
AARHUS MARINEFORENING

Nr. 68        april.             2019  17. årg.
Briefing

Danmarks første Marineforening Stiftet  1910



2

”Briefing”
Udgives af: 
AARHUS MARINEFORENING
Marinestuen
Kovnogade 2  - 8000 Århus C

Tlf. 2896 2910

Bladet udkommer 4 gange årligt:  januar.
april. juli og oktober  i  380 eksemplarer, 
og er sponseret af annoncer.

Deadline til næste nummer
1. juni. 2019   

Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis  udtryk for 
marineforeningens mening, men står udelukkende 
for den enkelte indsenders egen regning, og tryk-
kes i ytringsfrihedens hellige navn.

Forsidefoto: Skudehavn

Redaktionen:
Kai Berg  -  Ansvarshavende
Villy Jensen
Anders Godtfred-Rasmussen
Eric Maarvig
Annoncer:
Red.
Lay-out & Tryk:
Eget tryk
Indlæg til Bladet sendes til:
Villy Jensen
Hammershusvej 72  2.th.
8210 Århus V
Tlf.:  2820 4438
E-mail: briefing.blad@hotmail.com

Foto: Villy

FREDERIKS ALLÉ  61 A - 8000 ÅRHUS C - TLF. 86 12 86 11

Byder velkommen i hyggelige omgivelser ....

ÅBEN:

Man. - tors.
11.00  -  22.00

Fre. - lør.
11.00 - 01.00

Søn.
11.00 - 18.00
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Formanden 
har ordet!
af:
Kai Berg

ÅBEN:

Man. - tors.
11.00  -  22.00

Fre. - lør.
11.00 - 01.00

Søn.
11.00 - 18.00   Nye Gaster    

  

VELKOMMEN        

Nu går vi mod lysere tider og efter en mild 
vinter ser det ud til at foråret er på vej. 

d. 9. februar blev vores årlige generalforsam-
ling afholdt, der var en god stemning og der 
var 43 medlemmer mødt op. 

Vi måtte sige farvel til vores kasserer Benny 
Ebbesen der ikke ønskede at fortsætte. 

Nyvalgte kasserer blev Cai Jensen, Poul Si-
mon Laursen ønskede heller ikke at fortsætte 
i bestyrelsen i stedet blev Benny Ebbesen 
valgt ind , en stor tak til Simon og Benny for 

deres arbejde i bestyrelsen. Se mere om ge-
neralforsamlingen et andet sted i bladet 

Vores sommerudflugt går ikke til Ærø men i 
stedet til Svendborg Marineforening d. 8.- 9. 
Juni, ved besøget i Marinestuen er påklæd-
ningen ” Fin Uniform ” 

Marinestuen har jo fortsat åben onsdage og 
lørdage fra 10.00 – 14.00 

Vi ses i Marinestuen – Kai Berg. 

85489  Jan Pedersen    
85527  John Hougaard Christensen 
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Bestyrelsen:

Aarhus Marineforening: Marinestuen
Kovnogade 2 - 8000 Århus C

Tlf. 28 96 29 10
www.aarhusmarineforening.dk

Formand
Kai Willy O. Berg

Edithsvej 22, 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 59 64 – 29 24 34 27

e-mail: jkberg@stofanet.dk
 

Næstformand
Lau Schmidt

Tlf. 86 93 75 23 – 61 60 75 23
email: lauschmidt@webspeed.dk

Kasserer
Cai Jensen

Tlf. 51447922
cai@jensen.mail.dk

Sekretær 
Eric Maarvig

Tlf. 86 121020 - 20 92 01 73
e-mail: maarvig@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem 
Jan Jensen

Tlf. 3123 5317
e-mail: jensenjan50@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Peter Lønnqvist
tlf. 4013 66 40

e- mail:peterloennqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Benny Ebbesen
Tlf. 30 86 77 18

e-mail bennymogens@hotmail.com

Skyttelavet
Formand

Marineforeningens formand
Kai Willy O. Berg

Kasserer
Marineforeningens kasserer

Cai Jensen

 Daglig leder af skytteudvalget
Tom Armstrong Pedersen

tlf. 40411232
e-mail:tot1@youmail.com

Webmaster
Torben Bay-Johansen

Tlf. 2176 5983
e-mail: bay.johansen@gmail. com

RÅDGIVNING I 
ØJENHØJDE 

Rosensgade 18-20 · 8000 Aarhus C 
88 20 85 00 · midspar.dk/aarhus

Skift til Middelfart Sparekasse  
i Aarhus: 

•  Vi er det pengeinstitut i Danmark,  
som har de mest tilfredse kunder 

•  Vi tilbyder personlig rådgivning  
•  Rådgivning fra kl. 8 til kl. 18

Indbetaling kan enten betales via bank 
overførsel til: 
           Konto:   1687 3222 9735 10 
Middelfart sparekasse Rosensgade 18 
8000 Aarhus C 
eller kontant i Marinestuens åbningstid 
lørdag og onsdag   kl. 10.00-14.00. 
Uanset hvilken indbetalingsform du væl-
ger så husk at anføre hovednummer.  ind-
betaler-navn og adresse. 

KONTINGENT
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RÅDGIVNING I 
ØJENHØJDE 

Rosensgade 18-20 · 8000 Aarhus C 
88 20 85 00 · midspar.dk/aarhus

Skift til Middelfart Sparekasse  
i Aarhus: 

•  Vi er det pengeinstitut i Danmark,  
som har de mest tilfredse kunder 

•  Vi tilbyder personlig rådgivning  
•  Rådgivning fra kl. 8 til kl. 18

Selv på en kold februar lørdag var det mu-
ligt at fylde Marinestuen i Kovnogade, der 
var ikke mange pladser tilbage da general-
forsamlingen endelig kom i gang…De første 
punkter var vi hurtigt igennem, og selv sang 
og musik gik som det skulle. 

