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Byder velkommen i hyggelige omgivelser ....

ÅBEN:

Man. - tors.
11.00  -  22.00

Fre. - lør.
11.00 - 01.00

Søn.
11.00 - 18.00

Journalist Anders Godtfred-Rasmussen
Tlf. 42410190 E-mail:anders@evanders.dk

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
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Formanden 
har ordet!
af:
Kai Berg
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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

Efter Marinestuen var blevet lukket ned på 
grund af coronavirus d. 15 marts, måtte vi af-
lyse alle vores aktiviteter i Marinestuen m.m.

Det gjaldt sangkoret – skydning i Åbyhøj – 
Venskabsskydning i Randers – Skibslægen 
fortæller om sine oplevelser – Skæring Hede 
– Sømanden – Sendemandsmøde i Svend-
borg – Ålelavet – pudsedag – Sommerud-
flugten – valdemarsdag – genforeningen i 
Sønderjylland.

I uge 24 startede vi igen op i Marinestuen 
med vores aktiviteter.

Sommerudflugten er flyttet til næste år, det 
bliver lørdag d. 12. juni.

Torsdag d. 27 august kl. 19.00 kommer 
Skibslægen Søren Thomsen og fortæller om 
sine oplevelser.
Der bliver serveret et par stykker smørre-
brød, så derfor skal man tilmelde sig senest 
d. 19. august i Marinestuen.

Husk også vores Jubilarfest lørdag d. 12. 
september kl. 13.00.
Carl Bjarne Frederiksen har været medlem i 
50 år.
Per Christensen har været medlem i 25. år.
Alle der ikke har fået deres Marinenål vil få 
den udleveret hvis de møder op.

Der bliver serveret Skipperlabskovs 1 øl + 1 
snaps til en pris af 75 kr. – tilmelding senest 
d. 5. september i Marinestuen.
Mød op og vær med til at fejre Bjarne og Per.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til ønske 
vores annoncører samt medlemmer og deres 
familie en god ferie.

Husk Marinestuen jo fortsat har åbent onsda-
ge og lørdage fra 10.00 til 14.00.

Vi ses i Marinestuen.

Kai Berg.

Frederiksgade 75 - 77 
Tlf. 8612 2899

8000 Århus C, v/ Rådhuspladsen

Rowi   Cykler
Salg

Service
Reparationer
Faguddannet

personale
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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 
Kenn Byrholt
Tlf. 5357 7504

e-mail: kenn_byrholt@hotmail.com

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
Peter Lønnqvist
tlf. 4013 66 40

e- mail:peterloennqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Benny Ebbesen
Tlf. 30 86 77 18

e-mail bennymogens@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Axel Dixen

Tlf. 2370 0515
email: adixen@live.dk

Skyttelavet
Formand

Marineforeningens formand
Kai Willy O. Berg

Kasserer
Marineforeningens kasserer

Cai Jensen

 Daglig leder af skytteudvalget
Tom Armstrong Pedersen

tlf. 4034 1232
e-mail:tap1@youmail.dk

Webmaster
Torben Bay-Johansen

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

Eric Maarvig

Nyt fra  
SKYTTELAVET

af Tom Armstrong

Så er vi klar til skydning igen efter Coro-
na pausen og vi har fået en ny riffel til 
venstrehåndet, så nu kan det ikke blive 
bedre.
Vi skyder igen to gange om måneden, se 
aktivitets kalenderen i bladet også Fir-
kantskydning i Ebeltoft d. 6. september, 
og der skulle jo også komme en ny dato 
for Landsskyttestævnet i Grenå omkring  
3. – 4. oktober 
                                   På gensyn i Åbyhøj
                                                 Tom

Lige et par ord fra redakrøren:
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Otte Ruds Gade 40, 8200 Aarhus N
Tlf.86 16 99 00, www.juulsblomster.dk

Dekorationer
Bårebuketter
Buketter
Kranse
m.m.

SOMMER UDFLUGT 2020

Blev  jo aflyst p.g.a. Coronakrisen,
men vi tager afsted til næste sommer ved samme

tid men mere om det senere.

Ja, der var så blad nr. 73, og det har været op 
af bakke.

Da vi jo har måtte aflyse alle vores arrange-
menter, p.g.a. Corona nedlukning ,Sommer-
udflugt, Foredrag med skibslægen, lands-
skyttestævne, stegte ål o.s.v. og det var jo 
netop disse ting der skulle have været skrevet 
om i dette blad, og af samme grund er der jo 
helle ingen af medlemmerne der har oplevet 
noget særlig da alt var lukket.

