstra, når man holdt ferie.
Det lykkedes mange gange, dog kunne
man blive fanget både på skibet, men
også ved landgangen eller endog på kajpladsen.

gamle søfolk, der kom i kedeldragter og
med spejle, værktøj og andet grej. De var
dygtige, og vidste hvor de skulle lede, så
med de folk ombord kom der indimellem penge i bødekassen til staten.
Andre lande, hvor man indimellem også
forsøgte, var i Sverige og Finland, hvor
især stærk spiritus var i høj kurs. Vi
købte billig Cognac i Spanien til ca. 6 kr.
flasken, og solgte den for det firdobbelte.
Det var i tiden 60/70erne.
Så var der penge til taxa og et par øl.
Et andet sted, hvor der var mange muligheder, var i østbloklandene. Indtil
slutningen af 70erne var alt vestligt grej
gode salgsvarer. Såsom Lux håndsæbe,
nylonstrømper, alt tøj af vestlig art, uartige blade som Hudibras, Playboy og
lign. Jeg ved, at flere tog ekstra tøj på,
når de gik i land med salg før øje. Vestlig
valuta var også en god vare. Fin kurs.

Bøden var som regel det dobbelte af
salgsværdien i forretningerne samt
selvfølgelig konfiskering af varerne..

Jeg prøvede dog ikke at sælge disse varer,
men røg alligevel 4 timer i toldarresten.
Jeg var i 1972 som supercargo med et
skib i Stettin i Polen, og der blev jeg af
kaptajnen og skibets agent inviteret i
land til middag og natklubsbesøg.

De almindelige toldere fandt som regel
ikke ret meget, men ofte kom ”Det sorte
gæng” som kontrol. Der var indimellem

Jeg vekslede så ulovligt 50 Dollar til lokal
mønt. (En fin forretning). Det var for at
have penge til at give drinks på natklub-
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ben, men jeg fik ikke brug for pengene.
Agenten betalte alt.
Så da kaptajnen og jeg skulle ombord
på skibet kl. 3 om natten, blev vi stoppet
af toldere og undersøgt. Tolderne fandt
mine vekslede penge, jeg sagde, at det
var fra sidste gang, jeg var i byen, men
den gik ikke. Så jeg røg ind i cellen midt
om natten i en halvbrandert, ikke særlig
sjovt.
Kaptajnen slap fri, han havde klareret
sine penge. Han ringede til agenten, der
igen ringede til importdirektøren, der
via toldchefen sørgede for, at jeg slap
med en påtale/advarsel. Skibet skulle sejle igen kl. 11 den dag, og jeg skulle med.
Noget dumt af mig, at lave en sådan
brøler, pengene lå i baglommen, de skulle
selvfølgelig være gemt noget bedre.
Den anden gang, jeg blev taget, var i Tuborg havn i København. Jeg kom med en
færge fra Stettin, hvor jeg var afmønstret
fra et dansk skib. Kl. var 1 om natten, og
for en gangs skyld blev mine kufferter
undersøgt. Der var en karton cigaretter og 2 flasker sprut for meget, men det
værste var 7 kg. oksemørbrad og 6 kg.
store hummerhaler, som jeg tidligere
havde købt i Australien.
De skulle ifølge loven i kølehus, indtil
en veterinærmand havde godkendt varerne, selvom jeg påpegede, at alle på skibet havde spist af det samme kød og fisk
på rejsen. Da tolderen efter megen snak
med andre ikke kunne finde et åbent
kølehus på det tidspunkt, fik jeg efter en
streng påtale lov at slippe igennem med
alt uden bøde, så jeg havde efterfølgende
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en god ferie.
Et andet sted, hvor der blev drevet handel, var på Nord- og Sydamerika.
En del købte i USA skjorter, undertøj,
nylonstrømper og cowboybukser. Disse
ting blev solgt til det dobbelte sydpå. Der
var faste modtagere til disse produkter,
og det var ikke bare 1-2 stykker, det var
som regel 10 stykker af hver slags.
Hovmestrene tjente også ekstra penge på
salg. Det var dog mest cigaretter og spiritus til toldere og myndigheder, selvom
der ikke var så stor fortjeneste der, så var
det mere sikkert.