Vi skulle vælge en dirigent, og det blev Tom 
Armstrong, uden at der var andre der ønskede 
jobbet. Derefter var det stemmetællernes tur, 
her var der heller ikke nogen, der ønskede at 
gå i mod de personer, som bestyrelsen havde 
peget på, så de blev valgt uden sværdslag. 
Det blev til Karl Nøhr, Brian Laursen, Alice 
Pedersen og Casper Jensen. 

Derefter orienterede formand Kai om, at pro-
tokollen var fremlagt, da den er til beskuelse 
på alle åbningsdage i Marineforeningen i lø-
bet af året. 

Så var det tid til bestyrelsens beretning, hvor 
formanden lagde fra land med at bede os rej-
se os op, og at flaget skulle gå på halv, så vi 
kunne mindes vore medlemmer, der er gået 
fra borde i 2018. 

Efter et minuts stilhed gik formanden videre 
med beretningen, og startede med at konsta-
tere at vi er 146 medlemmer. Vi har fået 9 nye 
medlemmer i 2018 og der er 28 der er blevet 

meldt ud (25 havede endnu ikke betalt). 

Derefter gennemgik formanden årets aktivi-
teter, hvor, blandt andet, landsskyttestævnet i 
Nyborg i marts 2018, Ålegilde den 23. marts, 
venskabsskydningerne og vores sommerud-
flugt til Thyborøn blev nævnt (blandt meget 
andet). 
I Juli havde vi besøg af garderne, hvor der 
var 50 deltagere heraf tre fra foreningen, og 
den 29. august deltog vi i 75-års dagens for 
flådens sænkning. 
I november var der juleafslutning for Ma-
rinekoret, hvor Peter Lønnquist sørgede for 
skafningen, og lidt senere i november var der 
julefrokost med lotteri. 

Den anden december blev der holdt det år-
lige julebanko, hvor 30 personer (børn og 
voksne) havde en fantastisk hyggelig efter-
middag med banko, æbleskiver og lotteri i 
pauserne. 

Den tredje sidste aften i år 2018 mødte 41 
personer op til gløgg og æbleskiver, for at 
sige farvel til det gamle år. 

Formanden holdt derefter mund en stund, og 
lod deltagerne om at kommentere beretnin-
gen, der var helt stille i Marinestuen efterføl-
gende (det sker ellers ikke så tit…), og beret-
ningen blev vedtaget helt uden brok. 

Generalforsamling den 9. februar 2019
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Byens leverandør af lækre 
drikkevarer

Vi leverer til virksomheder, 
caféer og restauranter

Fadølsanlæg udlejes 
- også til private

Kontakt : 2183 5701

Axel Kiers vej 18 H - 8270 Højbjerg - Tlf.: 7020 9110 - mob.: 2183 5701
Mail: jan@depotoestjylland.dk - www.depotoestjylland.dk

Så var det tid til, at kasseren skulle aflægge 
sit sidste regnskab, inden han aftrådte sin 
post, vi endte med et underskud på 5.486,97. 
Der kom enkelte spørgsmål fra Marinestuen, 
blandt andet om pengene i Danske Bank var 
blevet vasket hvide… 
Der blev også stillet spørgsmål omkring ga-
ver, og det blev oplyst til forsamlingen, at 
gavebeløbet var til vores nye fane, som er 
blevet stillet til rådighed af Terkol rederiets 
fond (fonden har et langt navn, som vi undla-
der at bringe her…) 

Under punkt syv, der havde bestyrelsen ikke 
andre forslag, end dem der ellers er at læse 
i Briefing. 
Punkt otte var indkomne forslag, og dem 
var der ingen af. 

Kontingentet under punkt ni blev fastsat til 
det nuværende kontingent. 

Så kom vi til valg til bestyrelsen, som nævnt 
tidligere, som valgte Benny at træde af som 
kasserer, men heldigvis fortsætter han i be-
styrelsen, i stedet blev Cai Jensen (se omtale 
andetsteds i dette blad) valgt til bestyrelsen 
og som kasserer, velkommen til ham. Jan 
Jensen blev genvalgt, så bestyrelsen er fuld-
tallig inkl. De to suppleanter, Axel Dixen og 
Kenn Byrholt

Derefter kom vi til det ærefulde hverv som 
revisor, og her ville Torben Bay og Tom  
Armstrong Pedersen gerne fortsætte, og så 
blev undertegnede, Anders, valgt som revi-

sor suppleant uden kampvalg. 

Flagbærerne, det er stadig de samme, læs 
mere om dem på hjemmesiden. 
Til punkt 14, valg af delegerede til sende-
mandsmøde, her deltager hele bestyrelsen. 

Under punkt 15 var det tid til at høre nyt 
fra skyttelavet, og her fik tilhørende at vide 
omkring skydningerne i det forløbne år. Der 
bliver skudt ret godt i Åbyhøj, og der bliver 
deltaget i diverse skydninger rundt i det gan-
ske land, specielt i Randers og mod Randers. 

Så nåede vi til det sidste punkt, altså punkt 16 
og eventuelt. Her blev der berettet omkring 
sommerudflugten 2019, som kommer til at 
gå til Svendborg den 9. og 10. juni (Pinsen). 
Vi bliver vist rundt i byen af den lokale Ma-
rineforening, nogle vil på museum, andre til 
bageren og de sidste på kro (så  det er ganske 
som det plejer…) Der er middag i Svendborg 
Marineforening den 9. juni om aftenen, det 
bliver buffet, og som Benny sagde, så er der 
mad nok, selvom Tom skal med… 

Overnatning bliver på Hotel Svendborg, og 
vi overvejer et besøg hos Marineforeningen 
i Fredericia på vejen hjem. De har godt nok 
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sor suppleant uden kampvalg. 

Flagbærerne, det er stadig de samme, læs 
mere om dem på hjemmesiden. 
Til punkt 14, valg af delegerede til sende-
mandsmøde, her deltager hele bestyrelsen. 