 Og dog, så blev jeg reddet af Claus Bang der 
har sendt os meget om marines arbejde og 
hans oplevelser på Grøndland, 

Ja forsvaret holder da ikke lukket på grund 
af krisen. Stor tak til Claus vi laver mere af 
det du har sendt i det næste blad, og god vind 
fremover                Redaktionen
                                                                                                                                                        

Lige et par ord fra redakrøren:
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P R E S S E M E D D E L E L S E:
Ny formand M/K for Aarhus Søfarts Museum:

Annette Damgaard blev efter Aarhus Søfarts Museums corona-udsatte
generalforsamling valgt som ny formand for Aarhus Søfarts Museum.
Annette Damgaard har været medlem af bestyrelsen i det forløbne år.

Desuden har Annette bl.a. et godt kendskab til bestyrelsesarbejde og Aarhus
kulturelle miljø. Aarhus Søfarts Museums bestyrelse glæder sig derfor over at

Annette Damgaard ville påtage sig opgaven som formand for bestyrelsen.
I sin beretning understregede Aarhus Søfarts Museums afgående formand, Karl

Nøhr Sørensen, at Museet i årets løb præsenterede to nye udstillinger.
Skibsproviantering, som blev åbnet på skibshandler Sophus Johnson & Co’s

fødselsdag den 6. juni.
Desuden en speciel mobil udstilling som blev etableret på basis af en donation fra
Terkol-Rederierne. Den udstilling var Aarhus Søfarts Museums tilbud til TALL

SHIPS RACES 2019.
Afslutningsvis sendte Karl Nøhr Sørensen en varm tak til Aarhus Havn. Uden
Aarhus Havns støtte i alle årene, havde det ikke været muligt at holde Aarhus

Søfarts Museum flydende!
Indtil næste generalforsamling består bestyrelsen af:

Annette Damgaard, Maj Bendix Nielsen, Poul Grosen Rasmussen, Karl Nøhr
Sørensen, Kis Bødker, Per Kristensen og Stig Taps.

Har redaktionen spørgsmål til valget eller til Aarhus Søfarts Museumsberetning,
henvend Dem da til Annette Damgaard mobiltlf.: 6064 1816 eller Karl Nøhr

Sørensen 2349 0230.
Venlig hilsen

Karl Nøhr Sørensen
Karl Nøhr Sørensen
Mobiltlf.: 23490230

E-mail: kns@oncable.dk
www.aarhussoefartsmuseum.dk

AARHUS SØFARTS MUSEUM
AARHUS MARITIME MUSEUM

Aarhus Søfarts Museum d. 18. juni 2020
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Aarhus Søfarts Museum d. 18. juni 2020

AKTIVITETS KALENDER 2020
 DATO  TIDSPUNKT  AKTIVITET

 Juli       Ferietid

 August

 Mandag d. 03.08.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

 Tirsdag d. 11.08.2020  19.00   Sang i Marinestuen

 Mandag d. 17.08.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

 Tirsdag d. 25.08.2020  19.00   Sang i Marinestuen

 Torsdag d. 27.08.2020  19.00   Skibslægen fortæller om sine  
      oplevelser

 September

 Søndag d. 06.09.2020    Firkantskydning i Ebeltoft

 Mandag d. 07.09.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

 Lørdag d. 12.09.2020  13.00   Jubilarfest i Marinestuen

 Søndag d. 13.09.2020  09.00   Pudsedag

 Lørdag d. 19.09.2020    Sendemandsmøde i Svendborg

 Mandag d. 21.09.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

 Tirsdag d. 22.09.2020  19.00   Sang i Marinestuen
 
 Ret til ændring

 forbeholdes.
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Endnu en god Kammerat 
er gået fra borde ….

Fr. Allé 97 - 8000 Århus C
Tlf. 86 13 63 50

Stedet vi mødes 
over en lille en..

Hunter´s Pub

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Mærkedage
Følgende medlemmer har runde 
fødselsdage i den kommende tid

Vi kipper med flaget

90 år.    
27.09.2020 Svend Christensen  
  
65 år.    
19.07.2020 Niels Kirk
21.08.2020 Tom Armstrong Pedersen 
   
60 år.    
26.09.2020 Anna Marie Klemmensen 
   

Knud Købmand 
Den 18. marts, kun 2 dage efter hans 76 
års fødselsdag, måtte Knud opgive den 
ulige kamp efter mange års sygdom. 
Knud vat født i Granslev i 1944, kom i 
lære som købmand i Resenbro ved Silke-
borg; han kom til smilets by i 1964 hvor 
han blev ansat i Vime på Langenæs hvor 
han var chef i grøntafdelingen.

Han var sener repræsentant hos Møn-
lycke, Mobil Olie og så startede han køb-
mandsbutik på Helge Rodesvej, senere var 
han igen sælger for Premiere Is og han har 
såmænd også stået på torvet og solgt frugt 
og grønt på Ingerslev torv og har stået på 
værtshus – ja, altså som tjener.

Knud har altid været meget social og var 
en af stifter af ”Ædedolkenes klub” i 1988 
og har siden været bestyrelsesmedlem 
trods sin sygdom og var naturligvis også 
med i marineforeningen.

