
 

Næste møde mandag 20. feb. 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Information og debat om 

fremtiden for vores HC 

mandags klub er der noget der 

kan gøres enklere, er der nogle 

ønsker og forslag. Vi får besøg 

af Nickoline fra Frivilligcenteret, 

der for tæller om hvad de kan 

hjælpe os med. 

Til at fordøje alt det, vil der 

være en lille bitter og 

wienerbrød. 

 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 13 februar 2023. 

Vel mødt 51 medlemmer til at høre Hans Henrik Rosendals 

beretning om et interessant togt i det kinesiske farvand og på 

Yangtzefloden. Inden vi giver ordet til Hans Henrik Skal vi synge, 

som sædvanlig, ”Vi elsker de grønne lunde” af Johannes Helms. 

Hans Henrik er gået på ”Arne” pension efter et arbejdsliv på 45 år 

indenfor TV-branchen. Hans Henrik var færdig med sin skolegang i 

1975 og så meldte sig, hvad nu? men han havde en storbroder, der 

var kommet i en radioforretning, det inspirerede Hans Henrik til en 

læreplads hos FONA og blev udlært i 1979, men det var ikke lige 

sagen, at skrue på Fjernsyn det tiltrak mere at være med til at 

producere det der bliv vist i TV.   

En ansættelse hos Siemens blev et job med kamera til brug til kloak 

fotografering mv., men næste ansættelse var på Nordisk Film i et 

job, hvor kreativiteten kom til sin udfoldelse. TV-udsendelser blev 

produceret bla. den meget populære udsendelse ”Elevatoren” og 

mange andre udsendelser. Produktionen blev meget forøget i 1989 

da TV2 blev startet, lavede Nordisk Film næsten alle programmer, 

det blev en meget hektisk tid med mange forskellige job både med 

optagelser, lyd teknik og klipning. Efterspørgslen steg og gav basis 

til at Skandinavisk Film Company blev stiftet og Hans Henrik fik 

job her, som fotograf og lydmand og tilrettelægge klippe 

produktionen, det førte til en meget krævende men interessant rejse 

med en Katamaran færge i meget dårligt vejr, der deltog i en 

konkurrence om Atlanterhavet blå bånd, som blev vundet. I flere 

omgange havde der været et samarbejde med Troels Kløvedal i 

forbindelse med hans rejsefilm og da en Kina togt med 

HC2 møde 20.feb.. 2023 

Vi var 53 fremmødte medlemmer 

 deltagere 

Hans Henrik 

Rosendahl 

Som fotograf på 

Yangtze floden med 

Troels Kløvedal 

Kinesisk kamerahold 

Troels Kløvedal 
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”Nordkaperen” kunne komme på tale, fik Hans Henrik tilbuddet om at komme med, efter nogen 

overvejelse slog han til. Det er ikke så lige til at få tilladelse til at besejle det kinesiske farvand, men ved 

flere indflydelsesrige personers hjælp lykkes det at fremskaffe de nødvendige tilladelser fra Fem 

kinesiske ministerier og tolv provinsguvernører, som alle skulle give tilladelse før Troels Kløvedal kunne 

foretage sin fantastiske rejse. 

Nordkaperen lægger ud fra Canton med følgende deltagere: Troels Kløvedal, Jørgen Hvaldbjørn, Gitte 

Rosholm, Hans Henrik Rosendal, Christian Havrehed, Jesper Nymand Brahe, Else Marie Meldgaard, 

Asbjørn Kløvedal, Peter Muelhausen, Jeppe Chang Anderson, Thomas Bergstrand og kinesiske producer 

Xu Xiaorong med kaldenavn Sophie, 

Fra Canton går turen Langs de kinesiske østkyster videre til Hong Kong og videre langs kysten og passere 

Fuzhou, Wenzhou og videre til Shanghai Herfra begynder sejladsen på Yangtzefloden forbi 

millionbyerne Nanking Wuhan og flere steder med imponerende skylines, på den anden side små 

landsbyer og rismarker. Kineserne er meget venlige og hver gang der lægges til kaj, er der mange 

mennesker, som er meget interesseret i Nordkaperen, det er det første skib under fremmed flag, der har 

fået lov til at gennemføre et togt i kinesiske farvand. Yangtzefloden er over 8000 km lang, med 

nordkaperen blev det til godt 3000 km, herefter blev navigeringen for vanskelig. Turen op ad floden 

havde taget godt tre måneder og med mange oplevelser i bagagen ikke mindst fra det kinesiske køkken, 

mødt megen venlighed og hjælpsomhed ikke mindst fra de myndigheder. Nu var det tid til at få vendt 

skuden og komme tilbage, opturen havde taget godt tre måneder med strømmen imod, på tilbageture var 

strømmen med, og gjorde turen til Shanghai på 14 dage.   

Der blev knyttet venskaber, man kom hinanden ved efter lang tid sammen under trange og primitive 

forhold, men der var og lejlighed til festivitas med alle de kinesiske måltider med myndighed, eller når 

der var royalt besøg og når Asbjørn blev fem år.  

Turen fik vi alle lejlighed til følge i de efterfølgende syv TV-udsendelser der blev bragt DR. 

Vi takker Hans Henrik for et en meget spændende rejsebeskrivelse. 

  

Ref. Poul Erik Christensen 

Pas på julemænd 

VI lytter til Hans Henrik spændende 

oplevelser og karriere 