Under punkt 15 var det tid til at høre nyt 
fra skyttelavet, og her fik tilhørende at vide 
omkring skydningerne i det forløbne år. Der 
bliver skudt ret godt i Åbyhøj, og der bliver 
deltaget i diverse skydninger rundt i det gan-
ske land, specielt i Randers og mod Randers. 

Så nåede vi til det sidste punkt, altså punkt 16 
og eventuelt. Her blev der berettet omkring 
sommerudflugten 2019, som kommer til at 
gå til Svendborg den 9. og 10. juni (Pinsen). 
Vi bliver vist rundt i byen af den lokale Ma-
rineforening, nogle vil på museum, andre til 
bageren og de sidste på kro (så  det er ganske 
som det plejer…) Der er middag i Svendborg 
Marineforening den 9. juni om aftenen, det 
bliver buffet, og som Benny sagde, så er der 
mad nok, selvom Tom skal med… 

Overnatning bliver på Hotel Svendborg, og 
vi overvejer et besøg hos Marineforeningen 
i Fredericia på vejen hjem. De har godt nok 

ingen lokaler lige nu, men hvis de når at få 
det, så besøger vi dem. 

Prisen er 1000,- kroner per person, og vi slut-
ter af i Marinestuen, alt er inkluderet undta-
gen drikkevarer. Sidste tilmelding er den 9. 
marts (altså før du læser det her…) 

Vi sluttede generalforsamlingen med Dron-
ningens skål, og ventede på at flaget blev ta-
get ned under musikken. 

Skafningen var (som sædvanligt) fra Peter 
Lønnquist, og den nød vi alle sammen med 
det vi nu kunne drikke. 

Tak for endnu en god generalforsamling, og 
det mest overraskende i år var faktisk, hvor 
stille medlemmerne kunne være under gene-
ralforsamlingen. 

Vel mødt i Aarhus Marineforening. 
Anders Godtfred-Rasmussen 

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Fiskergyde 15  8000 Århus C
Tlf 8612 1037
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Fr. Allé 97 - 8000 Århus C
Tlf. 86 13 63 50

Stedet vi mødes 
over en lille en..

Hunter´s Pub

Vores kasserer fylder rundt! 
70 år er ingen alder i Aarhus Marineforening! 
Godt nok er Cai Jensen med til at hive gen-
nemsnitsalderen lidt op i foreningen, men 
han er et menneske, som vi alle holder af.  
Af Anders Godtfred-Rasmussen 

Cai Jensen gør allerede et stort stykke arbej-
de i vores forening, som formand, dirigent 
og leder af Marinekoret.  
Nu også som kasserer i Aarhus Marinefor-
ening, en post han blev valgt til ved den 
overståede generalforsamling den 9. februar 
2019 (læs mere om det andetsteds i bladet). 

Men hvem er Cai egentlig? 
"Jeg er født og opvokset i Aarhus, jeg kom 
til verden den 8. april 1949 i Lundbysgade 
omkring Godsbanen. Her boede jeg sammen 
med mine forældre, til jeg var seks år gam-
mel. Min far var frisør, og han havde en salon 
der. Vi flyttede til Charlottehøj, da min far 
købte en anden salon, som han skulle drive. 
Derfor har jeg slået mine folder i det område, 
indtil jeg flyttede hjemmefra," siger Cai. 
Cai aftjente sin værnepligt i Søværnet i 1972, 
dengang var værnepligten 12 måneder, men 
han fik den forlænget lidt med en konstabel 
kontrakt. 

Radiomekaniker og Jysk Telefon 
"Musik har altid været en stor del af mit liv, 
så da jeg som rekrut blev spurgt til, om jeg 
ville være med I Tambourkorpset, der sag-
de jeg ja med det samme. De ville godt nok 
have, at jeg skulle spille på fløjte. Det stud-
sede jeg lidt over, da guitaren ellers var mit 
favoritinstrument, men fløjte blev det, og det 
endte med, at jeg blev i korpset tre måneder 
længere, end jeg skulle," forklarer Cai. 
For han var egentlig uddannet radiomekani-
ker, men efter værnepligten fik han job hos 
Jysk Telefon. Han havde en tre måneder efter 
tiden i Søværnet inden han skulle begynde, 
og det var derfor, at Cai fik en tre måneders 
konstabel kontrakt. 
Jysk Telefon har i flere omgange fået nyt 
navn, og i dag kender vi det under TDC og 
Yousee. Cai nåede at få mere end 40 års tje-
neste hos telefonselskabet. Først som central-
mekaniker, men siden midten af 1980´erne 
i EDB afdelingen, hvor Cai nåede at prøve 
meget. 

"Da Jysk Telefon trådte ind i den digitale 
tidsalder, der blev jeg nødt til at følge med. 
Jeg havde rigtigt mange gode år i firmaet, og 
endte med at sidde med at have systeman-
svar for et af de største IT systemer inden for 
TDC," fortæller Cai. 
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Musikken, koret og Marineforeningen 
Cai vender i interviewet hele tiden tilbage til 
musikken, fordi den har fyldt så meget i hans 
liv. 
"Jeg aner ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis 
jeg ikke havde musikken. Det første jeg hu-
sker omkring det, det er, da jeg som seksårig 
blev sendt på Aarhus Musikfolkeskole af 
mine forældre. Her lærte jeg om noder, tak-
ter, musikteori og klassisk musik. Senere i 
1960´erne, da var vi tre drenge, som elskede 
og lytte til pigtrådsmusik, og det endte med 
at vi lavede vores eget band. Vi blev endda 
så professionelle, at vi optrådte flere steder i 
Jylland og fik penge for det. Engang i Skjern, 
der kom der nogle unge mænd, og spurgte 
om de måtte spille for forsamlingen, mens 
vi holdt pause. Det sagde vi ja til. Vi kendte 
dem ikke dengang, men i dag hedder de Gn-
ags, det er en lidt sjov historie," griner Cai. 
Cai har ikke været medlem af foreningen i så 
mange år, men det er ikke fordi, at han ikke 