Knud var en dejlig hjælpsom kammerat, 
og altid glad, han vil blive savnet af os 
mange der kendte ham godt.

Ære være hans minde
Gutterne

SÆT NYT 

I K
ALENDEREN
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En læge - en skonnert og hele 
tre ture til Afghanistan!
Hvad har en læge, en skonnert i Caribien, 
Skoleskibet Danmark og tre ture til Afgha-
nistan at gøre med Aarhus Marineforening? 
Ikke meget I første omgang, men det er hvad 
overlæge, Søren Thomsen, på Aalborg Syge-
hus og nyligt medlem af Aarhus Marinefor-
ening, blandt andet, vil fortælle om. når han 

besøger Marinestuen i Kovnogade tors-
dag den 27. august klokken 
19.00 Til ??.

 Foreningen vil være vært med et par styk-
ker smørrebrød, men det kræver tilmelding I 
Marinestuen senest den 11. april.
 
Vi håber, at så mange som overhovedet mu-
ligt, vil deltage I arrangementet, og vi glæder 
os til at høre mere om Sørens liv og levned 
som læge i og uden for Danmark, og hvad 
det maritime liv betyder for ham. Og så sej-
lede han fra Caribien til Danmark med Sko-
leskibet Danmark I 2019, det glæder vi os 
også til at høre mere om.
 
Vel mødt.                                            Anders

DØDSFALD
83.548 Knud Nielsen  
død d. 18. marts 2020  
      
83.297  Clifford Hedemann  
død d. 2. april 2020  

SÆT NYT 

I K
ALENDEREN
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Jægergårdsgade 154 - 8000 Århus C
Tlf 8612 1481 - Kohalen. dk

Åben:
Man - fredag
11.30 - 18.00
Køkkenet 
11.30 - 16.00

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

Admiral Graf Spee, (efter viceadmiral, grev 
Maximilian von Spee), tysk panserskib, også 
betegnet "lommeslagskib", med et deplace-
ment på 14.890 ton; hovedarmering seks 28 
cm kanoner, søsat i 1934. Skibet var det tred-
je og sidste i Deutschland-klassen.

I 1939 sænkede Admiral Graf Spee adskilli-
ge britiske skibe, men i december blev skibet 

svært beskadiget efter træfninger med de bri-
tiske krydsere Ajax, Exeter og Achilles i det 
Sydlige Atlanterhav. Admiral Graf Spee måt-
te søge nødhavn i Montevideo, Uruguay. Da 
det viste sig umuligt at gøre skibet nogenlun-
de kampklart, valgte skibschefen at sprænge 
det i luften ud for Montevideo 17. december 
1939. Episoden var den første britiske sejr i 
2. Verdenskrig og havde stor moralsk betyd-
ning i den første krigsvinter.

Der hænger en skibsklokke i 
marinestuen

Klokken i marinestuen, som flittig bli-
ver brugt både når der gives informa-
tioner, eller når nogen vil give en om-
gang, den bliver også flittig pudset ved 
vores ”Pudse dage”. 
Indskriften på skibsklokken er ” Graf 
Spee 1939” hvilket har fået Ruddy til at 
prøve at undersøge hvem og hvad Graf 
Spee er eller var, og her er vad han 
fandt ud af. 

De to andre skibe i klassen, Deutschland 
og Admiral Scheer havde følgende karrie-
re: Deutschland blev søsat i 1931, men blev 
omdøbt til Lützow i 1940 og selvsænket 4. 
maj 1945 i Swinemünde (nu Świnoujście). 
Vraget blev beslaglagt af Sovjetunionen 
efter krigen og hævet i 1947. Derefter blev 
det bugseret til et nyt sænkningssted ud for 
Gdańsk og endeligt sænket i juli samme år.

Admiral Scheer blev søsat i 1933 og sæn-
kede i de første krigsår en række allierede 
handelsskibe i Det Indiske Ocean, men var 
tilbage i tysk havn 1. april 1941. 

I krigens sidste fase blev det indsat som artil-
leriskib mod sovjetiske landstyrker i Øster-
søen, indtil det i marts 1945 blev beordret til 
Kiel, hvor det 9. april 1945 blev bombet af 
300 Royal Air Force fly og kæntrede i hav-
nen. 

Klokken i Marinestuen
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Jægergårdsgade 154 - 8000 Århus C
Tlf 8612 1481 - Kohalen. dk

Åben:
Man - fredag
11.30 - 18.00
Køkkenet 
11.30 - 16.00

svært beskadiget efter træfninger med de bri-
tiske krydsere Ajax, Exeter og Achilles i det 
Sydlige Atlanterhav. Admiral Graf Spee måt-
te søge nødhavn i Montevideo, Uruguay. Da 
det viste sig umuligt at gøre skibet nogenlun-
de kampklart, valgte skibschefen at sprænge 
det i luften ud for Montevideo 17. december 
1939. Episoden var den første britiske sejr i 
2. Verdenskrig og havde stor moralsk betyd-
ning i den første krigsvinter.

