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 Redacteurens klumme. 
 
Så er jubilæumsårene – 125 år for Nakskov Roklub – 60 år for GRIN og 
60 år for Årebladet – ved at rinde ud. Begivenheder der har fyldt meget i 
bladet, og hvor mange beredvilligt har medvirket med indlæg, der har 
givet en mangfoldighed af indtryk om det der var, og det der er i vores 
klub. Tak til alle for en stor indsats og tak for samarbejdet med jer, der 
udfører al det praktiske med Årebladet – og en tak for samarbejdet med 
vores hjemmeside. Afslutningsvis ønskes alle en velsignet jul og et lykke-
bringende nytår.  
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Nyt fra bestyrelsen 
Af Morten Knudsen 

 
Så blev rosæsonen 2012 på vandet overstået, og vi nærmer os jul og 
dermed også årets afslutning. Det har været et år, som mest har handlet 
om klubbens 125 års jubilæum og om at sætte Nakskov Roklub på Dan-
marks/Lollandskortet. 
 
Dette har da også kunnet ses på interessen for Nakskov Roklub, idet der 
har været meget fokus på klubben gennem de lokale medier. Dette har 
blandt andet givet mange henvendelser fra forskellige virksomheder, som 
har villet prøve kræfter med rosporten, men også i nye ansigter både i 
GRIN, FNIS, URO og seniorafdelingen. Om dette så også er vendepunktet 
for vore mange år med faldende medlemstal, kan kun fremtiden vise, 
men jeg håber det. Det sidste år har altså også vist os, at vi i højere grad 
bør gøre klubben mere synlig blandt andet gennem medierne, men helt 
sikkert også gennem mund til mundmetoden. Det hjælper, at klubbens 
medlemmer fortæller andre i deres personlige netværk om de gode ople-
velser, de selv har haft gennem deres medlemskab af Nakskov Roklub. 
 
Som nævnt i sidste nummer af Årebladet stopper jeg som formand efter den 
kommende generalforsamling i februar 2013. Jeg vil stadig opfordre medlemmer 
til at melde sig, hvis I enten selv går rundt med en lille formand i maven, eller 
hvis I kender én, som I mener, kan være et godt emne som den kommende for-
mand. Jeg står meget gerne til disposition i forbindelse med spørgsmål vedrø-
rende formandens opgaver. 
Jeg vil efter generalforsamlingen forsætte mit arbejde som kontaktperson for de 
2 udstationerede DFfR både, samt påtager mig også gerne opgaven som regat-
taleder for Lollands Havørn, som vi skal afholde den 22. juni 2013. 
  

Der vil igen i denne vinter blive lukket for varmen i herrernes omklæd-
ningsrum, hvorfor herrerne henvises til at tage bad i kvindernes opvar-
mede omklædningsrum. Vi henstiller ligeledes til, 
 at begge køn viser hensyn ved benyttelse af omklædning og bad. Vi er jo 
ikke alle lige blufærdige, når det gælder vores egne kroppe - så vis hen-
syn.  
  

Bestyrelsen vil ønske alle annoncører, sponsorer og medlemmer en rigtig 
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 



 

4 

Aktivitetskalender 
 
Frem til 1. april 2013. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold der-
for øje med opslag i klubhuset og på vores hjemmeside  
 
www.nakskovrokub.dk 
Klubhuset er åbent for alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra kl. ca. 
17.45 til ca. 20.30 – klar til en tur i romaskinerne eller socialt samvær. Du kan 
booke tid i ergometer fra uge til uge. Vær dog opmærksom på, at FNIS har fast 
tid på ergometer tirsdag og onsdag fra kl. 17.00 til 19.00 Har man brug for sin 
egen nøgle til huset, så kontakt formanden. 
 
… generelt for medlemmer:                                                                            
10.12.12: Bestyrelsesmøde                                                                                                       
14.01.2013: Bestyrelsesmøde                                                                                                     
20.02: Generalforsamling                                                                                                        
11.03: Bestyrelsesmøde                                                                                                          
07.04: Standerhejsning  
 
… specielt for UROér (Ungdomsroere) og ungdomskaproere                                                                   
Ikke afklaret 
 
… specielt for kajakkerne                                                                       
Der er ingen datoer for kajakaktiviteter i vinter 
 
… specielt for FNISér (Friske Nakskovpiger i Søen)                                                                              
Hver tirsdag og onsdag kl. 17.00 – 19.00 ergometertræning – derefter  
madpakkespisning 
 
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)                                                                            
07.01: Klubaften kl. 19.00                                                                                                                             
27.01: Sildetur kl. 08.00                                                                                                                             
04.02: Klubaften kl. 19.00                                                                                                      
04.03: Klubaften kl. 19.00                                                                                                      
27.03: Arbejdsaften i klubhuset                                                                                                 
23.04: Standerhejsning  
                                                                                                                            
… specielt for vinter- og morgenroere                                                                                           
Går i bådene hver tirsdag kl.09.00 og hver fredag kl. 13.00, dog ikke i juleferien.                                 
Morgenroning starter tirsdag d. 9. april  
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen 
 
… specielt for gymnasterne                                                              
Vintergymnastikken afholdes hver onsdag kl. 16.45 – 18.00, til og med onsdag 
d. 13. marts, kun afbrudt af juleferien og vinterferien i uge 7.  
Gymnastikken foregår i Drengesalen på Byskolen. 
 
… aktiviteter afholdt af Kredsen                                                                                             
23/2: Åbne LF Mesterskaber i ergometer                                                
                                                                                                                                
… aktiviteter afholdt af DFfR:                                               
16/3: Hoved generalforsamling 
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Alle medlemmer og venner af 

Nakskov Roklub 

 ønskes 

en glædelig Jul 

og et lykkebringende Nytår 

                                                   

• Sport 
• Fritid 
• Største udvalg 

 

 
INTERSPORT  

Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01 
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Sten- og middelalderen og Nakskov Fjord 

Vor gode gamle roven Knud Christiansen udi Langø har, udover roningen, man-
ge interesser - heriblandt fortidsminder i og omkring Nakskov Fjord. Redaktøren 
har bedt Knud delagtiggøre os i dette spændende område. Desværre kom jeg til 
- helt utilgiveligt - at blande sten- og middelalderen sammen i mine oplæg til 
Knud, hvilket naturligt gjorde ham, som en særdeles fagkyndig person, noget 
forvirret. Derfor bringes her indledningsvis Knuds finurlige følgebrev til mig, ved-
hæftet hans egentlige artikel.   
                                                                                                                                                      

Kære hr. Redacteur. 
Hermed et lident bidrag til det næste Årebladet. Efter din første opfordring eller 
udfordring til undertegnede - ved morgenroernes glorværdige togt til Assens - 
om som skriverkarl at være lidt nyttig i den ædle skrivekunst, har jeg beflittet 
mig på undervandsgravende virksomhed, al den stund du ved den første tilde-
ling ønskede beskrevet fund fra stenalderen i fjorden. Efter at have deltaget i 
forskellige ekskursioner og kurser af forskellig art, ja en dykkeruddannelse lå lige 
for, da jeg modtog en mail med anmodning om at fortælle om hændelser i fjor-
den i middelalderen. Jeg kom nu i alvorlig tvivl og var bekymret for, om alt det 
hidtidige arbejde havde været til ingen nytte og havde alvorligt overvejet at lade 
det indsamlede materiale tilgå brændeovnen. Imidlertid har vi været begunstiget 
af et mildt efterårsvejr, der ej har krævet den store fyrbøderaktivitet, så nu på 
dette sene tidspunkt tager jeg chancen og sender dig til venlig overvejelse og 
gennemgang beretningen om de første beboere ved Nakskov Fjord og håber på, 
at vor højtærede Redacteur vil være i godt lune ved denne lejlighed. 
 

..hvilket han selvfølgelig er og håber bare på, at Knud senere også vil tilskrive 
Årebladet om, hvad Nakskov Fjord lagde vand til i Middelalderen!  
 