ville, han fik bare ikke taget sig sammen til 
at melde sig ind. 
"Min svoger og jeg har tit sagt til hinanden, 
at vi skulle blive medlemmer, men vi fik det 
ikke gjort. Det var faktisk først, da min søn, 
Casper, kørte bus for Marineforeningernes 
hovedforening, og at han fortalte, at han selv 
havde været ved Søværnet. Så bad de ham 
om at melde sig ind, han krævede dog også 
at få to indmeldingsblanketter til mig og min 
svoger, Brian, og sådan endte vi her i Aarhus 
Marineforening," fortæller Cai. 
For Cai har i de sidste år sat sit præg på arbej-
det i foreningen, og igen fortæller han, at det 
har musikken at gøre. 
"Musikken er bare en så stor del af mit liv, 
og derfor var det også naturligt at være med 
i Marinekoret, hvor jeg har så mange gode 
minder fra. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi 
tager nogle tillidsposter, for hvis der ingen 
er til det, så er der heller ikke en forening, 
der kan overleve. Hvis jeg kan sætte mit eget 
lille præg og hjælpe andre, så er det vigtigt 
for mig. Så da Benny kom og spurgte, om 
jeg ville være kasserer, så kunne jeg ikke sige 
nej," siger Cai. 

Uden for Aarhus Marineforenings regi, der 
passer Cai huset i Skovby, mens han lytter til 
musik, og spiller musik i to bands. 
"Det er stadig guitaren, som jeg spiller på, 
og så synger jeg også rigtigt meget, men mu-
sikken det er, hvad der fylder mit liv udover 
Aarhus Marineforening," siger Cai Jensen.
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Rowi   Cykler

Vi synker nu! 
”Hans Hedtoft”s nødsignal 

Klokken var 13.56 den 30. januar 1959, 
da telegrafisten på det danske skib ”Hans 
Hedtoft" med 55 passagerer og 40 besæt-
ningsmedlemmer om bord udsendte SOS. 
Skibet havde ramt et isbjerg. 
”Hans Hedtoft" havde dagen før forladt den 
grønlandske by Julianehåb med kurs mod 
Danmark. 
Nødsignalet blev modtaget af radiostationer 
i land og af flere skibe, som befandt sig i 
farvandet syd for Grønlands sydspids Kap 
Farvel. Nærmest var den tyske trawler ”]
ohannes Krüss", som straks satte kurs mod 
ulykkesstedet. 
Efter udsendelsen af nødsignalet havde 

"Hans Hedtoft" jævnligt kontakt med land, 
og der var ikke panik ombord. Man regnede 
helt sikkert med at blive hjulpet af den tyske 
trawler. Redningsbådene var ikke sat i van-
det, og de nye gummiflåder med radiosende-
re ikke klargjort. 
Omkring en time efter sammenstødet med 
isbjerget lød det fra ”Hans Hedtoft"s telegra-
fist: ”Kaptajnen siger, at der er megen is om-
kring os. Skibet synker. Der er meget vand 
i maskinrummet...." Den tyske trawler sva-
rede: ”Vi sejler cirka 10 sømil i timen (Det 
svarer til knap 20 km/ t). Der er høj sø og 
is, snebyger og dårlig sigtbarhed." Sidst på 
eftermiddagen sendte ”Hans Hedtoft" nødra-
ketter op for at vise trawleren på vej. Men 
dets mandskab kunne ikke se raketterne. 
Klokken 17.16 spurgte ”Johannes Krüss": 

”Har De endnu elektrisk lys ombord?" ”Hans 
Hedtoft": ”Nej" ”Johannes Krüss": ”Kan De 
se vor projektør, vi lyser højt op i luften?" 
”Hans Hedtoft": ”Vi kan ikke se den." Klok-
ken 17.45 lød det fra telegrafisten på ”Jo-
hannes Krüss": ”Der er megen is her, meget 
dårlig sigtbarhed, mange snebyger." Det 
var altså meget svære forhold at sejle under 
Klokken 18.06 kom den sidste melding fra 
”Hans Hedt0ft": "Vi synker nu!"  

Et moderne skib 
”Hans Hedtoft" tilhørte Den kongelige grøn-
landske Handel, som stod for besejlingen 
mellem Danmark og Grønland. Skibet var 
opkaldt efter den danske statsminister Hans 
Hedtoft, som døde i 1955.  
”Hans Hedtoft” var knap 88 meter langt. Ski-
bet skulle sejle i isfyldte farvande, så derfor 
var det forsynet med dobbeltbund og for-
stærket på udsatte steder. Desuden var skibet 
delt op i syv vandtætte rum. De skulle sikre, 
at ”Hans Hedtoft" blev ved med at flyde, selv 
om et rum fyldtes med vand. I det hele ta-
get havde man gjort meget for at sikre ”Hans 
Hedtoft" på den lange og farlige sejlads mel-
lem Danmark og Grønland. 
Skibet havde for eksempel det mest moder-
ne redningsudstyr ombord.Det omfattede tre 
letmetals redningsbåde, en motorjolle og fire 
gummiflåder udstyret med automatiske ra-
diosendere. 

”Hans Hedtoft" blev bygget på Frederiks-

DET ER I ÅR 60 ÅR SIDEN 
”DANMARKS  TITANIC” FORLISTE

Byen’s 
      bedste....