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Fiskergyde 15  8000 Århus C
Tlf 8612 1037

De to andre skibe i klassen, Deutschland 
og Admiral Scheer havde følgende karrie-
re: Deutschland blev søsat i 1931, men blev 
omdøbt til Lützow i 1940 og selvsænket 4. 
maj 1945 i Swinemünde (nu Świnoujście). 
Vraget blev beslaglagt af Sovjetunionen 
efter krigen og hævet i 1947. Derefter blev 
det bugseret til et nyt sænkningssted ud for 
Gdańsk og endeligt sænket i juli samme år.

Admiral Scheer blev søsat i 1933 og sæn-
kede i de første krigsår en række allierede 
handelsskibe i Det Indiske Ocean, men var 
tilbage i tysk havn 1. april 1941. 

I krigens sidste fase blev det indsat som artil-
leriskib mod sovjetiske landstyrker i Øster-
søen, indtil det i marts 1945 blev beordret til 
Kiel, hvor det 9. april 1945 blev bombet af 
300 Royal Air Force fly og kæntrede i hav-
nen. 

Efter krigen blev det dækket til med mur-
brokker og anvendt til fundament for en af 
havnens mange kajer.
Både Deutschland og Admiral Scheer pa-
truljerede ud for Spaniens kyster under Den 
Spanske Borgerkrig 1936-39, officielt for 
at begrænse krigen ved at forhindre våben-
transport til Spanien, uofficielt for at støtte 
Francos styrker.

Nu er det store 1000 kr.s spørgsmål
Er klokken fra Lommeslagskibet Graf Spee?
og hvordan den er landet i Aarhus Marine-
forening efter at være spræængt ud for Mon-
tevideo ud for Sydamerika? er den en efter-
ligning af Graf Spees klokke?....... eller noget 
helt andet.????
Kan nogen hjælpe med oplysninger, for nu er 
vi mange der er nysgerrig.

Klokken i Marinestuen



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

Vi transiterer sydover ned mod Station Grøn-
nedal. Grønnedal var tidligere hovedkvarter 
for Grønlands Kommando. Da stationen var 
i brug var det en lille koloni, hvor de udsta-
tionerede havde deres familier med. I dag er 
der kun to medarbejdere, hvis hovedopgave 
er at varte bygningerne og kajanlægget. For-
målet med vores besøg er at opklare, hvor-
vidt Grønnedal kan bruges som et logistiks 
støttepunkt for fremtidig fregatsejlads. 

Ude fra vandet ser Grønnedals farvestrålen-
de huse forbløffende velholdte ud, og snak-
ken går livligt om man kunne tænke sig en 
to års tørn heroppe. Gummibåden bliver sat 
med et recce-team (rekognoscering), sejler 
ind til den ganske lille kaj, for at afleverer 
lidt hygge-proviant til de to medarbejdere på 
stationen, og undersøge om det er muligt for 
os at lægge til. 

Havbunden skal undersøges for sten og det 
tager skibets dykkere sig af, men det er også 
nødvendigt at lodde dybden, og det sker på 
gammeldagsvis med snor og lod. For hver 
to meter ud fra hver kajende bliver dybden 
noteret. I mens det møjsomlige arbejde står 
på kan vi andre beundre den store Moskustyr 
der går og esser oppe på fjeldsiden. 

Recce-teamets undersøgelser viser at det er 
muligt at lægge NIJU til ved den lille kaj-
plads, og efter en halvtimes manøvrering 
ligger skibet fortøjet i Grønnedal som den 

første fregat af IVERKLASSEN. Så bliver 
der givet spadsertilladelse og selv om det 
står ned i stænger, er der mange der gerne 
vil i land, for at se den gamle station, og må-
ske finde sig en souvenir. Efter et par timer 
vender nogle meget våde sømænd tilbage til 
skibet med favnen fuld af afgnavede bison-
kranier og store (meget store!) flotte og far-
vestrålende sten. 

16. juni: Vi sejler igennem Bredefjord op til 
Narssaq, der ligesom Grønnedal kan funge-
re som logistisk støttepunkt for fremtidige 
operationer i Arktis. Bredefjord er dog ikke 
særlig bred i dag, for den er fyldt med store 
og små isskosser i de smukkeste farver. Fra 
kridhvid over turkis til dyb safirblå. Det kræ-
ver stor årvågenhed og tungen lige i munden 

Rejsebrev 
15. juni:
fra
Claus Bang
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første fregat af IVERKLASSEN. Så bliver 
der givet spadsertilladelse og selv om det 
står ned i stænger, er der mange der gerne 
vil i land, for at se den gamle station, og må-
ske finde sig en souvenir. Efter et par timer 
vender nogle meget våde sømænd tilbage til 
skibet med favnen fuld af afgnavede bison-
kranier og store (meget store!) flotte og far-
vestrålende sten. 