 

De første brugere af Nakskov Fjord                                                                         
Af Knud Christiansen 
 
Efter den sidste istid lå landet hen som tundra. Østersøen var ikke dannet, kun 
et flodløb skilte Lolland fra Tyskland. Danmark var landfast med England og Sve-
rige. Rensdyr og moskusokser trivedes, og rensdyr trak for 13000 år siden hvert 
forår og efterår bl.a. over Vestlolland. De første jægerstammer kom herop fra 
syd, hvor de i sommerperioden kunne ernære sig ved jagt. Der er fundet pile-
spidser af en ganske speciel type - som disse jægere brugte ved fangstbopladser 
- ved Sølbjerghøj, på Enehøje og i Vejlø Skov. Vandstanden var ca. 25 m lavere, 
og rensdyrjægere kunne bl.a. fra Enehøje følge dyrenes vandring og derefter 
planlægge et baghold. 
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Ved isens afsmeltning dannedes strømrender i Nakskov Fjord, som i vore dage 
stadig kan spores i det gamle løb nord om Slotø og videre sydpå mellem Enehø-
je og Slotø, den såkaldte Lybeckerrende. Et 4,5 m dybt hul vest for Sletnæs på 
størrelse med ca. 200 x 300 m - kaldet Havdybet - er rester af en gammel mose, 
der druknede for 7000 år siden, da fjorden blev dannet i forbindelse med 
havstigningen. 
 

Ved den seneste uddybning af sejlrenden afsøgte marinearkæologer fra Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde i 2005 og 2006 udgravningsområdet for at konstatere, 
om undersøiske bopladser kunne være i farezonen ved arbejdets gennemførelse. 
Mellem Barnholm og Kuddeholm i op til et par meters dybde fandtes, især syd 
for sejlrenden, udsmid fra en druknet boplads fra ældre stenalder bl.a. pilespid-
ser, bearbejdet og ildskørnet flint, knogler, keramik, egestamme, krondyrgevir 
samt hasselnødder og agern. Fundet er under hastig nedbrydning p.g.a. skibs-
trafik i det smalle farvand. 
Også ved den udvidede sejlrende sydvest for Enehøje er fundet flinteredskaber, 
knogler og keramik fra ca. 6500 år gamle bopladser. Ved uddybning af sejlren-
den i 1977 mellem havnen og Ramsøgrunden fandtes 34 træstammer, formo-
dentlig rester af en stenalderskov eller dele af en pælespærring. Også ved Rasø 
grund mellem Slotø og Enehøje er fundet flinteredskaber fra en druknet boplads. 
 

I stenalderen markerede forfædrene stammens tilhørsforhold til bopladsen og 
fjorden ved som vartegn at gravsætte afdøde klanmedlemmer i stendysser og 
jættestuer rundt fjorden ved Langø, Vejlø Skov eller Nakskov Ladegård og Avne-
de Strand. Fjorden var hovedvejen, og man kom hurtigst og mest sikkert frem 
med stammebåde på vandet fremfor at færdes i det uvejsomme og farlige land-
skab. 
 

Også i Smålandsfarvandet er der ved Ståldybet helt usædvanligt på 12,5 meters 
dybde fundet en 9000 år gammel boplads fra Ældre Stenalder med ca. 5000 stk. 
flinteværktøj, pilespidser, knive, økser og gevirer fra kronhjort. 
 

Vore forfædre, der slog sig ned her omkring fjorden, har sat pris på de gode 
levevilkår og den vide udsigt. I vore dage kan vi stadig ved kysten finde spor 
efter deres virke. Flinteøkser, flækker, pilespidser m.m. fortæller om deres dagli-
ge tilværelse og færden ved vandet tusinder af år tilbage.  

Tak til vore annoncører 
 

Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub - 
hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne 
til at handle hos dem! 
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I Årebladets serie om den tidligere Lolland-Falster Kreds rolubber er vi 
nået til: 

Stubbekøbing Roklub 
Af Max Rasmussen 
 
18.993,5 km er de fleste kilometer, som er blevet roet i Stubbekøbing Roklub på 
een sæson. Og det var helt tilbage i 1937, i klubbens 4. rosæson og 4½ år efter 
at klubben så dagens lys. Fødslen daterer sig tilbage til den stiftende generalfor-
samlingen d. 28. nov.1933, men vi daterer nu alligevel klubben fra undfangelsen 
d. 29. sep. 1933, hvor første møde med henblik på klubbens stiftelse blev af-
holdt, og hvorfra der endog foreligger et protokolleret referat. 
 
Ligesom perioden op til stiftelsen og klubbens første rosæson havde været en 
meget aktiv tid for klubbens stiftere og medlemmer med fremskaffelse af roma-
teriel og bygning af klubhus, der blev indviet ved klubbens første standerhejs-
ning d. 8. juli 1934, blev årene herefter på vandet også særdeles aktive - klub-
ben var åben for roning hver dag, og i 1937 roede 3 medlemmer henholdsvis   
2.014 -2.012½ -1.640½ km, rekorder, som holdt indtil 2002, hvor 4 medlemmer 
roede henholdsvis 2.730 -2.730 -2.319 - 2.232 km. I 2009 ror et medlem 3.170 
km i kajak, det meste der samlet er roet i klubben. Også i 1937 ror en 2 åres 
rundt om Falster på 16 timer. Den rekord holder indtil 1998, hvor den forbedres 
med 7 minutter. I 2003 sættes ny rekord i tiden 14 timer og 26 minutter. 
 
2. verdenskrig medførte begrænsninger i roningen og totalt roforbud i Grønsund 
i 1944, og i 1945 besatte besættelsesmagten klubhuset. Til alt held var det lyk-
kedes medlemmerne at få fjernet bådene inden da, for klubhuset blev efterladt i 
en noget ramponeret tilstand. I tiåret 1934 -1943 inkl. blev i alt roet 99.725 km. 
 
I 1942 fik klubben leveret sin første nybyggede inrigger - 4-åres båden Rex, en 
Løgstørbåd, som fortsat er i klubbens besiddelse. Næste nyanskaffelse, i øvrigt 
delvist betalt via en arv fra et tidligere medlem, skete først i 1993 - 2 åres båden 
Anker, en Hundestedproduktion. 3. og sidste nyanskaffede inrigger - 2 åres bå-
den Tærø, en Grejsdalproduktion i finér, kom til klubben if. med klubbens 75 års 
jubilæum i 2008 - og helt betalt af klubben selv! 
 
 Efter krigen tog roningen igen fart, men nu trængte andre problemer sig på, 
idet kommunen, på hvis grund klubhuset var opført, ikke kunne give tilsagn om 
husets forbliven på stedet. Klubben blev tilbudt anden placering på havnen, som 
man imidlertid ikke fandt tillokkende, hvorfor man så sig om efter et mere pas-
sende sted. I 1947 købte man så en grund på Dosseringen - det var også da det 
dyreste villakvarter i Stubbekøbing - på 4.000 kvadratalen (1.560 kvm) - til den  



 

9 

da høje pris på kr. 12.000. Medlemskontingentet var da for et seniormedlem kr. 
3,25 pr. måned i sommerperioden og 1,75 kr. om vinteren. Juniorer betalte kr. 
1,25 hele året, og passive medlemmer 2 kr. om året. 
 
Klubben mønstrede da hele 293 medlemmer, hvoraf de 203 dog var passive. 
Den store passive medlemsskare skal ses i lyset af, at passivt medlemskab gav 
adgang til de mange af klubben afholdte ande- og flæskespil, deletanter, baller 
og - ikke mindst - nytårsfesten. I 1948 steg medlemstallet til 362, vistnok det 
største medlemstal i klubbens historie. 
 
Idéerne til opførelse af nyt klubhus var mange, men strandede gang på gang på 
manglende finansiering, og først i 1957 kunne man indvi det nye klubhus. Det 
skal nævnes, at klubbens medlemmer selv stod for udgravning af grunden ca. 
1.000 kbm jord, og de der har besøgt klubben vil vide, at klubhuset nærmest 
ligger gravet ind i ligesom en skrænt, hvilket har den gode effekt, at der altid er 
køligt i bådehallen, medførende at træbådene ikke tørkesprækker. I vor moder-
ne tid med både af kunststof, er det selvfølgelig underordnet. 
 
I perioden fra 1947 til 1957 skiftede klubben gentagne gange formand grundet 
de store problemer og uoverensstemmelser, der var omkring opførelsen af det 
nye klubhus, og roningen sygnede hen. 
Forventningen var vel, at med indvielsen af det nye klubhus, ville roningen igen 
blomstre i Stubbekøbing Roklub, og det gjorde den måske også for en stund, 
men kun for igen at tage af i midten af 1960’erne, hvor man i en periode end 
ikke kunne mønstre en formand ! 
 