ANNALISE´S BAR

Nørre allé 20 - 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 97 79 
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Blomstertorvet
Viby Torv 8 - Viby
Tlf. 8614 13 72

Dekorationer
Buketter

Kranse
Bårebuketter

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Frederiksgade 75 - 77 
Tlf. 8612 2899

8000 Århus C, v/ Rådhuspladsen

Rowi   Cykler
Salg

Service
Reparationer
Faguddannet

personale
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Hedtoft": ”Nej" ”Johannes Krüss": ”Kan De 
se vor projektør, vi lyser højt op i luften?" 
”Hans Hedtoft": ”Vi kan ikke se den." Klok-
ken 17.45 lød det fra telegrafisten på ”Jo-
hannes Krüss": ”Der er megen is her, meget 
dårlig sigtbarhed, mange snebyger." Det 
var altså meget svære forhold at sejle under 
Klokken 18.06 kom den sidste melding fra 
”Hans Hedt0ft": "Vi synker nu!"  
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”Hans Hedtoft" tilhørte Den kongelige grøn-
landske Handel, som stod for besejlingen 
mellem Danmark og Grønland. Skibet var 
opkaldt efter den danske statsminister Hans 
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var det forsynet med dobbeltbund og for-
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delt op i syv vandtætte rum. De skulle sikre, 
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om et rum fyldtes med vand. I det hele ta-
get havde man gjort meget for at sikre ”Hans 
Hedtoft" på den lange og farlige sejlads mel-
lem Danmark og Grønland. 
Skibet havde for eksempel det mest moder-
ne redningsudstyr ombord.Det omfattede tre 
letmetals redningsbåde, en motorjolle og fire 
gummiflåder udstyret med automatiske ra-
diosendere. 

”Hans Hedtoft" blev bygget på Frederiks-

havn Værft. Den 7. januar 1959 sejlede ski-
bet af sted fra København på sin første tur, 
den såkaldte jomfrurejse. Sejladsen mellem 
Danmark og Julianehåb på Grønlands vest-
kyst forløb hurtigt og uden problemer. 

Den 29. januar om aftenen forlod ”Hans 
Hedtoft” Julianehåb for at sejle tilbage til 
Danmark. Næste dag ved middagstid skete 
katastrofen, som kostede 95 mennesker livet.

En redningskrans 
Fly og skibe fra Grønland og Island blev sat 
ind i eftersøgningen. Man spejdede efter red-
ningsbåde. Men forgæves. Både skibet og de 
ombordværende var forsvundet fra havets 
overflade. 
Der blev set vragrester på havet. Men det 
dårlige vejr gjorde det umuligt at få fat på 
dem. 
Knapt et år senere drev en rednings- krans 



Jægergårdsgade 154 - 8000 Århus C
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Åben:
Man - fredag
11.30 - 18.00
Køkkenet 
11.30 - 16.00

RIKKE RYBAK
Statsaut. fodterapeut

KLINIK FOR FODTERAPI

Østergade 9, 2.th -8000 Århus C

HANNE  S. DEVANTIE
Statsaut. fodterapeut

Tlf. 8613 0702

Åben:
Man - lørdag
11.30 - 18.00
Køkken
11.30 -16.00

ind på den islandske kyst. På den stod orde-
ne ”Hans Hedtoft København". Rednings-
kransen er det eneste, man har fundet fra det 
forliste skib. Den hænger i dag i Ju1ianehåbs 
gamle kirke. 

Hvorfor nåede hjælpen ikke frem? 
Senere undersøgelser tyder på, at den tyske 
trawler måske kunne have reddet besætning 
og passagerer ombord på ”Hans Hedtoft". 
Det har vist sig, at der i land opstod usikker-
hed om "Hans Hedtoft"s position ved udsen-
delsen af nødsignalet. "Hans Hedtoft"s tele-
grafist opgav skibets position med decimaler, 
hvor man normalt til søs angiver positionen 
med hele tal. Selv om radiostationerne på 
land flere gange bad skibet om at gentage 
sin position, vedblev telegrafisten at opgive 

positionen med decimaler. Telegrafisten op-
gav sin position til 59,5 grader nord. Det kan 
både tolkes som 59 grader og 30 minutter og 
59 grader og 5 minutter (en grad deles op i 
60 bueminutter). En forskel på 25 sømil (ca. 
45 km). Hvis personalet i land tolkede talle-
ne forkert, var den tyske trawler måske slet 
ikke i nærheden af "Hans Hedtoft", selv om 
begge skibe troede, de var tæt på hinanden. 
Man havde således alle rede aftalt, hvordan 
man skulle overføre passagererne.  Sam-
tidig er det kommet frem at der var fejl på 
”Hans Hedtoft”s radar. I Grønland var rada-
ren blevet undersøgt af en ekspert, der hav-
de konstateret at den ikke kunne bruges på 
kort afstand Dette kan have medvirket til at 
mandskabet overså isbjerget. Ingen af disse 
forhold stod i rapporten om forliset, og ingen 
af personalet på radiostationerne blev afhørt 
om sagen
Hvem havde ansvaret?
Nyheden om forliset ramte Danmark som et 
chok. Et helt nyt og moderne skib sunket på 
sin jomfrurejse! Hvad var der gået galt?

Inden længe gik der politik i sagen. Flere 
politikere mente, at den tidligere Grønlands-
minister, Johannes Kjærbøl, havde skylden 
for forliset. For på trods af advarsler havde 
han krævet, at der blev sejlet på Grønland om 
vinteren. I Folketinget blev der rejst krav om 
en rigsretssag mod Kjærbøl. Hvis et flertal af 
folketingets medlemmer mener, at en mini-
ster har begået noget ulovligt, kan de kræve 
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

PERSONALEFEST -  RECEPTIONER -  M.M.

KØD, 
SMØRREBRØD

OG 
ANRETNINGER

Hammershusvej 41 - 8210  Aarhus V
Tlf: 8616 8287 

 Mobil 2680 0890 - Fax 8616 8280
mail@charlottehoejkoed.dk  
www.charlottehoejkoed.dk

Charlottehøj kød

en rigsretssag. Det er dog noget, som sker 
meget sjældent. Kjærbøl, der i mellemtiden 
var gået af som grønlandsminister, slap for en 
ydmygende rigsretssag. Alligevel er ingen i 
tvivl om, at Kjærbøl var skurken i sagen om-
kring ”Hans Hedtoft". For han fortale aldrig 
Folketingets medlemmer den fulde sandhed 
omkring de farlige vintersejladser på Grøn-
land. Han havde nemlig kasseret en rapport 
fra kaptajnerne på grønlandsfarten, hvori de 
advarede mod vintersejlads. De anbefalede, 
at den blev reduceret mest muligt, og at man 
i hvert fald ikke skulle tage passagerer med. 
Dernæst havde han tvunget kaptajnerne til at 
skrive en ny rapport, der gik ind for at fort-
sætte vintersejladsen.
.... men nu er det altså 60 år siden ...
Artiklen er lånt fr bogen 
” MAYDAY, MAYDAY”   
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

                      En lille Historie

Dette er en lille historie om fire personer 
der var medlem i samme forening, de hed: 
”Alle”, ”Nogen”, ”Hvemsomhelst” og 
”Ingen”.