16. juni: Vi sejler igennem Bredefjord op til 
Narssaq, der ligesom Grønnedal kan funge-
re som logistisk støttepunkt for fremtidige 
operationer i Arktis. Bredefjord er dog ikke 
særlig bred i dag, for den er fyldt med store 
og små isskosser i de smukkeste farver. Fra 
kridhvid over turkis til dyb safirblå. Det kræ-
ver stor årvågenhed og tungen lige i munden 

at manøvrerer igennem de mange frosne 
forhindringer. En krævende udfordring for 
både vagtchef og udkig. Det går dog uden 
problemer og besætningen får mulighed for 
et par timers sightseeing i Narssaq, og en 
hyggesnak med den meget venlige lokalbe-
folkning. Efter endt ophold sejler vi igennem 
Skovfjord mod åbent hav og undrer os over 
navnet, for der er ikke mange træer på land. 

17. juni: Vi er nået til et af de store højde-
punkter på vores Grønlandsfærd. Vi skyder 
genvej igennem Prins Christians Sund som 
ligger i den sydlige del af Grønland. Derved 
undgår vi, at løbe ind i den megen is der ger-
ne samler sig syd for Kap Farvel. Medarbej-
derne ved Arktisk Kommando havde godt 
nok stillet os en storslået naturoplevelse i 
sigte, men fjelde, gletsjere, vandfald og van-
dets farver overgår alle forventninger. Det er 
muligvis endnu mere storslået end Evigheds-
fjorden. Ordene slår slet ikke til og derfor vil 
vi nøjes med et billeder, der på ingen måde 
yder denne fantastiske natur retfærdighed. 

NIJU til kaj i Grønnedal.

Turkise is i breddefjord.
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Halvvejs igennem sundet er vi kommet lidt 
forud for tidsplanen, så der bliver slået en ba-
derulle, og så kan man eller hoppe en tur i det 
kun 3 grader varme vand. Vi er efterhånden 
blevet habile sommervinterbadere. 

Efter nok en times sejlads møder vi vores 
gamle ven Triton. Der er planlagt en øvelse 
hvor Tritons helikopter indgår, så det er ikke 
et tilfældigt møde. Som de to skibe sejler for-
bi hinanden fronter Triton os, med salutskud 

og alle mand på dæk. En flot gestus. Tak for 
det Triton. Så bliver der ellers trænet flittigt 
med helikopteren og sidst på eftermiddagen 
sejler vi ud sundet igennem nogle store is-
bjerge og ud på åbent hav. 

18. juni: Vi har sagt endelig farvel til Grøn-
land og transiterer igennem Nordatlanten på 
vej mod Færøerne. Morgenkaffen på broen 
er pludselig uden den fantastiske natur, som 
vi er blevet vandt til, og man De smukke fjel-
de og gletchere spejler sig i det spejlblanke 
vand i Prins Christians Sund. kommer til at 
brokke sig over fraværet af de spektakulære 
scenerier, vi har haft i de forgange dage. Hur-
tigt bliver man sat på plads ”havet er også 
smukt” lyder det fra udkiggen, og det er så 
sandt som det er sagt. Dagen skal bruges til 
”dagligt arbejde”, og om eftermiddagen er 
der planlagt en BDX (battle damage exer-
cise), men vi får ikke lov at vente så længe 
med at træne, for der bliver kaldt en uventet 
”mand over bord”. Den lukafløse Oskar er 
nok engang faldet i suppen. 

Triton med hele besætningen på dæk 
fronter NIJU i Prins Christian Sund.
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JYSK
LIFTSERVICE &
POLERING ApS 

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

19. juni: En dag hvor man kan indhente no-
get det administrative arbejde, som der ikke 
har været tid til. Der var oprindeligt planlagt 
en ADEX (air defence exercise) med nogle 
italienske F-35 fly, og det havde været sjovt 
at få et første kig på de nye topmoderne fly, 
som Dannmark også har købt. Desværre tur-
de italienerne ikke kæmpe, da de hørte at de 
var mægtige Niels Juel de skulle op imod. 

20. juni: Ved morgenkaffe på broen venter et 
nyt smuk skue. VI er ankommet til Færøerne, 
og de høje grønne og meget stejle klippesider 
ligger som paladsbygninger i det sorte hav. 
Det er noget andet end Grønland men lige 
så smukt. Dagens træning består af en BDX 
hvor der er blevet skruet lidt ekstra op for 
blusset. Derefter kaster vi krog i Fuglafjør-
dur, og der bliver slået en baderulle. Ganske 
mange har fået smag for de kolde bade, og 
dukker op på sidedækket, for at prøve kræf-
ter med havet omkring Færøerne. Vandet 
er varmt hele 8 grader, men det er koldt at 
komme op igen. En kold klam tåge har lagt 
sig dybt i mellem fjeldene, og lige der savner 
man solen og de 26 grader i Danmark. Hen 
på aftenen bliver fiskestængerne atter fundet 
frem. Vi mangler frisk fisk til Skt. Hans og 
det skotter ikke på villige fiskere. Der bliver 
ikke fanget rødfisk, men til gengæld er tor-
skene store og så er der mange fine sølvblan-
ke sej. Så atter engang må Dang i gang med 
kniven. 

