Juleaften 2016 - en fin tradition lever. Tak til Knud Erik for de smukke toner.
Snart er det tid igen, og vi glæder os!
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Skelsættende 2017
Året 2017 blev et meget begivenhedsrigt år i den lokalhistorie, der knytter sig til
Marcussens Bro. Det var blandt andet det år, vi fik anlagt den nye bådplads, efter
flere års problematikker i forbindelse med det, der skete og skulle ske på
nabogrunden vest for Marcussens Bro, hvor tidligere Danish Crown lå, og hvor nu
ALDI ligger og en enkelt boligblok.
Flere er vist på vej
Arbejdet på den grund betød for os på Marcussens Bro, at vi måtte nyindrette
parkeringsområde og bådplads i området umiddelbart vest og nordvest for
fælleshuset.
Hegn blev sat mod nabogrunden i foråret 2017, og der blev plantet efeu langs
hegnet. Sommeren over blev bådpladsen anlagt og parkeringsområdet udlagt. På
vedlagte billeder kan man følge en del af processen, som alle vist kan være enige
om, er blevet rigtig vellykket.
Billederne skyldes Evan Christiansen, hvem redaktionen af Kanal Nyt hermed
gerne vil bringe en hjertelig tak - og i øvrigt tilknytte en hjertelig tak, for det store
arbejde, som du, Evan, udfører på og for Marcussens Bro til glæde og gavn for os
alle.

3

Til den tak, vil redaktionen af Kanal Nyt gerne føje en hjertelig tak til alle jer, der
har været med til at køre projektet med den nye bådplads og den funktionelle
parkeringsplads igennem.
Flot, at I har taget det på jer. Tak skal I have.
Og så har vi i redaktionen lyst til at citere fra referat fra bestyrelsesmødet onsdag
21. juni 2017, hvor det hedder: ”Det eneste punkt på dagsordenen var beslutning om
placering af båd- og trailerplads. Da der er mange ideer og forslag til placering af
bådpladsen har bestyrelsen besluttet, at så mange forslag og ideer som muligt
indarbejdes……..(med) mest muligt hensyn til græsplæne, parkering, synlighed og
praktisk anvendelse.
Bådpladsen vil blive indrettet med hegn som i skel med beplantning og med indkørsel over
mod fælleshuset. Der vil blive etableret et nyt stykke med græs op mod parkeringspladsen
for at lave en pæn afslutning”.
Finn Carpentier

Hegnet er sat. Småsten (ral) lagt på parkeringsarealet. Nu skal det blot fordeles.

Så er der simpelthen gang i ”fordeling” af rallet.
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Per Nørmølle fyldt med gå-på-mod. ”Kom bare an” kan man næsten høre ham sige

Preben klar til næste læs!
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Tagrenderne på Marcussens Bro
Det hører til husejeres glæde, at
husets tagrender ind imellem
stopper til og kan finde på at løbe
over.
Som oftest er det blade, græs,
mos eller grene, der er årsagen, og
er det tilfældet, er det nemt at se og
lokalisere problemet, og vi her på
Marcussens Bro kunne se det
tidligere på efteråret.
Flere steder voksede der
simpelthen fint grønt græs i
tagrenderne. De skulle med andre
ord renses.
Egentlig er den slags ikke det
store problem. Det kræver blot en
stige og mod til at gå i højden, en
lille ske og en spand til at samle,
hvad der måtte være at fjerne.
Problemet her på stedet var
erkendt,
og
i
bestyrelsen
overvejede man, hvordan man
lettest kom omkring opgaven.
I begyndelsen overvejede man at udskyde problemet til forårets tagrensning, så
de to opgaver kunne klares på én gang, og det kunne der sådan set være megen
fornuft i.
Imidlertid måtte det erkendes, at det nok var nødvendigt at få klaret tagrenderne
hurtigst muligt både af hensyn til det
æstetiske - og af hensyn til den kommende
vinter.
I den forbindelse blev der taget kontakt til
et firma med speciale i den slags opgaver,
og der blev lavet en aftale.
Efterfølgende er arbejdet blevet udført i
øvrigt vist til alles tilfredshed og - i
sammenhængen ikke uvæsentligt - til en
pris, som man kun kan glæde sig over.
Tak for initiativet og for arbejdets
udførelse.
Finn Carpentier