Fra 1963 til 1997 roede intet medlem over 1.000 km om året. For at råde bod på 
en lettere hensygnende roklub, introducerede man først i 1970’erne turkajakker i 
roklubben. Det blev en umiddelbar succes, men den blev kortvarig, og aktivitets-
niveauet faldt så katastrofalt, at bestyrelsesposterne ikke kunne fuldt besættes, 
og i perioder blev end ikke forhand-lingsprotokollen ført.  
 
Forud for klubbens 50 års jubilæum i 1983 lykkedes det dog at få genetableret 
klublokalet på 1. salen i klubhuset, hvilket lokale brandmyndighederne først i 
1970'erne havde forbudt anvendelsen af. I 1984 ror man i alt kun 1.865 km, og i 
1992 er mest roende medlem formand Villy Hansen med 359 km. Det hævdes, 
at havde det ikke været for formandens (Villy Hansen’s) vedholdende og utræt-
telige indsats, havde Stubbekøbing Roklub ikke eksisteret i dag. 
 
I 1997 tager roningen et opsving, da 2 medlemmer ror over 1.000 km, og 35 
aktive medlemmer ror 7.150 km mod 3.181 km i 1996. Der er også en stor akti-
vitet i vintermånederne de følgende år medførende renovering af klublokale, 
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omklædnings- bade- og motionsfaciliteter, materialerum samt kajak- og bådehal-
ler. 
 
I 1998 påbegyndes en ny trend - langtursroninger Møn og Falster Rundt - for 
nogen medlemmer på tid. Fra 2000 og kulminerende i 2010 kan noteres en sti-
gende roaktivitet - sporadisk fordelt over årene, men afsluttende i 2010 med i alt 
17.258 roede km, det 3. bedste resultat nogensinde.  
En del af succesen skal tilskrives det forhold, at klubben i 2004 anskaffer et antal 
havkajakker og hvorefter kajakroningen, der var øget allerede i 2002 formentlig 
grundet tilgang af et medlem med en OLmedalje fra Melbourne i 1956, tog et 
betydeligt opsving, og i flere år overstiger inrigger-roningen. Kajak- og inrigger-
roningen trives dog fint side om side i klubben, og flere medlemmer ror både 
kajak og inrigger. 
 
I tiåret 2001 - 2010 inkl. blev i alt roet 140.966 km (mod 99.725 km de første 10 
år af klubbens historie). I 2011 begynder det så desværre at vende for, i 2012 at 
ende med en roaktivitet på i alt 6.912 km, og vi skal helt tilbage til 2000 for at 
finde et mindre antal roede km (6.489) på en sæson. Vi forventer pr. 1. jan. 
2013 med udgangspunkt i nuværende medlemstal at være 47 aktive medlemmer 
og 11 passive. Vi var i 2000 48 aktive og 9 passive medlemmer. I perioden 1997 
- 2011 præsterede mindst et medlem, at ro mere end 1.000 km om året. I 2012 
er der ingen, der har roet 1.000 km. 
 
Klubben råder i dag over 3 stk. 4 åres inriggere, 6 stk. 2 åres inriggere inkl. Dan-
marks ældste fra 1904, 5 enmandsroede både og 1 dobbeltsculler, 9 ener havka-
jakker og 1 toer havkajak, 7 turkajakker, 2 børnekajakker, 3 ener kapkajakker 
og 1 toer ditto (kapkajakkerne har dog en del år på bagen), så vi er klar til - igen 
- at blive flere medlemmer. Stubbekøbing Roklub har ro-/ klubaften hver man-
dag og torsdag. 
 
 
 

 
 
 
 

Liwa Colour Center Aps.  
Vejlegadebro 15  
4900 Nakskov  
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Der gøres klar til en 
aftentur 

Stubbekøbing Roklubs klub-
hus 
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Har Columbus levet forgæves? 
 
Den meget opmærksomme læser af septembernummeret bemærkede Knud 
Christiansens forventning om en afdækning af følgerne af, at Columbus måske 
ikke alligevel fandt Amerika, og om der var en evt. kobling fra Columbus sølvflå-
de over til NR´s sølvskatte. Årebladet imødeså en stribe videnskabeligt velfunde-
rede indlæg i denne forbindelse, men må bedrøve læserne – og Knud – med, at 
den kongelige fodpost ikke er kommet til V. Karleby, men det kan selvfølgelig 
nås endnu!   
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Årets afslutningsfest                                                                                                     
Af Ebbe Andersen 

 
Er klubbens medlemmer blevet festtrætte? Efter stor deltagelse i 250 års jubilæ-
umsfestlighederne i klubhuset og Svingelen i april og noget mindre ved GRIN´s 
60 års jubilæumsfest i september, mødte der kun 26 op til årets afslutningsfest 
lørdag den 17. november. Arrangørerne fra kajakkerne og FNISérne, med Helle 
og Jenny i drivers seat, havde pyntet bordene flot op med nissehuer, så det pas-
sede til den indkøbte julebuffet bestående af 2xsild, fiskefileter, rejer, flæske-
steg, glaseret skinke og risalamande - hertil lidt øl og snaps! 
Men der manglede altså noget af det, der i min optik hører til en afslutningsfest, 
og som Carsten Rasmussen bemærkede til mig: Otto holdt ingen tale! Men det 
kunne man have fået en anden til – det var trods alt afslutningen på 125 års 
jubilæumssæsonen. Der var heller ingen overrækkelse af pokaler. Der var ellers 
en lille sensation hos kajakkerne. Erik Andersen havde roet 395 km og dermed 
strøget uden om mange års vinder, Henrik Rasmussen, der ”kun” havde roet 
330 km. Leif Thygesen måtte, ubeskeden som han jo er, gøre opmærksom på, 
at han havde passeret de 1000 km, og dermed for 12 år i træk roet mest. Lotte-
riet var også aflyst pga. de få deltagere, men Finn Larsen havde været i gang i 
god tid med at skaffe præmier, så under 2 stole var placeret retten til at modta-
ge præmierne, og Marianne Rasmussen og Leif Thygesen var de heldige modta-
gere af nogle dejlige trøjer. Slutteligen kom formanden dog på banen og over-
rakte fortjente flasker til Jenny Larsen og Christian Olsen for deres altid store 
hjælpsomhed i klubben. Men trods dette lille opstød (altså ikke det med Jenny 
og Chr.) gik snakken godt, stemningen høj og omkring midnat tussede alle 
hjemad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julenissehueopdækning – der 
skjuler et ølglas!:  

Fotos: Morten Knudsen 

og Ebbe Andersen 

Stemningen er lige ved 
at blive lige løssluppen 
nok 

Leif og Poul-Erik, to 
tidligere formænd, 
og den nuværende  
Morten hygger sig 



 

14 

En sælsom oplevelse                                                                                                
Af Ebbe Andersen     
                                                                                                                                
Under vinterroningen d. 23. november, da vi passerede mellem Kudde-
holm og Barneholm udbrød Willy Møllgaard pludselig – ”Der er en sæl” – 
hvor? Lige dér. Pjat med dig. Det lignede pulden af en sort bowlerhat i 
det mørke vand, men så vendte bowlerhatten sig om, og tro mig, der var 
et dyr med knurrehår og det hele. Hans Borchersen, der jo som bekendt 
er opvokset på Grønlands østkyst, mente at dyret genkendte ham, prøve-
de at tale til det, men erklærede, at han ikke forstod dialekten - og udtal-
te så med sin sædvanlige autoritet: Det er en isbjørn – lidt senere – det 
er med  sikkerhed ikke en hvalros – hvorefter Jørgen Andersen kom på 
banen og mente, det var Hannes nye gravhund, der var ude at lede efter 
Jørgen, men slutteligen bestemte Hans, at det var en spættet sæl eller 
en gråsæl og i hvert fald en unge.  
Det var en spændende oplevelse. Sælen dykkede, kom nok op ca. 10 
gange, både i styr- og bagbord side ca. 15-20 meter fra båden, kikkede 
på os hver gang og fulgte os ca. 200 meter. Vi kunne kun fotografere 
den vha. mobiltelefoner, så billederne blev desværre ikke så gode.  Ingen 
af os ombordværende har nogensinde set en sæl i Nakskov Fjord, men 
nogle har efterfølgende berettet om en sæl, der her i sommer adskillige 
gange har ligget og nydt det Nakskov Sejlklubs bådebro – men det gør 
ikke vores oplevelse mindre! 
 