21. juni: Inden vi letter anker er der mulighed 
for en hurtig morgendukkert til de friske. Og 
var man søvndrukken da man hoppede i, så 
er man til gengæld lysvågen, når man kom-
mer op. Der er planlagt helikoptertræningen 
med fuglen (helikopteren) på inspektionsski-
bet HVIDBJØRNEN, men vejret spiller os 
et pus. Smukke Færøerne er indhyllet i en 
tæt tåge, så fuglen bliver i reden. Til gengæld 
iværksætter vi en søredningsøvelse: En ung 
færøsk mand har overnattet til havs på en 
tømmerflåde, som en del af en manddoms-
prøve, men er ikke vendt hjem. NIJU går 
derfor straks i gang med eftersøgning i det 
område, hvor har er forsvundet. Øvelsen er 
planlagt til at vare hele eftermiddagen, men 
efter en halvtime har vi allerede fundet tøm-
merflåden. De er altså skrappe til deres job i 
o-rummet og på broen. 

22. juni: Vi har ligget til ankers i Skálafjør-
dur, og vi stævner nu ud sammen med Hvid-
bjørnen. De to skibe fronter og lægge så af-
stand til hinanden. Vejret er klaret op og det 
åbner mulighed for at få gennemført helikop-
tertræningen, som varer helt til aftenskafnin-
gen. Derefter går vi vest på for at finde høj 
sø. Det lyder selvfølgelig mærkeligt at man 

Fuglafjørdur set fra NIJU. 
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Tommy og Heine
EJERE AF SKOUSEN TILST SKOUSEN TILST

Agerøvej 25
8381 Tilst
Tlf. 86 15 18 00
tilst@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

TILST
ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 9.00-17.30
Fredag: 9.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-14.00
  

frivilligt opsøger høje bølger, men det er for 
at træne gummibådssejlads under vanskelige 
forhold. En fantastisk morgenstund afsluttes 
med den smukkeste regnbue. I midten kan 
svagt skimtes Hvidbjørnen, som for en stund 
kan kalde sig Regnbuebamsen 

23. juni: Hele natten har vi ligget og patrul-
jeret nordøst for Færøerne, og da morgenen 
gryr viser sig de mosgrønne klippeøer sig på 
allersmukkeste vis. 8 mil ret forude knejser 
de højt mod himlen omkranset af lette spred-
te skyer. Vi har følge af en stor flok Malle-
mukker der danser hen over havoverfladen 
og et par store sølvmåger der elegant svæ-
ver over fordækket. Ude mod øst står solen 

op og da vagtchef Mikkel lægger roret om i 
bagbord, får vi solen ret ind. Det blændende 
lys fylder en med taknemmelighed over dette 
betagende skue, og selv da blikket ikke kan 
klare mere, insisterer naturen på at vise sin 
skønheden frem. ”Du slipper ikke før jeg har 
vist dig alt hvad jeg rummer” og ude i vest 
lader solen rejse en fuldt hvælvet regnbue i 
de mest intense farver. Det er overvældende 
når naturen holder morgenandagt for en. To 
minutter efter står det ned med hårde kolde 
regndråber; det er ganske vist, i denne del af 
kongeriget kan man have alle fire årstider på 
en dag. 

En del af NIJU’s boarding 
hold klar til dagens træning. 
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Hjorten

Vesterbrogade 2 - 8000 Århus C.
Tlf. 8612 2110

Vi er noget frem til den sidste del af vores 
træning med Hvidbjørnen og i dag er det NI-
JU’s boardinghold der skal i aktion. Teamet 
sejler over til Hvidbjørnen og udfører der de 
teknisk krævende sejlmanøvre. På grund af 
Coronarestriktioner går de dog ikke ombord, 
men sejler tilbage og foretager selve boardin-
gen ombord på NIJU. 

Kl. 14.00 ankrer vi atter op i Fuglafjørdur, og 
så begynder vi så småt at gøre klar til fejre 
Skt. Hans aften. Der bliver stillet borde op på 
helo-dækket og kabyssen går i gang med at 
tænde op i grillen. 
KL. 18.00 er der fællesspisning med en 
meget lækker grillbuffet og bagefter er der 

Skt. Hans bål med fællesang. 8 kommu-
nikationsgaster fra både NIJU og en af de 
andre fregatter Absalon modtager deres ud-
dannelsesbevis, efter at have afsluttet deres 
funktionsuddannelse ombord. Deres uddan-
nelsesforløb i land var blevet afbrudt før tid 
grundet corona men genoptaget her ombord 
under togtet. En dejlig aften bliver rundet af 
med biograf i hangaren, hvor der bliver vist 
den gamle klassiker MARTA. 