Der skulle ryddes op, og Alle var sikker på, 
at Nogen ville gøre det. Hvemsomhelst kun-
ne have gjort det, men Ingen gjorde det.
Nogen blev sur over det, fordi det var Alle’s 
arbejde.

Alle synes, at Hvemsomhelst kunne have 
gjort det, men Ingen var klar over, at Nogen 
ikke ville gøre det. 

Enden på historien blev, at Alle gav skylden 
til Nogen, da Ingen gjorde det, som Hvem-
somhelst kunne have gjort

Mærkedage
Følgende medlemmer har runde 
fødselsdage i den kommende tid

Vi kipper med flaget

      

  75 år.    
10.04.2019  Torben Abild Jensen    
15.04.2019  Kaj Lundstrøm Laursen    
      

  70. år.    
08.04.2019  Cai Jensen    
      

  65 år.    
16.04.2019  Steen Armstrong Pedersen    
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Mærkedage
Følgende medlemmer har runde 
fødselsdage i den kommende tid

Nyt fra  
SKYTTELAVET

Skydeleder uddannelse. 
Nye regler og love gør at der indføres nye 
regler for skyttene. 

Dette betyder at der altid skal være en sky-
deleder i foreningen. For at imødegå disse 
regler har Tom Armstrong, Birte Ebbesen, 
og Benny Ebbesen taget et internet kursus 
hos DIF. 

Alle har nu bestået og kan nu føje ”skydede-
leder” til  cv’et. 

Landsskyttestævne 2019
Landsskyttestævnet var i år i Esbjergden 16.  
og 17 marts

For Aarhus Marineforening deltog: Kai 
Berg, Børge, Inge, Evald og Annie

Vi startede med morgenkaffe kl.8.00 og 
kl.9.15 blev vi samlet op af Randers, Ebel-
toft og Grenå som kom i bus, det var rigtig 
hyggeligt

Ja det var en god tur, en stor Tak til chauffø-
ren Flemming
                                                      Annie W 

Resultater for Århus skytterne
Annie Wiinqvist  173 point
Birte Ebbesen  171  -
Evald Frederiksen  171  -
Benny Ebbesen  170  -
Kai Berg   169  -
Inge Møller  154  -
Børge Dammand  152  -
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AKTIVITETS KALENDER 2019
 DATO  TIDSPUNKT  AKTIVITET

          April 
Mandag   d. 01.04.2019   18.00   Skydning i Åbyhøj 

Tirsdag    d. 09.04.2019   19.00   Sang i Marinestuen 

Fredag     d. 12.04.2019     Venskabsskydning i Randers

Mandag  d. 15.04.2019   18.00   Skydning i Åbyhøj 

Tirsdag    d. 23.04.2019   19.00   Sang i Marinestuen 

             Maj 
Lørdag     d. 04.05.2019   19.00   Skæring Hede 

Søndag    d. 05.05.2019     Sømanden   ( se opslag ) 

Mandag   d. 06.05.2019   18.00   Skydning i Åbyhøj 

Tirsdag    d. 07.05.2019   19.00   Sang i Marinestuen 

Fredag     d. 10.05.2019     Ålelavet 

Søndag    d. 12.05.2019   09.00   Pudsedag 

17-18-19   maj      Sendemandsmøde i Randers 

Mandag    d. 20.05.2019   18.00   Skydning i Åbyhøj 

Tirsdag      d. 21.05.2019   18.00   Sangafslutning 

           Juni 
Mandag    d. 03.06.2019   18.00   Skydning 

Lørdag/søndag 8-9/6     Sommerudflugt til Svendborg 

Lørdag       d. 15.06.2019     Valdemarsdag  Flaggasterne 

 Ret til ændringer forbeholdes Vesterbrogade 2 - 8000 Århus C.
Tlf. 8612 2110

En imponerende motorbøsse



17

Hjorten

Vesterbrogade 2 - 8000 Århus C.
Tlf. 8612 2110 Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager

Busser i flere størrelser
til alle formål
Vores speciale:
Kørestolsbusser
4 stjernede busser
V.I.P bus

Tlf. 86 2843 88

Firkantede kugler Maskingeværet 
som skelnede mellem fjenderne 

Et af verdens første maskingeværer var be-
regnet til to forskellige slags ammunition. 
Runde kugler til brug mod kristne fjender og 
firkantede projektiler - som fremkaldte større 
sår – til at skyde tyrkerne med. 

Opfinderen, den engelske sagfører James 
Puckle, konstruerede flintlåsmaskingeværet i 
1718 til brug om bord på skibe. Han fremhæ-
vede i sit patentandragende, at »det kan affy-
res så ofte, udskyder så mange projektiler og 
kan lades så hurtigt, at det gør det nærmest 
umuligt at erobre et skib ved entring«. 

Puckles maskingevær hørte imidlertid ikke 
til de mest mobile. Det var tungt og havde et 
næsten meterlangt løb med en kaliber på 38 
mm. Løbet var monteret på et trebenet sta-
tiv og havde et magasin med elleve ladede 
kamre. 

En imponerende motorbøsse Da våbnet blev demonstreret for publikum i 
1722, skød det 63 skud på syv minutter. De 
imponerede autoriteter satte maskingeværet i 
produktion, men det viste sig meget uhånd-
terligt og vanskeligt at lade under kamp, så 
Puckle's maskingevær blev hurtigt reduceret 
til blot en militær kuriositet. 