Se godt efter – den er der!       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Hans Borchersen 
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Fint skal det være – men kan NR lægge navn til?                                        
Af Ebbe Andersen 
  
Som nogle ved, bor Henrik Stolt Rasmussen på Østre Alle. Han har i løbet 
af efteråret, fra sit kontorvindue på 1.salen, kunne iagttage et stort skilt 
oppe på Løjtoftevej, hvor Skovridergården reklamerede med steaks for 
148 kr. Samme skilt har Svend Aage Nielsen passeret utallige gange, når 
han fra Vestmosen cyklede til roklubben. 
 
De blev begge ledt i fristelse og ville gerne tilbringe en hyggelig oktober-
aften sammen med deres hustruer. Men Henrik er jo et socialt væsen, 
eller også var udsigten til en aften alene med Svend Aage for foruroligen-
de, så han sagde til Svend Aage: ”Tror du, vi kan tage ”de andre” med? 
”De andre” er selvfølgelig morgenroerholdet. Enighed blev opnået og hol-
det blev inviteret, hvor det dog desværre ikke var alle der kunne deltage. 
 
Så blev Svend Aage alligevel betænkelig. Vidste de øvrige nu, hvordan 
man opfører sig på sådan et pænt sted, som Skovridergården jo er? Ville 
de falde for meget igennem? Hvad med de øvrige gæster? Kunne det 
give anledning til dårlig omtale af roklubben ude i byen? For at afbøde de 
værste scenarier, aftalte Henrik og Svend Aage at sende disse retnings-
linjer for bordskik til deltagerne inden sammenkomsten:      
 
Bordskik! 
Begrebet klinger lidt gammeldags, men reglerne for bordskik er vigtige - 
især for Morgenroerne.  
 
Bordskik giver tryghed 
Det er vigtigt at middagen på Skovriddergården forløber uforstyrret og i 
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en god stemning. Bordskik giver tryghed. For med reglerne tilegner Mor-
genroerne sig også nogle sociale færdigheder og gode manerer, som gi-
ver sikkerhed i en række sociale situationer. Det er f.eks. rart at vide, 
hvad der forventes, når der er andre tilstede i lokalet. 
 
Bordskik regler 
- at man sidder ned, når man spiser. 
- at man ikke stærkt foroverbøjet påbegynder spisningen, før andre. 
- at spisningen begynder, når alle har fået mad på tallerknen. 
- at man ikke har konflikter og højrøstet tale rundt om bordet 
- at man sidder pænt, ret og uden albuerne på bordet. 
- at man ikke leger med maden.  
- at man ikke må vrænge ansigt og nedgør andre gæster.  
- at man ikke slikker på tallerken eller kniv. 
- at man ikke tørrer bestik af i dugen. 
- at man ikke bøvser eller snakker med mad i munden. 
- at man ikke kløer sig. 
- at man undlader grovæderi. 
 
Overholdes disse simple regler, er der et grundlag for en hyggelig aften 
på Skovriddergården – citat slut. 
 
Der var tre andre selskaber i restauranten da NR ankom. De to forlod ret 
hurtigt lokalet og det sidste og lidt større selskab holdt længere ud, men 
til sidst forlod også de lokalet!  
 
Den kvindelige tjener fortalte Svend Aage, at hun var ny i faget, og der-
for kunne der ske fejl, hvilket hun ville beklage på forhånd. Svend Aage 
svarede hende: ”Det skal du ikke være ked af. Du skal bare være glad 
for opgaven med at serverer for netop dette selskab, for her kan du vir-
kelig lære en del personligheder at kende - samt komme ud for de mest 
værkværdige bestillinger - og når disse bestillinger senere blev bragt 
frem til bordet, kan der typisk opstå diskussioner om hvem og hvad de 
har bestilt”. 
 
Aftenen forløb som forventet med højt humør, en del højrøstet tale, og 
en masse grin. På et tidspunkt, da ”larmen” var på et højdepunkt, mente 
Bente at det nu var det på høje tid, at erindre om ”Bordskikken”, hvoref-
ter hun rejste sig, og gennemgik den for os alle. 
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Aftenen var ved at rinde ud og Lars gjorde det eneste fornuftige. Han gik 
en tur ud i køkkenet for at tigge om madrester - jo… Lars VAR mæt, men 
det var til deres hund Bella derhjemme! Lidt efter kom direktøren person-
ligt ind til bordet og overrakte Lars en fin madpakke i stanniol!!!  

Ingen husker Pylle Wad 
 
I sidste nummer efterlyste vi evt. oplysninger om GRIN´s første og ene-
ste kvindelige medlem Pylle Wad, der på et tidspunkt emigrerede til USA. 
Der har ikke været nogen reaktioner, der bringer klarhed over den videre 
skæbne, så vi må nøjes med at sende hende en venlig tanke, når Finn 
Larsen blæser i fløjten, som hun i sin tid sendte til GRIN.  

Vil du have Hans Borchersens ånde i nakken… 
 

eller det, der er meget værre? Det kan du undgå ved at have dit  
svømmebevis i orden – se på opslagstavlen, hvornår dit udløber. 
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Der indkaldes hermed til: 
 

GENERALFORSAMLING 
 

I NAKSKOV ROKLUB 
 

Onsdag, den 20. februar 2013 kl. 19.00 
i Nakskov Roklubs lokaler, Skibsværftsvej 2 

 
 
Dagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens og udvalgsformændene aflægger beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Valg af formand eller kasserer. 

• Morten Knudsen, modtager ikke genvalg. 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 
7. Valg af to revisorer. 
8. Valg af revisorsuppleant. 
9. Indkommende forslag. Herunder fastsættelse af kontin-

gentet. 
• Vedtægtsændring af §8. 

10. Eventuelt. 
 
                         
Regnskabet ligger til eftersyn hos kassereren 8 dage før generalfor-
samlingen 
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Til den kommende generalforsamling vil bestyrelsen foreslå følgende 
vedtægtsændring for  

de første to afsnit i § 8, idet nuværende tekst markeret med grønt, fore-
slås ændret til tekst markeret med rødt. 

 

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af fem/syv medlemmer, hvoraf 
mindst tre/fire skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst tre/fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være aktive og stemmeberettigede 
medlemmer af klubben. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. 
De afgår efter tur med henholdsvis to/tre i ulige år og tre/fire i lige år. 
 
 
Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen og kan ikke 
afgå samme år. Bestyrelsen fordeler øvrige forretninger mellem sine medlem-
mer. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne ved bestyrelses-
møderne lige, er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens 
stemme afgørende. 
Bestyrelsen leder klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse 
specielle opgaver inden for nærmere afgrænsede områder. 
Bestyrelsen udnævner en leder af ungdomsafdelingen. Såfremt denne ikke er 
medlem af bestyrelsen, er vedkommende berettiget til at deltage i bestyrelses-
møderne, dog uden stemmeret. 
Bestyrelsen vælger tre udvalg:  
1. Forretningsudvalg, bestående af klubbens formand samt to bestyrelsesmed-

lemmer. Forretningsudvalget leder klubbens daglige forretninger under an-
svar over for den øvrige bestyrelse 

2. Kaproningsudvalg 
3. Langtursudvalg 
 
Udnævnelse af leder for ungdomsafdeling, kaproningsudvalg og langtursudvalg 
sker efter behov. 
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NR til vands, på jorden og i luften!                                                                       
Af Ebbe Andersen 
Nakskov har igen fået et adoptionsskib fra Den kongelige Danske Marine, denne 
gang patruljefartøjet Najaden, og der skulle papir på forholdet. Fredag d.16. no-
vember stævnede Najaden ind gennem Nakskov Fjord og blev modtaget på fest-
ligste vis. Den blev eskorteret af Falcks redningsbåd – Hjemmeværnskutteren 
Enø – skonnerten Johanne – jagden Emauel – de to havnebåde NH 1 og NH2 – 
Postbåden Vestas, og som rosinen i pølseenden, NR´s Knølen og Slotø.  
Forinden havde seks vinterroere ventet ved Rosnæs og rejste årer som velkomst 
for hele ”flotillen” og lagde os derefter i slipstrømmen med ind til havnen. Ved 
havnebygningen spillede flådens tamburkorps, masser af mennesker var mødt 
op, der var faneborg, hvor Otto Møller stod med vores fane, og rigtig mange 
andre sejl var sat til på dagen, og de efterfølgende, af adoptionsforældrene, så 
Najaden kunne føle sig velkommen. 
”I luften”, i overskriften, hentyder til at vores splitflag ved klubhuset selvfølgelig 
også var sat. Jo, Nakskov Roklub var i allerhøjeste grad med til at markere en 
festlig dag på havnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Jørgen og Ebbe 
Andersen 
 

Svend Aage og Willy rej-
ser årene til velkomst af 
Najaden 

Vel ankommet Nakskov Havn 
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Hellerup Dameroklubs langtur på Nakskov Fjord 
Af: Tove Thage og Hanne Schackinger 
 
Skjoldmøer og -vikinger indtog Nakskov Fjord og omegn i dagene 14. -
17. juni 2012. Mørke skyer truede, men opløstes over det milde, flade 
Vestlollandske landskab med engbevoksninger lige ned til fjorden. En 
kæmpehimmel hvælvede sig over den lave horisont. 
 