Da der er klaret op over alt, bliver der for sid-
ste gang lettet anker på dette togt, og kursen 
bliver sat sydover. Tak til dig kære læser, at 
du har ville været med på vores togt til den 
nordlige del af Kongeriget. 
                                     På gensyn i Korsør

En stor tak til kabyssen for alt den 
dejlige mad I har serveret på togtet. 

Skt. Hans bål og fællesang. 
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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

Marinekoret har fået en lille! 
Vi er tre medlemmer af Marineko-
ret, Mogens Thomsen, Brian Laur-
sen og Cai Jensen, som alle har en 
for- og nutid i det aarhusianske mu-
sikmiljø. 
Det at vi er “gamle” garvede musikere 
må da kunne bruges til noget mere, sagde 
vi en dag til hinanden! Så med baggrund 
i det, blev vi enige om at danne en vokal 
trio med akustisk akkompagnement.
 
Som sagt så gjort. En dag i marts må-
ned, blev der holdt stiftende generalfor-
samling i marinestuen. Her blev vores 
primære musikalske linje lagt. Vores re-

pertoire er fortrinsvis populære folkelige 
sange og viser med særlig vægt på søens 
folk. 
Og hvad skal ”barnet” så hedde? Efter en 
gang brainstorm blev vi enige om at kal-
de trioen “Die Anker”. Hvorfor nu det? 
Jo det skulle være maritimt og specielt 
med en tydelig humoristisk slagside. 
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Telefontorvet - 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 04 79

Midt i byens hjerte ....

- Stedet med den gode musik !

„Hos Anders“

CAFÉ - BODEGA

Støt vores annoncører
- de støtter os....

pertoire er fortrinsvis populære folkelige 
sange og viser med særlig vægt på søens 
folk. 
Og hvad skal ”barnet” så hedde? Efter en 
gang brainstorm blev vi enige om at kal-
de trioen “Die Anker”. Hvorfor nu det? 
Jo det skulle være maritimt og specielt 
med en tydelig humoristisk slagside. 

Derfor valgte vi, som kuriosum, at nav-
net skulle være på tysk. Hvad er så for-
målet med at danne en sådan trio. Jo 
- fordi vi kan, har lyst og gerne vil til-
byde at underholde marineforeningens 
medlemmer, hvis man her skulle ønske 
sig lidt underholdning af ca. en times va-
righed.
 
”Die Anker” blev selvfølgelig også 
Corona-ramt, så vi har ligget underdrejet 
ca. 3 mdr. Men nu har vi hevet ankeret 
op igen, og sejler for fuld fart. Vi er dog 
for nuværende ikke helt i havn, så vi kan 
underholde med vores kunnen;
 men vi er tæt på, så på genlyd. 

Hilsen Anker - M - B - O 

Danmarks Marineforenings 
Værdigrundlag

Som traditionsbærende forening arbejder 
Danmarks Marineforening, gennem sit lands-
dækkende virke, for at fastholde og formidle 
Danmarks maritime kulturarv, samt at udbre-
de interesse for søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokra-
tisk, royalistisk, upolitisk forsvarspositiv for-
ening, der hylder mangfoldigheden, såvel i 
samfundet som i foreningen, hvor der er rum 
og plads til alle.

Danmarks Marineforening
Foreningens formål er at styrke nationens in-
teresse for søværnet og søfarten, samt at ved-
ligeholde forbindelsen og kammeratskabsfø-
lelsen mellem personer, der er eller har været 
tjenestegørende under Orlogsflaget, eller har 
haft ansættelse til søs. 
 Æresformand  er Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik

Danmarks 
Marineforenings
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Lystfisker klub

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

E-mail clausens-fisk@teliamail.dk

Fiske-
PREMIERE

af Villy

Det er nok en dårlig bevaret hemmelighed at 
jeg læser mange både Jagt,-og Lystfiskebla-
de med stor glæde, og der henter jeg meget 
inspiration til bl.a. fiskeri m.m. 

Jeg har fisket stort set fra jeg var lille dreng, 
hvor vi cyklede til både molefiskeri, fiskeri 
fra kysten med blink, orm og silde stykker, 
ved søers medefiskeri med prop og mider el-
ler majs, ved åer med flue, spinder og orm, 
eller på kutterture hvor vi pilkede torsk el-
ler fangede fladfisk, ja jeg har så galt også 
dyrket undervands fiskeri med harpun i mine 
unge dage.