Der er bevaret tre eksemplarer, et i Køben-
havn og to i Tower i London. Det ene af ge-
værerne i London er fremstillet af bronze, det 
andet af jern, men de er begge udstyret med 
et magasin til firkantede projektiler. 

Sakset fra bogen ”Utrolig men sand...” 
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Silkeborgvej 249 - 8230 Åbyhøj
Tlf.: 86 14 84 00

Åbeningstider:
mand.- tirsd.- onsd. - 12 - 19 torsd. - 12 - 22
fred - lørd. -  12 - 24 - sønd.. - 12 - 18

9. juni mødes vi i marinestuen kl.8.00 til 
kaffe og morgenbrød.
Derefter kl.ca. 9 køre vi mod Fyns land til  
Hotel Svendborg, hvor vi bliver indkvarteret 

Om eftermiddagen bliver der rundvisning i 
Svendborg sammen med Svendborg Mari-
neforening.
Vi skal spise middag i Svendborg marine-
forening kl. 18.00

 

Aftens menu :  
Portions anrettet forret:

 
Palme båd med røget torskefilet

& tomat m. peberrods creme-anrettet på 
salat bund 

Thai rejer m. mild senneps dressing og brød 

Hovedret, buffet ta’ selv:     
Helstegt lammekølle 
m. persille og hvidløg

Barbeque stegte revelsben- 
Øl marineret svine nakkefilet 
m. krydder stegte kartofler og 

”Mormor” sovs 
Salater Grønkåls salat 

m. granat æble-appelsin og tranebær og 
citrus marinade 

Broccoli salt m. rosiner-æbler-soltørret 
tomat-vendt i  en creme fraiche dressing 

Dessert.
Oste Buffet:   Blå og hvid skimmel oste-og 

gammelost m. tilbehør
-til de sukker glade Citronfromage 

Efter overnatning på Hotel Svendborg og 
morgenmad kører vi igen tilbage mod Jyl-
land

Vi vil prøve at se om vi kan besøge en af 
marineforeningerne på vej hjem,  evt. Mid-
delfart, Fredericia  eller Vejle men i skriven-
de stund er der ikke kommet nogen aftale i 
stand, vi håber naturligvis at vi får arrangeret 
noget

Vi ankommer til marinestuen sidst på efter-
middagen

SOMMERUDFLUGT 2019



19

Cirkuskroen
Skovvejen 23 - 8000 Århus C 

Tlf. 8612 7391

Efter overnatning på Hotel Svendborg og 
morgenmad kører vi igen tilbage mod Jyl-
land

Vi vil prøve at se om vi kan besøge en af 
marineforeningerne på vej hjem,  evt. Mid-
delfart, Fredericia  eller Vejle men i skriven-
de stund er der ikke kommet nogen aftale i 
stand, vi håber naturligvis at vi får arrangeret 
noget

Vi ankommer til marinestuen sidst på efter-
middagen

JYSK
LIFTSERVICE &
POLERING ApS 

JERNBANEVEJ 5 - 8220 BRABRAND - TLF. 40 34 36 37 - MAIL: vpc@tdcadsl .dk

KABYSSEN

SPISE”PLANEN”
 lørdag d. 13 april

Brændende kærlighed

lørdag d. 11. Maj
Frikadeller 

m. brød

lørdag d. 1. juni
Varm kartoffelsalat

m. pølser

Det kan naturligvis ændres .....

PLAKATFULD 
Dette udtryk for at have drukket sig fra sans og 
samling har ingen forbindelse med en plakat, som 
man kan hænge på væggen. Hvor vægdekora-
tionen har rødder i et fransk ord for at beklæde 
eller overtrække, skal plakatfuld henføres til det 
latinske ord  ,,p1acatus”, der betyder rolig eller 
forsonet. Og indtagelse af en overdreven mæng-
de alkohol kan jo som bekendt få en person til at 
være endda meget rolig.
I nyere sprogbrug dækker ordene ,,vissen” eller 
,,stiv” den samme slatne eller ubevægelige til-
stand.  

PIS OG PAPIR 
Denne vending bruger vi om noget sludder og 
vrøvl eller om noget, der er for dårligt eller 
ærgerligt. Udtrykket knytter sig tilden gamle, 
københavnske natrenovation, hvor byens nat-
mænd i 1800-årene tømte borgernes  ,,retirader” 
(fransk: trække sig tilbage). Det var et pænere 
ord for toiletter. 

Natmanden udførte, som navnet angiver, sit ar-
bejde lidt diskret om natten, og nâr han var fær-
dig, kørte han ud for at tømme af i latrinkulerne i 
Hvidovre eller ud på Amager ved den dybe grav, 
som i folkemunde hed lorterenden. Her hentede 
omegnens bønder senere den gødning, de skulle 
bruge til deres marker. 

Natmændene fyldte tit vand i renden for at dæm-
pe lugtgener. Hvis der nu var kommet for meget 
vand i, ville bønderne ikke have noget den dag, 
for så var det jo ikke andet end pis og papir.

..... dejligt med noget unyttig viden 

HVOR KOMMER DET FRA ???
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Eric Maarvig

År
hu

s M
arineforenings

Lystfisker klub

Telefontorvet - 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 04 79

Midt i byens hjerte ....

- Stedet med den gode musik !

„Hos Anders“

CAFÉ - BODEGA

Tirsdag den 19. marts blev premieredag for 
fiskeklubben i år 2019 
I strålende solskin mødtes vi ved 9-tiden ved 
Resenbro Put & Take sø vi var 5 mand der 
skulle prøve lykken den første egentlige for-
årsdag.

Vanen tro startede vi med morgenkaffe og 
rundstykker og en lille en så skulle grejet 
pakkes ud og efterses efter en meget lang 
vinter, der blev skiftet kroge og liner ud og 
så gik vi i gang med fiskeriet.