Det skulle vise sig, at det ikke var uden grund de to debuterende som-
mer-langtursfarere, Hanne og Tove glædede sig til at ro med de 13 an-
dre udvalgte skjoldmøer fra HDR. 
 

Årets klublangtur gik til Nakskov Roklub, smukt beliggende i Nakskov 
Havn lige over for Søfartsmuseet.  
Smukke slanke robåde var linet op ved ankomsten til Nakskov Roklub kl. 
11. Vore værter havde sørget for at transportere 3 udstationerede både 
fra Vordingborg, således at vi havde fem fartøjer til sommertogtet. Ma-
nende navne som Dyrefod, Lillebælt, Smålandshavet gjorde, at vi straks 
var klar over, vi var på nyt åbent farvand og langt fra velkendte Frk. For-
næs og Jubi. 
 

Første dags udflugt var til Taars fiskerihavn, der ligger i den nordvestlige 
del af Nakskov Fjord. Under os i bådene findes velvoksne aborrer, som vi 
dog ikke så på vor vej ud og ind af fjorden. På udturen passerede vi Lin-
delse Skov, gammelt sommerudflugtsmål for Nakskovs beboere og tidli-
gere vikingeboplads. På vejen så vi Slotø med ruiner (mere om dem se-
nere), og på hjemturen roede vi forbi fugleøen Vejlø. Dagen sluttede 
med to-retters middag på byens bedste restaurant, udpeget af næstfor-
mandens frisør, med muslinger og kalvekød, ren stenalderkost. Det var 
luksusudgaven af en langtur, blev vi debutanter belært, og erfarede det 
på egen krop, da vi lagde os i de opredte senge og bløde madrasser. 
 

2. dagens tur var vejret med os igen, dog med en frisk sydøstlig vind. Vi 
satte stævnen mod Albuens yderside, hvor nogle af landets bedste bade-
strande ligger og med chance for at se sæler og marsvin. Albuen er en 
lang tange, der skærmer indsejlingen til Nakskov Fjord fra vest. Vi kom 
et godt stykke rundt om fyret og videre rundt langs Albuens yderste 
spids. Det blæste kraftigere, da vi havde rundet ’hjørnet’, og der var 
stærk strøm i vandet, så vi vendte om og gik til Langø havn. En fin lille 
lystbådehavn, der også er en oprindelig gammel vikingeboplads. Denne 
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aften blev der købt ind og lavet dejlige salater hjemme, Eva tændte gril-
len og leverede perfekt tilberedt laks, bøffer og pølser. 
 

3. dagen var endnu en dag med blå himmel og drivende hvide skyer over 
naturpanoramaet. Dagens mål var Slotø med ruinen Engelsborg, hvor 
Europas ældste orlogsværft, grundlagt i 1510 af Kong Hans, har ligget. 
Midt i det flade vand, der dominerer næsten over alt, går ”Det gamle 
Løb”, med en naturlig vanddybde på 8-9 m rundt om Slotø. Her bygge-
des de store kongelige orlogsskibe, Maria, Engelen og Norske Løve. I dej-
lig sol gik vi rundt i ruinen, i komplet stilhed kun med dufte fra blomster, 
dejlige fuglelyde og bølgeskvulp. Til historien hører, at øen blev bombet 
af englænderne den 3. maj 1945, fordi ØK havde tre store skibe liggende 
der. Fra Slotø roede vi til Enehøje, den eneste ø i det indre Smålandshav 
der har en høj samt et rigt plante- og dyreliv med blandt andet fløjtetud-
ser, strandskader og gravænder. Her lagde kun postbåden til samt kajak-
ker og robåde. Øen har tilhørt polarforskeren Peter Freuchen, og her 
havde han, udover at sætte kæmpeskildpadder ud, i sin blå skrivehytte 
digtet sine nordatlantiske eventyr. På øens højeste punkt havde han rejst 
en hvalkæbe-portal (der også fungerede som sømærke, så vi senere) og 
modtog besøg af blandt andre Johannes V. Jensen, Storm P. og Otto Gel-
sted, der skrev dette dejlige digt om stedet: 
Jeg ville skrive et Vers om alt 
og ingenting, 
et Vers om den susende Sølvabelin 
og Søens Ring. 
Den graalyse Fjord og de græssende Køer, den drivende Regn! 
Hvor lyser Grønheden dobbelt grøn 
i den graanende Egn. 
Det er saa lidt, næsten ingenting, 
kun en Fjord og en Ø 
Men her er den susende Tone til 
hvori jeg vil dø. 
(Fra Enehøje-digte af Otto Gelsted) 
 

Med dejlig frokost i maven roede vi hele vejen rundt om øen, til vestsi-
den, hvor det smukkeste smaragdgrønne, krystalklare vand tog imod vo-
re åretag. Alle dage var vi ude hele dagen, ingen blev syge, og alle var vi 
betaget af den smukke natur og vores store held med vejr, vind, både og 
kammeratskab. Da vi kom hjem og havde ordnet både, åbnede himlens 
sluser sig. Perfekt timing. 
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På 4. dagen var blæsten imod os. Kraftig blæst fra vest, direkte ind i fjor-
den, betød at vi opgav at ro. Vi ordnede både for at aflevere dem i sam-
me fine stand, som vi havde modtaget dem. Vores værter mødte op til 
afskeden, og vi fik alle sagt tak for den fine modtagelse i klubben med så 
stolte rotraditioner. Til vores overraskelse – og glæde - så vi på de gamle 
fotografier, der hang i klublokalet, at Nakskov Roklub havde hele to kvin-
derobåde i 1888. 
 

Vi aftalte at tage til Fuglsang Kunstmuseum ved Nykøbing Falster på ve-
jen hjem, hvor jeg (Tove) lovede at vise rundt i samlingen. Museet er 
nybygget og åbnede i 2006 og ligger lige ud til det smukke Guldborgsund 
landskab i det østligste Lolland. Det er fin samling af dansk kunst fra 
1700-tallet og op til nutiden med fine, også lokalt funderede, værker. 
Museets panoramasalon, en kube i glas, er skudt ud midt i landskabet og 
med de græssende får, var den ved at tage pusten fra den bildende 
kunst. 
 

Så gik det hjemad i bil, og med en følelse af at have været midt i et rent 
eventyr var det hårdt at lande i virkeligheden igen. Vi håber, der kommer 
mange flere sommerlangture for os, og med tanke på alle rokammerater 
i HDR og planlæggere af årets tur, kan vi kun sige TAK! 

Indtryk fra 

turen  

Fotos: 

Eva Just 
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Troldehøjen i Roklubben                                                                                             
Af Poul-Erik Wulff-Høyer 
 
NR havde fået en forespørgsel fra pædagog Lars Carlsen, som arbejder i 
SFO Troldehøjen, om at få en rundvisning i roklubben og en orientering 
om hvad roning er. Det blev aftalt, at de skulle komme på besøg torsdag 
den 8. november. 
 
Da dagen oprandt mødte 2 pædagoger, nemlig Lars, som selv engang 
har været roer, og en kollega op. Der deltog 11 børn, og de var i vores 
målgruppe, nemlig 11 år i 2013. Christian og overtegnede havde stillet 
sig til rådighed med rundvisning i klubben m.m. 
Børnene blev orienteret om roning, og hvad der kunne komme ud af det. 
De så al klubbens materiale: inriggere, outriggere og kajakker m.m. og 
fik en forklaring på, hvad de forskellige bådtyper bliver brugt til, og de 
var rigtig flittige til at stille spørgsmål.  
 