I et af Lystfisker blade jeg læser,  ”Fisk & 
Fri” har man prøvet at sætte lystfiskerne i bås 
alt efter hvilken form for fiskeri man dyrker 
mest, og nu hvor jeg er kommet op i alderen 
og dovenskaben lige så stille sniger sig ind 
på en så fisker jeg jo nok mest i Put & Take 
søer.

Her er hvordan Put & Take Fiskerne.:
• Har engang forsøgt sig med fiske-
ri efter havørred, men det krævede både tid, 
energi og research. 
• Har ingen fine fornemmelser om-
kring naturen og naturlige fisk. Fisk med 
regnbuefarver, prikker og en EMI der kan-
diderer til kraftig overvægt er en smuk fisk. 
En grusgrav på en vindblæst mark er også 
natur! – og så er det jo bare at tage fiskene op 
af vandet.

Put & Take fiskeri, 
set med andre øjne

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
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Resenbro &
Skellerup 
Put & Take

Resenbro 
Møllegårdsvej 56
8600 Silkeborg

Skellerup
Skellerupvej 73
8600 Silkeborg

Tlf. 2068 7425

• Er lige som turbådsfiskeren ma-
gelig anlagt, og parkerer gerne helt nede i 
vandkanten med ”the Voice” kørende i radi-
oen – den narturlige stilhed kan også blive 
for meget.
• Grejbokserne ligner mere mormors 
kasse med julepynt end føde emner for fisk. 
Oftest er der utallige glas med ørreddej – 
hvis ørreden nu skulle være til neon grøn 
med orange striber og glimmer.
• Har tendens til at overpakke eks-
tremt.  Med klapstole, keepnet og waders 
(selvom det meste af søen sagtens kan nås 
fra de faste pladser) Medbringer både Para-
sol, grill og røgeovn -  hvis den overdimen-
sionerede madpakke alligevel skulle slippe 
op. En god stor køletaske til bajer, elektrisk 
naturligvis, som kan tilsluttes cigartænderen 
i bilen. Termokaffe og små glas til den ob-
ligatoriske ”Gammel Dansk” som man kan 
smage resten af dagen mår man bøvser.
• Fisker ofte med ganske kraftigt 
grej. Til tider med bobleflåd så stort at det 
kan høres over hele søen, når det rammer 
vandet.

• En Put & Take Fisker går aldrig – 
ALDRIG ned på udstyret, hverken hvad det 
angår Grej – Beklædning – eller Proviant.

Nå – jeg er nu alligevel tit kommet hjem uden 
at fange noget trods udstyret, og når jeg har 
fanget fisk så har det, trods den lidet flatte-
rende omtale af Put & Take fisk, smagt rigtigt 
godt, og jeg har samtidig fået en masse dejlig 
frisk luft og en god dag med gode venner.
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Damsbrovej 58
Korsholm
8382 Hinnerup
Tlf. 40968698

Åbningstider:
Mandag & tirsdag fra 16.15 til 19.00

Onsdag Lukket
Torsdag & fredag  fra 16.15 til 19.00

www.fars-grej.dk

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Byen’s 
      bedste....

ANNALISE´S BAR

Nørre allé 20 - 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 97 79 

Endnu en god Kammerat 
er gået fra borde ….

Clifford Hedemann
Cliff er død, 2 dage før han fyldte 75 år 
døde Cliff på Skejby Sygehus med sin 
nærmeste familie om sig.
Han var en rigtig Århus-dreng fra Christi-
ansbjeg, selvom han havde boet flere ste-
der i landet og så kendte han gud og hver 
mand enten fra skole eller fra arbejdsplad-
ser eller hvor han eller kom omkring han 
havde arbejdet bla. hos Volvo og SMC, har 
haft virksomheder som Midtbrems, Scan-
parts, Handelskompaniet Cinfix, Nordic 
Containerparts og Eurodeal.
Cliff var vild med at rejse og kunne for-
tælle om de sjoveste ting han havde op-
levet og han deltog stadig gerne i alle sjo-
ve sammenkomster både i Ædedolkenes 
Klub og i Marineforeningen ligesom han 
gerne gik på både muser og til koncerter 
med sin kæreste Else.
Cliff var en mulighedernes mand, han tog 
ikke et nej for et svar men en forhandlings 
mulighed, alt kunne klares derfor kom 
hans pludselige død også bag på alle, sik-
kert også på ham selv, selvom han havde-
været syg i mange år.
Hans glade smil og positive livssyn vil 
blive savnet af os mange der kendte 
ham godt.

Ære være hans minde

RIKKE RYBAK
Statsaut. fodterapeut

KLINIK FOR FODTERAPI

Østergade 9, 2.th -8000 Århus C

HANNE  S. DEVANTIE
Statsaut. fodterapeut

Tlf. 8613 0702
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ANNALISE´S BAR

Østergade 9, 2.th -8000 Århus C



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

Retur: Cai Jensen, Skovbyparken 4 - 8464 Galten