Fotograf Jørgen Andersen, Marcussens Bro
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Tilstoppet pumpebrønd
Umiddelbart ud for Marcussens Bro 20 er der en pumpebrønd, hvor spildevand
fra blandt andet toiletterne i Marcussens Bro 20; 21; 22; 23; 24; 25 og fra
Fælleshuset samles og pumpes videre.
Der har ind imellem været problemer med pumpesystemet på grund af udledning
af materiale, der ikke hører hjemme i toiletspildevand. I den forbindelse opfordrer
bestyrelsen til, at beboerne i de anførte lejligheder på Marcussens Bro samt ikke
mindst brugerne af Fælleshuset er opmærksom på, hvad der fyldes i toilettet.
Ved seneste oprensning af pumpebrønden blev der fundet vatpinde, hygiejnebind
og vådservietter. Der er tale om effekter, som ikke umiddelbart opløses i vand,
men som tværtimod klumper sammen og sætter sig på og i pumpen, så den
stopper med at gøre sit samfundstjenstlige arbejder.

Ak ja, det var dengang
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Husker I, hvordan
det var?

Det er meget ubehageligt for dem, der tager opgaven på sig med at rense
brønden, og det kan være uheldigt for den, der har lejet Fælleshuset, at toilettet
ikke er i brugbar stand.
Bestyrelsen vil derfor sætte pris på, at alle beboere er opmærksomme på
situationen og undlader at komme ting i toiletter, der ikke hører hjemme der.
Samtidig hermed rettes en opfordring til alle brugere af fælleshuset om at påse, at
gæster er opmærksomme på forholdet.
Bestyrelsen vil drage omsorg for, at der sættes en pedalspand på toilettet til
kasserede effekter.
Tak for forståelse og hjælp - og for engagementet med at beholde Marcussens
Bro som et, hvor det er godt at bo!
Bestyrelsen
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På rejse i Solens rige
I oktober måned 2017 blev en rejsedrøm til virkelighed for os i Marcussens Bro
nr. 4. Vi skulle til Japan.
Lørdag morgen, den 21.oktober landede vi godt trætte i Narita Lufthavnen i
Tokoy. Vi havde ikke sovet i mere end et døgn. Vi var plaget af jetlag og af
tidsforskellen mellem Danmark og Tokyo på +8 timer, så vi længtes egentlig blot
efter en blød hotelseng at sove i, men sådan kom det heldigvis ikke til at gå.
Vores energiske og utroligt erfarne guide havde lagt andre planer. Fra klokken
12.30 til ca. 21 nåede gruppen på 25 deltagere fra ”Albatros”
• at få stillet bagagen i lobbyen på et hotel i bydelen Ginza, i en bygning på
10.etage,
• at indtage en typisk japansk frokost, ”yakinku” ( tangsuppe, rå fisk, ris og kød,
som vi selv skulle stege i olie),
• at gå tur på Ginzaen,
• at besøge en Shintohelligdom i øsende regnvejr,
• at få intensivt kursus i at køre med undergrundsbanen,
• at gå over verdens mest fodgængerbefærdede kryds, ”Shibuya-krydset”,
• at checke ind og stifte bekendtskab med et robotagtigt japansk toilet,
• samt efterfølgende at spise underjordisk japansk middag ved lave borde i
anden kælderetage.
I kan selv prøve at regne ud, hvor mange timer, vi måtte holde os vågne, men
hvor var det godt, for så kom vi lettere over den store tidsforskel. Men nu til sagens
kerne.
De japanske toiletter er rene robotter
Allerede før rejsen til Japan havde jeg fra andre Japanrejsende hørt om de
fantastiske japanske toiletter, og måske tænkte jeg, at det lød lidt for overskruet
og fantasifuldt.
At toiletter i et land med
kejserpalads, guld- pavillon,
templer, pagoder, vulkaner,
motorveje i 5. sals højde,
højhastighedstog og meget,
meget mere kunne gøre et så
stort indtryk, var næsten ikke til
at begribe, men I må tro mig, når
jeg skriver, at de japanske
toiletter virkelig gjorde indtryk.
Toiletterne er de rene robotter
og er forsynet med et kontrolpanel, der er en Airbus A320
Kontrolpanelet!!!
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værdig, men med dig som kaptajn. Så snart du træder ind i rummet, går
automatikken i gang. Låget klaprer op, du sætter dig på et behageligt kropsvarmt
og rent toiletsæde, og forestillingen kan for alvor begynde. Der er tale om ren
nydelse. Du har ved hjælp at kontrolpanelets forskellige knapper mulighed for at
vælge musik og skabe en lydmur, så dine fordøjelseslyde ikke forstyrrer andre på
den anden side af væggen. Der er med andre ord plads til fuld udblæsning og
udtømning. Derpå kan du vælge, at et sprinkleranlæg i passende styrke og
temperatur renser de nedre dele med eller uden sæbe. Sidenhen trykker du på en
ny knap, hvis du ønsker at blive tørret med varm luft.
Toilettet kan desuden fungere som bidet. Ja, der er næsten tale om en
toiletvaskehal, som tydeligt afspejler japanernes høje hygiejniske niveau.