Efter orienteringen om klubben og roning generelt gik alle på 1. sal, hvor 
børnene fik en instruktion i brug af roergometre, for herefter at afprøve 
disse. Der blev lavet små konkurrencer, hvilket var til stor fornøjelse for 
alle. Der blev også dystet mod pædagogen Lars, som alle synes var mor-
somt. Efter at havde brugt en masse anstrengelser på ergometerronin-
gen var der kiks og juice til alle. Flere af børnene gav udtryk af, at det 
havde været en rigtig dejlig dag, og at de måske nok ville ro allerede til 
næste år. En god dag var slut både for børnene og for roklubben, som 
kan håbe på deres fremmøde næste år.  
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”Det var dengang” - i løbet af jubilæumsåret bringer Årebladet en serie 
indlæg skrevet af tidligere formænd, hvor de beretter om stort og 
småt. 

 
Da jeg var formand 
Af Leif Thygesen – formand 1979-1992 
 
I april 2012 udgav Nakskov Roklub et jubilæumsskrift i anledning af 125 
års jubilæet. Skriftet var forfattet af Signaturen, og her kan man så læse, 
at jeg var formand fra 1979 til 1992, og desuden berettes der så spalte 
op og spalte ned om alle de lyksaligheder, som ramte Nakskov Roklub i 
min formandsperiode. Når man tager in mente, at skriftet er forfattet af 
selv samme Leif Thygesen som var formand, ja så nærmer det sig ind 
imellem kvalmegrænsen for selvros.  
Men der er jo også en anden side! Nemlig en beretning om alle de fejl, 
jeg begik som formand. Fejlene – jo, de var der bestemt - men de er i 
jubilæumsskriftet forbigået i tavshed, og er det egentlig ikke lidt synd? 
For er det ikke af vores fejl, vi lærer?  
 
Et gammelt kinesisk ordsprog siger noget i retning af, at der ikke er no-



 

26 

get bedre end at se naboen falde ned fra sit tag. Vi kender vel alle den 
pirrende oplevelse det er at tage et andet menneske i en fejl. Og det be-
høver ikke at være skadefryd. Hvad er der galt med stille og roligt at gøre 
opmærksom på en fejl hos en anden? At andre så samtidigt kan se, at 
sådan en fejl ville jeg aldrig  begå, og dermed er jeg både smartere og 
dygtigere end dig – ja, det er en hel anden sag. For enhver ved jo, at 
den eneste fejl jeg har, er at jeg ingen fejl har. 
 
Da Ebbe bad mig om at skrive om min formandsperiode, besluttede jeg 
mig derfor til at skabe lidt ligevægt til jubilæumsskriftets meget rosende 
ord og i denne artikel fokusere på fejl fra min formandsperiode. Nu er det 
desværre sådan, at roklubben ikke en gang til har råd til at udgive et 
skrift på 68 sider – og det ville være nødvendigt, hvis jeg skulle have alle 
fejl med, så jeg har i stedet valgt en enkelt fejl, der på god måde illustre-
rer, at det ikke altid er sådan, at vilje, evner og omhu følges ad. Jo, in-
tensionerne var gode nok, men resultatet Uha! Uha! 
 
Sport og politik 
Den fejl jeg har udvalgt, handler om en kontraktroerfrokost i 1980 i NR. 
Kontraktroning var opfundet af Signaturen og gik ud på, at roerne inden 
sæsonen skrev kontrakt på, hvor mange kilometer de ville ro, og så fik de 
en sponsor i form af en af byens handlende til at give et beløb pr. roet 
kilometer til NR, hvis kontrakten blev opfyldt. Blev kontrakten ikke opfyldt 
vankede der en bøde til roeren, og sponsoren var fritaget for at betale. 
Det hele kulminerede ved en kontraktroerfrokost, hvor sponsorer og roe-
re mødtes i festligt lag. Sponsorer og dem der havde opfyldt deres kon-
trakt kom gratis med, mens de der ikke havde nået det antal kilometer, 
de havde lovet måtte betale. Det var sjovt, gav aktivitet i klubben, og så 
var der også klingende mønt i klubkassen, så alt var godt. I dag ville man 
kalde det en ”win–win situation” for klubben. 
 
For at forstå omfanget af min fejl er det nødvendigt at se på den politiske 
situation i Nakskov på daværende tidspunkt. Ud af 21 pladser i byrådet 
sad socialdemokratiet på de 14, SF havde to, Fremskridtpartiet en, Ven-
stre en og endelig havde de konservative tre mandater, heraf et til mor-
genroer i NR viceborgmester Erik Bøgh. Som borgerlig politiker var man 
altså en del klemt, og det var så som så med indflydelsen i Byrådet. En 
god del af de sponsorer, der var inviteret med til kontraktroerfrokost i 
1980 var politisk aktive i de borgerlige partier, og i øvrigt er det vel ingen 
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hemmelighed, at de fleste handlende er af borgerlig observans. Vice-
borgmester Erik Bøgh var kontraktroer og dermed med til frokosten, og 
her mødte han en god del af sine partifæller fra Det Konservative Folke-
parti.  
 
Forberedelse af frokosten 
Som ung energisk formand gjorde Signaturen sig meget umage med, at 
tingene skulle fungere. I forbindelse med frokosten var der en lang tjekli-
ste. Et af punkterne var sange. Martin Skjæmt fra Pub 22 skulle spille, og 
han var leveringsdygtig i et par sange, der kunne være med til at sætte 
stemningen i vejret. Sangene fik jeg et par dage før frokosten og uden at 
se nærmere på dem, blev de fotokopieret i det antal, der skulle bruges, 
og så kunne der sættes endnu et flueben på tjeklisten – eller checklisten, 
som man ville havde stavet det dengang i 1980. 
 
Frokosten og katastrofen 
Lørdag den 8. november 1980 kl. 13.00 mødtes vi så i klubhuset. Der 
blev budt velkommen og silden blev indtaget sammen med en tår øl og 
en lille skarp. Inden det lune var det så tid til at synge den første sang. 
Sangen blev delt ud, og Martin slog de første toner an på orglet – og så 
var det, som gik der et ryk gennem hele forsamlingen – stilheden bredte 
sig, og sponsorerne kiggede vantro på den sang, de havde fået udleve-
ret. Nogen krøllede sangen sammen og smed den på gulvet, andre rev 
den over og en enkelt satte ild til sangen. Efter at sangen på den måde 
var blevet destrueret, blev der sendt rasende blikke til roklubbens for-
mand – altså Signaturen. Hvis øjne kunne dræbe, var Signaturen den 
dag blevet slået ihjel 25 – 30 gange. Især Erik Bøgh var hvidglødende af 
raseri, og jeg fik i fuld offentlighed en særdeles velfortjent skideballe, 
hvor det blandt andet blev fremført, at her gav byens handlende roklub-
ben penge og støttede den gode sag, og så tillod jeg mig at benytte lej-
ligheden til at lufte politiske synspunkter, som var sponsorerne i mod, og 
det var i den grad at træde ved siden af.  
 
Jo, det var en ægte femstjernet dumhed af højeste kvalitet! Hvad der var 
opbygget af goodwill i løbet af flere år hos sponsorerne, var blevet øde-
lagt i løbet af et splitsekund. Nakskov Roklubs mulighed for i fremtiden at 
tegne annoncer til Årebladet og få sponsorater hang i en meget tynd 
tråd. Og hvad var det så for en sang, der var delt rundt? Jeg husker det 
faktisk ikke, men øverst på den stod: Socialdemokratiet – et godt sam-
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fund at leve i. Martin Skjæmt havde et par dage før spillet i socialdemo-
kratiets vælgerforening, og sangen var smuttet med til roklubbens fro-
kost, uden at jeg på forhånd havde gjort mig den umage at se på, hvad 
det egentlig var for en sang, og hvordan den var illustreret. 
 
Jeg sagde omgående undskyld – men lige lidt hjalp det. Stemningen var 
på kogepunktet og sponsorerne ville have mit hoved på et fad som en 
lun ret. Og det havde vel egentligt været i orden, hvis de havde fået det, 
men jeg blev reddet af lun leverpostej med bacon og ribbenssteg med 
rødkål. Erik Bøgh mente fortsat flere år efter, at det var noget, jeg havde 
gjort med vilje. Det var vel først i 1987, da Erik Bøgh fik lov til at døbe 
”Knølen” i forbindelse med Nakskov Roklubs 100 års jubilæum, at jeg 
blev tilgivet.  
 