Der var ikke meget liv i søen i starten, van-
det var jo stadig meget koldt. 
Men pludselig begyndte der at ske noget, 
bremsen på Steen’s hjul begyndte at larme, 
og hans stang bøjede en fisk havde bidt på 
Steens krog og det var den ret utilfreds med 
så den tog et stort udløb og kæmpede bravt 
for at komme fri. 
Steen gjorde alt det rigtige, holdt linen 
stram, lod fisken løbe med bremsen og fik 

fejdet den helt ind til bredden så vi kunne se 
hvor stor og flot den var, --- da den stak af 
med krogen og forsvandt i dybet igen. 

Så blev der meget stille,  i lang,  lang tid.... 
 - for der var en idiot der havde bundet kro-
gen på  hans linen i stedet for ham selv.

Nå, - han fik en ny krog på som han selv 
bandt på så han kunne fiske videre men des-
værre ikke mere bid
Men vejret holdt og vi fik en masse frisk luft 
så det var en dejlig dag ved Resenbro.
PS. Han er begyndt at tale med mig igen.
                                           Villy

Hvis man vil være sikker på ikke at komme 
ud for en lignende ting som Steen, bør linen 
bindes på krogen som ovenstående

PREMIERE
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Resenbro &
Skellerup 
Put & Take

Resenbro 
Møllegårdsvej 56
8600 Silkeborg

Skellerup
Skellerupvej 73
8600 Silkeborg

Tlf. 2068 7425
Telefontorvet - 8000 Århus C.

Tlf. 86 13 04 79
Midt i byens hjerte ....

- Stedet med den gode musik !

„Hos Anders“

CAFÉ - BODEGA

Efter premieredagen, hvor vejret trods alt 
havde været fint, var vi nogle der var blevet 
tændt og ville afsted igen. Og da vejret igen 
lød lovende var vi 4 det måtte ud igen og den 
28. marts.

En lidt kold og blæsende morgen med lidt 
støvregn stod vi igen ved søen i Resenbro. 
Vi var Kenn, hans søn Nicolai, Benny Ebbe-
sen og undertegnede, de andre, ellers trofaste 
lystfiskere havde andet de skulle.

Den første der fik fisk, var Nicolai, en flot 
Kildeørred som han fangede på Powerbait, 
så der var altså fisk derude, det viste han da 

også da han fangede endnu en også en flot 
fisk! 

Efter endnu en times tid landede Benny en 
virkelig flot Bækørred på spinder – den hav-
de givet ham kamp til stregen med en flot 
fighte så han smilede over hele 5-øren, - jeg 
ved ikke? … jeg synes jeg synes nu han så en 
smule højrøvet ud, men vi fiskede da videre.

Ved middags tid, hvor solen var kommet 
frem og varmede dejligt, kom Else og Cliff 
forbi for at se til os, og se om vi fangede no-
get, det var rigtigt hyggeligt.
 
Så var det frokost tid og vi spiste smørrebrød, 
Som Inge have hentet fra slagter ”Charlotter-
høj Kød” – nogen fik da også en enkelt øl 
til og der var dejlig varm og hyggeligt i fro-
koststuen og det var da også dejligt at kunne 
snakke om andet end hvem der havde fanget 
fis. 

Men så blev vi afbrudt af et skrig fra Nicolai, 
der var bid på min stang så jeg lod både mad 
og øl stå og løb ned til min stang som Nicolai 
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

Fiskerivej 4 - 8000 Århus C
Tlf. 8612 4280 - Fax 8612 5280

E-mail clausens-fisk@teliamail.dk

havde reddet fra at forsvinde ud i søen. Jeg 
kæmpede en hel time!  - nå det var måske 
kun fem minutter? – men så lå der også en 
stor flot Regnbueørred i græsset efter Kenn 
hav bistået mig med nettet.

Jeg kunne ikke lade vær med tilfældigt at 
nævne over for Benny at min fisk jo var en 
del større en hans, det fik da tørret det selv-
glade udtryk af hans ansigt.
- Men hvor længe var Adam i Paradis? – jeg 
havde endnu ikke fået hoveret rigtig, da Ben-
ny’s stang bøjede sig  faretruende og brem-
sen hvinede højt! – nå, en lang historie kort, 
efter han havde vist sig længe nok lå der end-
nu en flot fisk på land, så havde han to.

Efter, at havde hørt rigeligt om hvem der 
havde fanget to ørreder, - lidt mindre pral 
ville også havde været nok!,  blev vi, ved 
to tiden enige om at pakke sammen og tage 
hjem. 
Men en dejlig dag hos Jonas ved ”Resenbro 
Put & Take” mon ikke vi snart er klar igen.
                    Knæk og bræk                 Villy

Damsbrovej 58
Korsholm
8382 Hinnerup

Åbningstider:
Mandag & tirsdag fra16.15 til 19.00

Onsdag Lukket
Torsdag & fredag  fra 16.00 til 19.00

Vi er ved at lave en 3 dages fisketur ved 
Uge lystfiske sø ved grænsen. Turen er den 
6. - 7. - 8 maj med overnatning i hytter 
Er du intereseret så ring til Jan Jensen på 
tlf:31235317og hør nærmere.
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Vi er ved at lave en 3 dages fisketur ved 
Uge lystfiske sø ved grænsen. Turen er den 
6. - 7. - 8 maj med overnatning i hytter 
Er du intereseret så ring til Jan Jensen på 
tlf:31235317og hør nærmere.



Frimurerlogens Selskabslokaler

Selskabslokaler - Diner transportable
Baseret på friske råvarer

Kom og få en snak - mange spændende menuforslag

Mad ud af huset, læs mere på www.peters-mad.dk
Peter Lønnqvist - Frimurerlogens Selskabslokaler - Christiansgade 6 - 8000 Aarhus C

Mobil tlf.: 40 13 66 40 - Tlf.: 86 12 61 86