Privat
har
mange
japanere også såkaldte
toiletsko, hvorpå der står
WC. De bærer ikke de
samme tøfler, når de er i
køkkenet, som når de er på
toilettet, og det må jo siges
at være særdeles rationelt.
”Robottoiletterne” mødte
vi alle vegne, og der var
mange af dem. Jeg har
aldrig rejst i et land med så
rene
og
så
mange
toiletmuligheder, og hvor
var det dejligt.
De fandtes i forbindelse
med
restauranter,
varehuse, indkøbscentre,
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turiststeder, hoteller m.m. Vi stod aldrig og manglede et toilet. Det kunne man lære
meget af herhjemme.
Også på andre områder skinnede japanernes hygiejne og ordenssans igennem.
I bydelen Ginza i Tokyo, hvor vi boede, så vi ingen affaldsspande på gaden. Der
lå heller intet affald. De få affaldsspande, vi så, stod opstillet inden for i
forretningerne, så fuglene ikke kunne rode i dem. Der var bare så fint og ordentligt
over alt.
Det var ligeledes forbudt at ryge på gaden, så der lå heller ikke cigaretskod. Den
enkelte japaner kom sit eget affald i en medbragt plasticpose, og som turister
gjorde vi det samme. Vi kunne ikke andet end være forundrede over denne form
for hygiejne og orden i en kultur, der var totalt anderledes end den danske, og
med nogle mennesker, hvis opførsel og væremåde var beundringsværdig høflig
og kultiveret.
Bente Carpentier
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Rotter - på loft eller i kælder
De fleste har sikkert hørt om eller ved selvsyn oplevet levende rotter på
Marcussens Bro. Det hører på én eller anden måde stedet og miljøet til og er
meget vanskeligt at undgå.

Det ville være det bedste, hvis rotterne
flyttede andet sted hen, men desværre må
vi erkende, at området her har budt på for
gode vilkår for de ubehagelige skadedyr.
Mange ting trækker i den retning, men værst
har vistnok været, at en gammel rørføring
under ALDI-grunden ikke er blevet sløjfet
efter reglerne, idet rørene hverken er fjernet
eller er blevet fyldt med beton - jf. referat
fra bestyrelsesmødet 17. august 2017 punkt
2 stk 5 og 6.

Med vagtsomt blik iagttages og
følges situationen
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Tirsdag 17. oktober 2017 blev det forhold udbedret, idet røret - efter udsagn fra
”det arbejdende folk” - nu er fyldt op med beton igennem tre huller, hvorved man
mener, at problemet skulle være løst.
Vi håber, de pågældende har ret.
På vedlagte billeder får man et
indtryk af arbejdet. Bemærk at
arbejdet udføres under kyndigt
tilsyn af vores egen Kristian
Johnsen - og tak for det.
Hvordan den mand kan holde
varmen, begriber jeg ikke. Jeg gik
hjem og hentede en jakke.
Finn Carpentier

Måske skulle vi fastansætte et par
stykker af denne slags!
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Husker I dengang det var sommer
og hendes majestæt beærede os med et besøg?
Eller rettere: det var ikke os, der skulle have besøg. Vi tænkte, det kunne være
”morsomt” om så havde været, men det stod ligesom ikke til os, så majestætens
”våde vej” gik lige forbi og dybt ind i Mariager Fjord. Vi vinkede - og hun vinkede
tilbage. Det var på Valdemars Dag, torsdag den 15. juni 2017.

Dannebrog passerer Marcussens Bro - torsdag 15. juni 2017, tidligt om morgenen.

Og selvom vi er et fredeligt folk, så er der brug for, at vi passer på dronningen - her
politieskorte

15

Kongeskibet med dronningen om bord på vej igennem Hadsundbroen - på det her tidspunkt
har hun passeret Marcussens Bro måske uden selv at være klar over det.

Søværnet fulgte
lige bagefter - og
godt for det. Vi
havde gerne været
fri, men det er
desværre blevet
vilkårene i vores
moderne verden.