Partimedlem – uden at være det 
I årene efter blev jeg hos byens handlende mødt med et ”Nå, der har vi 
socialdemokraten”, når jeg var ude for at skrabe penge sammen til NR - 
og det var vel egentlig det værste. Jeg har aldrig været medlem af soci-
aldemokratiet eller et andet politisk parti. Ja, det kom så vidt, at jeg en 
dag modtog et brev fra socialdemokratiet i Nakskov, hvor socialdemokra-
ternes sekretær John Madsen skrev, at han havde gennemset partiets 
medlemsliste og til sin forbavselse havde opdaget, at jeg ikke stod på 
den. Jeg skrev tilbage, at jeg havde gennemgået roklubbens medlemsli-
ste og til min forbavselse havde opdaget, at John Madsen ikke stod på 
den - og på den måde fik jeg fred fra den kant.  
 
Trøsten kom fra en højest uventet side. Et par uger efter frokosten sad 
jeg på Vinkælderen og var endnu en gang udsat for kammeraternes fan-
tasifulde kommentarer om episoden – jeg blev kaldt Leif Anker Jørgen-
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sen, opkaldt efter Danmarks daværende socialdemokratiske statsminister 
Anker Jørgensen. ”Skal du ikke snart til at liste A Thygesen”, blev der 
spurgt. ”Er det rigtigt, at roklubbens stander skal ændres fra at være 
hvid med blå stjerne til være rød med Anker (Jørgensen)”, spurgte en 
anden. Men midt i de kraftige drillerier satte Ib Salomonsen, der var un-
derdirektør på værftet, en øl foran mig med ordene: ”Ja, Thygesen, så-
dan er det, når man laver noget, så risikerer man at lave fejl. Den der 
aldrig laver noget, laver heller aldrig fejl. Værsgo´”. Hvor dybt ment trø-
sten var, har jeg senere spekuleret over. Jeg drak normalt Grøn Tuborg, 
men øllen, der blev stillet foran mig var en Rød Tuborg! 
 
Tiden læger alle sår, og erfaring er det navn, vi giver vores fejltagelser – 
men jeg glemmer aldrig hvor flovt, pinligt og skamfuldt, det var den lør-
dag i november 1980 - og omgivelserne var gode til at huske mig på, 
hvad der var sket, hvis jeg stak snuden for langt frem. På trods af det 
kom jeg videre og begik i de efterfølgende år endnu flere fejl - og tro 
mig - fejl kan faktisk godt være med til at skabe udvikling. ”Det er men-
neskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive” og med det som devise 
håber jeg, at alle vil udvise lidt guddommelighed i forbindelse med min 
formandsperiode. 

I 1991 var min 3 årige søn Jakob i 
drillehjørnet, da Signaturen skulle 
byde velkommen til standerhejs-
ningen. Billedet blev bragt i Folketi-
dende  

En nyslået formand Leif Thy-
gesen byder velkommen til 
standerhejsningen 1980.  
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info@benteliasen.dk · WWW.bent-eliasen.dk 

Hva´med pokalerne?                                                                                                                              
Af Ebbe Andersen 
 
Så fik klubben, eller rettere sagt GRIN, endnu en pokal - endda en rigtig 
stor og flot én - til sin samling. Iflg. overrækkelsestalen skal GRIN´s be-
styrelse selv tage stilling til, hvordan den skal anvendes – til ejendom 
eller til vandrepokal. 
I forbindelse med jubilæumsudstillingen ordnede og pudsede Torben og 
Henning From alle de pokaler, der står i montrerne i klublokalet. Samtidig 
fandt jeg i diverse skabe og skuffer adskillige pokaler, nogle endda end-
nu liggende i gaveæsker. Det var minde- og vandrepokaler med forskelli-
ge inskriptioner og til formål, og hvor baggrunden for nogles vedkom-
mende nok fortaber sig ude i horisonten. 
Burde disse pokaler ikke frem i lyset i et skab i klublokalet - sammen 
med de øvrige – og nogle af dem, måske endda igen tages i brug! 
Og så kunne det samtidig være, at der var nogle medlemmer, som kun-
ne huske historien om den enkelte pokal og om den var/er forbundet 
med diverse servitutter mv. 
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GRIN´s generalforsamling 
 
Endelig en generalforsamling med lidt rav i den, selvom det først kom til 
sidst! 23 GRIN’er deltog i generalforsamlingen den 21. november. Alt fo-
regik efter bogen. Formand Finn Larsen aflagde sin beretning, hvor han 
omtalte jubilæumsarrangementerne, den generelt gode tilslutning til di-
verse arrangementer, men hvor det dog kniber med tilslutningen til lang-
turene. Trods gaven, de fire kulfiberårer, til klubben var der 5.700 kr. i 
kassen. Alle blev genvalgt, så bestyrelsen består fortsat af Finn Larsen, 
Harly Olsen, Steen Larsen, Torsten Schultz og Henrich Pohl. Suppleant er 
Torben From. Revisor Jørgen F. Andersen og revisorsuppleant Knud Chri-
stiansen. 
 
Så kom punktet: Indkomne forslag. Her kom de helt store sværdslag. 
Carsten Rasmussen og Chr. Olsen foreslog at der skal serveres pølse til 
arrangementer, hvor der serveres ost. Bestyrelsen var direkte imod. Diri-
genten var nødt til at skride til en afstemning, men besluttede dog at 
skriftlig afstemning ikke var nødvendig, håndsoprækning kunne gøre det. 
12 stemmer for 11 imod, så forslaget blev vedtaget, således at der for 
fremtiden også bydes på pølse, når der bydes på ost - og således kom 
fornyelsen i GRIN i 50 års jubilæumssæsonen, som der var én der ud-
trykte det. 
På grund af al den pølsesnak var generalforsamlingen først slut efter hele 
39 min, hvorefter man kunne kaste sig over smørrebrødet, snapsen og 
hyggesnakken.  
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Hotel krukholm 
Maribovej 134 • 4900 Nakskov 

Tlf. 5492 2035 

Efterårsroning 2012 
 

Maribo Roklub stod som arrangør af Efterårsroningen 2012 den 23. sep-
tember på Maribo Sø. Der var i alt 40 deltagere fra Maribo Roklub, Saks-
købing Roklub, Nykøbing Falster Roklub, Saxkjøbing Roklub og endelig os 
selv, hvor Willy Møllgaard og Erik Jensen havde taget turen til Maribo og 
fik en god oplevelse. 
Der blev startet med fælles morgenbord i klubhuset og kl. 9.30 stævnede 
4 stk. 4-åres ud med blandede besætninger. Turen gik mod Sømod og 
videre til Borgø, der dels blev udforsket og den medbragte frokost indta-
get. Efter 16 km. roning var alle tilbage i Maribo ved 14 tiden og hver tog 
til sit efter nogle timers godt samvær.   

Den 3. december var der JULEGRIN, 
der samlede 15 deltagere og som der 
ikke skal skrives nærmere om her - 
men som vedkommend,e der frem-
sendte billedet skrev: 
Prøv at se hvor glad (lalleglad) Otto 
ser ud. Desværre fik jeg ikke taget et 
billede en time senere, da han fandt 
ud af, at han skulle betale 15 kr. for 
det han havde indtaget. 
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Stor redningsaktion mellem Barneholm og Trælleholm… 
En særdeles uheldig episode indtraf i september under onsdagsroningen. 
Steen Larsen skulle afløse Carsten Rasmussen som styrmand. Vind-
styrken var omkring 8 m/s og Steen er lang og Carsten stor og kræver 
megen plads omkring sig og har store armbevægelser – så store, at sty-
relinen under denne manøvre blev kastet adskillige meter bag båden. På 
trods af diverse øvelser med bådshage samt at ligge på maven på agter-
dækket lykkedes det ikke at få fat i linen, der sad godt fast mellem båd 
og ror. De øvrige besætningsmedlemmer Svend Aage Nielsen, Ole 
Nielsen og Harly Olsen så fortvivlende til. Hvad nu?? 
 
Ca. 200 m. agten for lå ”Romerholm” med Torsten Schultz som styr-
mand, og båden blev kaldt til undsætning. Det blev noget af et pro-
jekt for Torsten, idet mandskabet bestående af – nej, navnene 
nævnes ikke her! - nu skulle til at lære, både at lægge årene langs bå-
den og i øvrigt følge Torstens ordrer, hvor det senere forlød, at det var 
de ikke de bedste til i verden. Torsten blev redningsmanden, der sikrede 
at Steen fik sin styreline og alle åndede lettet op!  

… skrives og redigeres af Årebladets redacteur og er en samling af 
stort og småt, der har relation til roklubben. Så har du en oplevelse og 
meget gerne med navne, du synes skal videre, så giv Ebbe et tip med 
en kort beskrivelse.  