Ved den store søventilkasse kunne man
se, at der havde været nogen på spil
ved boltene for grovfilteret. Tolderne
blev tilkaldt af dykkerfirmaet, og en
tolddykker sendt ned og åbnede ind til
søventilkassen. Der var dog intet at finde
der. Tolderne sagde, at de havde nogle
gange set, at der var gemt 5-6 kg. narko
sådant et sted. Vi fik sikret og låst for
søventilkassen korrekt igen.

en bøde.

På et af vore indchartrede skibe, blev 2
philipinske søfolk taget med 1 kg. narko i Rotterdam. Bøde og fængsel til de
to, og skibet kom på den sorte liste af
Narkopolitiet. Samtidig fik skibets ejer

En anden ting er også, at lønningerne til
søfolk er blevet meget bedre.

J.L. opsagde også aftalen med rederiet, så
det var også dyrt for ejerne.
Generelt tror jeg ikke, at der er ret mange
almindelige søfolk, der smugler i dag.
Straffen er hård samtidig med, at man
kommer på den sorte liste af narkopolitiet..

Knud L.

Hårde stoffer som narkotika, så jeg ikke
noget til, selvom mulighederne var der.
Måske fordi alle rederier havde en hård
politik derom.
På Italien Reefer kunne vi en gang lugte,
at der blev røget stoffer nede på elevgangen om lørdagen. Vi påtalte dette og
advarede om konsekvensen deraf, så de
stoppede. Men da vi en uge senere kom
til USA, kunne narkohundene lugte det,
og selvom narkopolitiet ikke fandt noget, kom skibet på den sorte liste. Det
resulterede i, at skibet de næste 2 år fik
besøg af narkopolitiet i hver havn i USA
og Europa. Det kostede os megen tid.
Der var også en episode i Los Angeles.
Jeg havde som vedligeholdschef engageret et dykkerhold, der skulle filme
skibets skrog, så jeg/vi kunne vurdere,
om skibet skulle renses for begroning.
Jeg sad på kajen og kunne via en skærm
følge optagelserne.
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Hos Walter
Vin, ost og specialiteter

Restaurant & Vinbutik

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk
www.hos-walter.dk

Torsdag den 7. april deltog 18 Havfruer
til en munter aften i Marinestuen.

Faste programpunkter og åbningstider 2016
Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og 23.-31. december
Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne
januar, marts, april, september og
november
Tirsdagstræffet: Hver tirsdag
kl. 10.30 - 12.00
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Nyheder fra Havfruerne

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts
Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Vi var så heldige, at Kiss Rønholm –
vores lokale journalist og humorist –
havde sagt ja til at komme og fortælle
om sit liv som medsejlende hustru – og
derudover at underholde med nogle
monologer og historier, som nogle af os
havde hørt ved andre lejligheder – og
som vi havde syntes, var så morsomme,
at det måtte være et oplagt emne for en
livlig aften.
Vi startede som vanligt med en sang –
ret oplagt blev det ”Det haver så nyeligen
regnet” – det er som om, regnen ingen
ende vil tage i disse dage. Men hyggeligt
var det nu inden døre!
Formanden bød velkommen – og da vi
havde lidt tid inden ”aftenens gæsteoptræder” – så fortalte Kirsten morsomme
anekdoter fra en bog af journalisten
Karen Thisted. Bogen hedder: ”Hvis jeg
døde nu – så døde jeg lykkelig”.
Det var en perfekt start på en morsom
aften. Karen Thisted er en humoristisk
person, som ikke tager sig selv højtidelig,
hun fortæller lige fra leveren, som man
siger, og lægger ikke skjul på noget.
Det viste sig, at det gjorde Kiss Rønholm
heller ikke! Ja, vi kan selvfølgelig af gode
grunde ikke vide, hvad hun undlod at
fortælle. Men der var anekdoter fra hendes spændende liv, som fik ens eget liv til
at blegne og blive lidt små kedeligt, når
man gav det en eftertanke! Her kan jeg