Spændende - og jo ikke så længe siden, hun besøgte Hadsund med karet og
rundtur og gæstebud på Dannebrog. Dejligt at mærke, at også vi i udkanten har
majestætens bevågenhed.
Sommeren? Ja, den kom og gik, og det var så det. Vi håber på lidt bedre vejr
næste gang.
Finn Carpentier
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Anker kom forbi
- Marcussens Bro nr.4 mandag, den 14.august 2017. Tilfældigvis med trillebøren
fuld af åleruser. Det var sensommer og en dag, hvor solen faktisk skinnede mod-
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sat så mange andre af denne sommers dage.
Fotografen var på dagen ude for at feje for egen dør, men der var ikke langt til
kameraet, og den flotte og entusiastiske ålefisker stillede heldigvis beredvilligt op
til fotografering og fortalte, at nu var det på tide at få set ruserne igennem og
repareret eventuelle huller, for den 16.august ville det igen være lovligt at sætte
åleruser ud i Mariager Fjord.

Til orientering fortalte Anker: I perioden fra 10. maj - 15. august er det forbudt
at fiske med ruser i Mariager Fjord for at beskytte ålene. I Mariager Fjord gælder
forbuddet nemlig 15 dage længere end i resten af Danmark.
Anker fortalte i øvrigt, at ålene i fjorden i 2016 var små, og han håbede, at de
havde vokset sig større, så der var bedre fangst i år.
Fotografen fik lov til at følge med over på ”fiskepladsen”, hvor Anker spændte
sine ruser ud og da også fandt et par ”smuthuller”, hvorigennem ålene kunne
komme ud.
Han valgte at reparere dem på den nemme måde ved hjælp af strips og henviste
til Evan, der jo var så dygtig til at sy maskerne sammen.
Dagen efter kunne man se, at ruserne lå i Ankers båd og var klare til at blive sat
ud, men da var fiskerens tålmodighed også ved at være brugt op.
Bente Carpentier
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Dramatik på fjorden - Evan taber sin skrue på lavt vand
Pludselig, mens jeg ved 20-tiden tirsdag 15. august går og ordner
blomsterkasser, ser jeg en fortravlet Anker på vej ned i sin båd, og det lykkedes
mig igen at fotografere den gæve ”bådsmand”, da han for fuld skrue styrer ud af
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Kanalen, mens han råber, at han skal ud og hjælpe Evan, som har mistet sin
skrue - altså den til båden, ikke den anden.
Hvor er det godt, at der er hjælp at hente hos andre bådejere på Broen, når der
opstår sådanne situationer på fjorden!
At Evan altid har svar på rede hånd og er god for en humoristisk bemærkning er
kendt af enhver her på Broen, for ingen færdes vist mere inden for bro-området
end Evan. At han har løsninger på praktiske problemer af enhver slags er vel også
kendt.
Derfor havde han selvfølgelig også en løsning, da uheldet var ude på selveste
aftenen før, der måtte udsættes ruser i Mariager Fjord.
Det skal lige bemærkes, at det var én af disse sommeraftner med ustadigt vejr,
som sommeren 2017 var så rig på. Da Evan ved ca. 19-tiden sejlede ud for at
røgte garn på lavt vand i østlig retning på sydsiden af fjorden (ved skibet) skinnede
aftensolen smukt, og Evan var sommerligt klædt i shorts og poloshirt.
Redningsmanden Anker havde i skyndingen vist heller ikke fået mere end en
vindjakke på, og jeg tænkte mit, da det pludselig satte ind med en af de talrige
regnbyger, som også ville ramme de to fiskere.
Det var heldigt, at skruen ikke lå på dybt vand
Hvis Evan havde tabt skruen på dybt vand (måske i sejlrenden), havde det
kostet ham 3000 kr. at købe en ny skrue, men heldigvis var det sket på lavt vand.
Derfor var der ikke langt fra tanke til handling, før Evan smed sine shorts og iført
underbukser sprang i vandet, som nåede ham til livet. Han kunne straks med
fødderne mærke noget hårdt, der stak op fra dyndet: SKRUEN!
Resolut dykkede Evan og fik den tabte skrue hevet op, hvormed Evan havde
sparet de 3000 kr, som en ny skrue ville koste. De våde underbukser blev erstattet
med de tørre shorts, og med hjælp fra Anker og dennes motorkraft kunne Evans
”Hanne af Hadsund” føres sikkert tilbage til tryg havn.
Dagen efter dramaet, onsdag, den 16.august, hjalp Anker og Anders Evan med
at få ”Hanne” på land, mens Minik opmærksomt kiggede på.
Skruen kunne nu sættes på og Evan komme ud på fjorden og sætte sine
åleruser.
Bente Carpentier
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Fællesspisning, onsdag, den 16.august
Endnu engang havde Ninna og Inge taget initiativ til fællesspisning på Broen.
At det er et populært tiltag, beviser det høje deltagerantal. 25 personer havde
tilmeldt sig, og det blev en fantastisk hyggelig og afslappet aften.
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Den lækre menu bestod af:
• hamburgerryg med nye kartofler, blomkål, gulerødder, ærter, majs og
bearnaisesauce
• blandede frugter med råcreme
• kaffe/te med kanelstang og småkager
Nej, hvor det smagte, og nej, hvor vi spiste. Og alle herlighederne kunne vi få
for 50 kr.!! Hvor heldig kan man være?
Men Ninna og Inge havde vist
også haft alle køkkenets gryder i brug.
Imponerende, at de kan styre så meget
på samme tid, og at grøntsagerne var
kogt lige tilpas, selv blomkåls-stykkerne.
Det er et stort arbejde at lave mad til
25 personer. Der skal købes ind,
dækkes borde, skrælles, skrabes,
skæres, snittes, koges, stilles an - og
bagefter skal der vaskes op, gøres rent og ryddes op, og der er brugt mange timer
på et sådant arrangement.
Vi siger ”tusind tak for mad” og for alt det arbejde, som Ninna og Inge har gjort
til gavn og glæde for fællesskabet på Broen.
Bente og Finn Carpentier
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Årets ålegilde
blev afviklet fredag 3. november i fin stil. Desværre var vi ikke helt så mange,
som vi sommetider har været, men humøret var som sædvanlig højt og maden
rigelig. Menuen bestod af velstegte ål og enkelte fladfisk til dem, der har den slags
tilbøjeligheder.
Tilbehøret bestod af kartofler og persillesovs, agurkesalat og rødbeder. Af
drikkevarer blev der budt på flere forskellige slags brændevine, øl og/eller bordvin.

Til dessert blev serveret en særdeles veltillavet og velsmagende citronfromage og
også af den var der rigelig til alle.
I de år, Bente og jeg har boet på Broen, har ålegildet været en tilbagevendende
årlig begivenhed og én af de dage, vi i vores lille familie ser frem til. Hvor er det
dejligt at kunne mødes på den måde og hygge sig sammen. Det er noget af det
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værdifulde ved at bo et sted som på Marcussens Bro: nærheden, trygheden, den
fælles glæde. Selvklart er der mange ”udenfor”, der gerne vil være med i et sådant
fællesskab. Derfor skal vi huske at glæde os over det og værne om det på trods
af de forskelle der helt naturligt må være imellem os.
Tak til alle jer, der trækker det store læs ved sådan et arrangement.
Og så må vi ikke glemme, at der i år fra gemmerne var fundet vedlagte festlige
sang frem.
Bente og Finn Carpentier

24

Også en måde at pynte op på
Som de fleste af jer vil vide, var jeres
ydmyge redaktionsudvalg af Kanal Nyt
på ”opdagelsesrejse” til Japan i efteråret
2017.
Japan er et meget spændende land, som
berigede os med et væld af indtryk og
oplevelse. Det er også et land med et helt
andet tankegods end det, vi er vant til og
med helt andre traditioner.
Således oplevede vi på et af vore
mange hoteller at se dette ”juletræ”,
som jo ikke er et juletræ, men et træ
pyntet til Alle Helgen eller ”halloween”
som den amerikanske tradition byder os.
På træet ser man skrækansigtsmasker,
små græskarmænd, papirspøgelser og
andet af det, vi forbinder med halloween.
Under træet ligger ikke ”julegaver”,
men der er et par græskar og staldlygter
til at lyse op i mørket.
Flot er træet pyntet og i dominerende
varme efterårsfarver.
Jeg foretrækker nu stadig vort eget
kendte juletræ, men det er selvfølgelig
fordi, det er min tradition.
Finn Carpentier

KANAL-NYT nr. 9 2017 er nu færdigt. Vi håber, bladet må være jer til glæde.
Som aftalt bliver bladet ”omdelt” digitalt og vil være tilgængelig på
hjemmesiden.
Næste nummer af KANAL-NYT udkommer i juni 2018. Deadline er mandag den
30. april 2018.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle - og tak for denne gang
Bente og Finn