selvfølgelig kun tale for mig selv!!
Jeg vil undlade at komme ind på detaljer
– det vil også være umuligt – der var
mange – men det var hylende morsomt!
Ikke mindre morsom var Kiss’ telefonsnak med ”Jørgen Hjorting”, som de
fleste af os vel kender. Kiss måtte låne en
mobil telefon, hun havde glemt sin egen
– og den var et vigtigt rekvisit i en ustyrlig morsom ping pong med den kendte
radiomand.
Tårerne trillede på mange – og lommetørklæderne kom frem. Det var SÅ
sjovt.
Vi sluttede en meget munter aften af
med kaffe og franskbrød med pålæg – og
ikke at forglemme hjemmelavet solbærrom. Grethe Eppler havde medbragt en
flaske til Havfruerne. Pålidelige kilder
gav udtryk for, at den var fremragende.
Mange udtrykte ønsker om at få mulighed for at købe denne dejlige drik. Vi
kunne jo f.eks. selv plukke solbærerne.
Torsdag den 12. maj stod 21 glade Havfruer iklædt sommertøj foran Marineforeningen, hvor vi blev afhentet af ”søde”
Claus fra Gotschalks busser og kørt til
Grenå, hvor vi var inviteret af ”Skuderne”. Under turen bød Kirsten velkommen – især til vore 2 nye medlemmer Iben Christiansen og Kiss Rønholm.
Vi blev modtaget af bestyrelsen, som
stod under det vajende Dannebrog iført
matrostøj. Mere festligt kunne det ikke
blive.
Marinestuen i Grenå blev fyldt til bris-
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Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen
Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 7373
E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Klinik for Fodterapi
Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
for sundere fødder

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...
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tepunktet idet der – udover 21 Havfruer
– var 26 ”Skuder”. Hvor der er hjerterum
er der husrum!
Vi blev trakteret med den dejligste Tapas: Forskellige slags pølser, dejlige oste,
oliven, dadler i svøb og hjemmelavede
marmelader og dip. Det skønneste brød.
Med vin på bordet og mad på tallerknerne gik snakken på kryds og tværs.
Midt i det hele kom en flok dejlige
mænd iklædt stribede sømandsbluser og
røde halsklude syngende ind i Marinestuen. Det var ”Grenå Marineforenings
sangkor”. Ja – det sagde de altså, at de
hed! Kedeligt navn til så dejlige mænd.
Kirsten døbte dem ”Brumbasserne” –
det var mere passende. Det var nemlig
nogle dejlige brumbasser.
Det første nummer, de gav, var skrevet
af Benny Andersen. Jeg husker ikke,
hvad sangen hed – men den handlede
bl.a. om, at marmelade giver slatne ører!
Vi – som netop havde spist rigtig meget

marmelade! Det var lige, før man tog sig
til ørerne for at mærke efter !!!
Der blev omdelt et sømands-potpourri,
så vi alle kunne synge med – det holder
Havfruer og Skuder rigtig meget af.
Vi sluttede en festlig aften af med kaffe
og kage. Ind kom en kæmpe kage pyntet
med et ”marcipanfoto” af Skudernes
bestyrelse. Jeg spiste ½ bestyrelsesformand – hun smagte dejligt!
Som tak for en dejlig aften fik Skuderne
overrakt en kurv fyldt med lækkerier og
vin.
Kl. 22.30 blev vi afhentet af Claus og bussen og vinkede farvel og på gensyn til de
dejlige ”Skuder”.
Endnu engang havde vi en ”kanon” aften
sammen med ”Skuderne” – og sikken en
dåb for vore 2 nye medlemmer.
Kirsten: mobil 22881727 tlf 86344177
mail: daisy7@olesen.mail.dk

Flyvefisken

Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778
Specialværksted for reparation og vedligeholdelse
af elektriske maskiner
El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer
Sever & ICME el motorer · Bongfiglioli gear
Makita & Hitachi elværktøj
Grundfos pumper · Fag kuglelejer
Exide batterier til alle vogne
www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Michael Sesler

Dit Bosch Car Service værksted

Advokat
Telefon
Mobil
Titel
E.mail

Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366
info@ebeltoftautocenter.dk

(+45) 86 34 12 81
(+45) 51 55 40 91
Aut. bobestyrer
ms@djursland.ret-raad.dk

Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

A d v o k at f i r m a e t

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

sesler

revision

rådgivning

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 07 77

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.
Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde
Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf.70
7022
0999
Tlf.
22 09
99

25sol0brikllerr..
GRaabavt evedkkøbort
af Rayban

r.
s til kontante
tter eller bytte
andre raba
bineres med
kan ikke kom

8634 2082

svarer hele døgnet
Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Mød os på

Facebook

Den blå brille
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk
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N 56 12.029, E 10 40.811

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,
madvarer eller hverves medlemmer.
Vi har såmænd bare købt pladsen her, for
at støtte en god sag og sende dig en
venlig hilsen fra

Ebeltoft

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988
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Ebeltoft Låseteknik
Skafor godkendt