 

34 

Hjemmesiden betræder nye veje… 
Har du bemærket, at standerstrygningen er ”dækket” med to korte vi-
deoklip på vores hjemmeside. Det er første gang at web redaktøren Leif 
Thygesen har benyttet sig af denne mulighed. 

Finn fik lidt ondt af sig selv… 
Under spisningen til GRIN's standerstrygning fik Finn Larsen lidt ondt af 
sig selv. Mens alle sad og nød den forlorne skildpadde, stak han til side-
mændene og sagde: Prøv at tænk lidt over hvilket arbejde jeg laver for 
jer. Tænk på hvor stort et arbejde det har været for mig, at flå skjoldene 
af det skildpadder, vi spiser nu! 

Lån mig lige en kam… 
Henrik Stolt Rasmussen var lige kommet ud af badet efter morgenro-
ningen, fået tørret håret og spurgte så Hans Borchersen og Svend 
Aage Nielsen – ”Kan jeg ikke lige låne en kam af én af jer?” Som det er 
almindelig kendt er begge de herrer temmelig skaldede, så de så noget 
forundrede på Henrik – hvorpå Henrik sagde: ”I har da vel hår under ar-
mene”!!! 

Fri mig for Ebbes snakkeri… 
Klaus Bøggild kom en morgen i september hurtig ud af bilen, var iklædt 
rotøj og altså lige parat til at gå i båden, klar til morgenroningen. Han 
havde dog, selvom det ikke var rigtig koldt endnu, en varm hue på med 
øreklapper. ”Ska’ du ikke have den af Klaus?” spurgte Henrik Stolt – Jo, 
men jeg troede Ebbe var med i dag – og med den på, slipper jeg for al 
hans snakkeri! 

Men det var ikke nok… 
Da Torsten Schultz efter redningsaktionen senere vendte tilbage til bå-
debroen med sin besætning - stadig ingen navne nævnt - måtte der fore-
tages adskillige forsøg inden ”Romerholm” lagde til på den rigtige måde – 
fordi, som Torsten, påstod: ”De følger altså ikke mine kommandoer”! 
  
Efter ovenstående to hændelser måtte Carsten, Steen og Torsten hver 
punge op med 33,3333 kr. hvilket sammenlagt giver 100 kr. = en flaske 
snaps til maden! 



 

35 

Sidst var det Jørgens nøgler der var væk… 
Kan du huske i forrige Åreplask, hvor Jørgen Andersen fandt sine for-
svundne nøgler i en gammel sko nederst i sit skab? Nu har den været gal 
igen. Poul-Erik Wulff-Høyer var et smut i baderummet i midten af no-
vember.  Pludselig var der en telefon der ringede og Poul Erik tog sin te-
lefon op af lommen, men det var ikke hans, der ringede. Lyttede efter – 
ringeriet kom inde fra Jørgens skab. Umiddelbart efter kom Jørgen fly-
vende ind ad døren – det er min telefon, der ringer – jeg har ikke kunnet 
finde den, og nu ringer jeg til mig selv! Jørgen fandt og fik sin telefon. 

Noget om rejsning af årer 
Redaktøren tilstræber i al beskedenhed, at Årebladet er et nobelt og so-
bert blad og holder en pæn linje i tekstvalg etc. Samtidig har vinterroer-
ne også et internt kodeks, der siger, at det der tales om indenfor rælin-
gen ikke kommer udenfor. I forbindelse med træningen af rejsning af 
årer til velkomsten af Najaden, skal Åreplask læsere være glade for disse 
to forbehold, idet det dog er helt utroligt hvad sådan en bådfuld af 
mænd kan få ud af det!  

Noget om Henriks rosenbrød… 
I sidste Åreplask blev Henrik Stolt Rasmussens servering af blødkogte 
æg omtalt. Et andet blødt punkt hos Henrik er rosenbrød. De skal være 
lave eller høje og egentlig og helst fra Willy Møllgaards tidligere bageri 
på Løjtoftevej – men det bliver mest ved snakken. Dog her midt i oktober 
stillede Henrik med en pose rosenbrød – leverandøren nævnes ikke her – 
men de var både høje, tunge og meget tørre. De blev brugt til at rette 
båden op med ved at flytte posen fra side til side – gav slagside – og de 
var så tørre, at end ikke mågerne gad spise dem – så nu må han snart 
finde på noget spiseligt!. 

Steen er utrøstelig… 
Alle GRIN’er ved hvilket stort ønske det er for Steen Larsen en dag at 
skulle modtage GRIN’s kilometerpokal – og sådan sad han også i år og 
ventede på GRIN’s generalforsamling. Men, men Harly Olsen strøg 
udenom med sine 207 km. Steen er utrøstelig, mener ligefrem at Harly 
også skriver sine gåture til og fra banegården ind i rojournalen, og da 
der også var andre, der havde roet mere end Steen, har han nu højlydt 
erklæret ”min beslutning er nu, at jeg slet ikke vil have den skide pokal”. 
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Spredte hagl fra Afslutningsfesten … 
Leif Thygesen kundgjorde, at NR da havde fået en 52. plads ud af 53 
mulige i langdistancekaproningerne1 og ønskede samtidig Poul-Erik 
Wulff-Høyer til lykke med den lige foretagne udnævnelse til dommer 
ved langdistancekaproningerne. Her var der én, der var hurtig og over-
satte PEWH til Poul-Electric Watt-Høyer, hvorefter Poul-Erik helt op-
løftet, efter den 5. snaps, affyrede sin gamle brandert: Al anden sport er 
vand ved siden af roning! 

Erik skulle have holdt sig til robåden… 
”Stå aldrig til søs”, lyder det i den kendte admiralens vise, den tekst kan 
Erik Andersen nu passende lave om til: ”Gå aldrig på land”. Erik er en 
god og habil roer, men ved en generalforsamling i en beboerforening var 
han gået på land og kastede sig ud i en gang rundbold. Resultat: En 
sprængt akillessene og måneders pause fra robåden. Jo, ”Erik har måttet 
sande, at han skulle have holdt sig på vande” - ”Gå aldrig på land”. 

Om det er robåde eller sneplove er et fedt… 
Ved langdistancemødet i Odense blev der repræsenteret et nyt regatta-
system til langdistancekaproningerne. Henrik Petersen smilede lidt for 
sig selv, da han så, hvordan man tager de enkelte hold og flytter rundt i 
menuen, alt efter hvor i forløbet man er. Det er nøjagtigt det samme, jeg 
gjorde i mange år, da jeg arbejde for amtet, men det jeg flyttede rundt 
på var ikke robåde, men sneplove. Så på den måde er det hib som hab, 
om det er en robåd eller en sneplov. 

Måske en ny gæst til næste års Ålegilde – ja, måske flere... 
Som redaktør er det rart at høre, at Årebladet bliver læst – endda uden-
sogns. Således har jeg erfaret, at et tidligere medlem begejstret har læst 
om GRINs Ålegilde i sidste nummer – og der set, at der kunne inviteres 
gæster med, hvilket har fået vedkommende til at sende en føler ud om, 
hvordan man får en invitation til at deltage. Nu skal revl og krat jo ikke 
kunne komme, men der er stærke kræfter i gang med at huske at frem-
sende en invitation til vedkommende til næste års Ålegilde! Og det kunne 
så også være en opfordring til jer andre om at gøre ligeså – sikke et gilde 
det ku`blive.   
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Roklubstyrmand vis respekt 
 

Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold 
mindst 100 m.   afstand • Manøvrering af skibe kræver planlæg-
ning og plads • Små uregerlige     både giver stres på broen  
 

Vis hensyn til store skibe,  
hold god afstand til dem.  
Sejl ud af sejlrenden  

Lidt af historiens vingesus… 
Under afslutningsfesten kom Lone Doll hen til mig og fortalte begejstret 
om sin læsning af artiklen om Knud Verner Hørmann Hansen i sidste 
nummer af Årebladet. Her stod, at Robert Monefeldt på Engvej fik 
Knud Verner med i roklubben – og denne Robert var Lones farfar. Robert 
mødte senere Erna i Maribo Roklub, og de blev gift og fik datteren Rik-
ke, som er mor til Lone, som nu er 3. generation i klubben. Det er da en 
sød historie.  

Planlægning i god tid – for en gang skyld… 
3. afdeling i langdistanceturneringen roes næste år i Nakskov d. 22. juni, 
hvor vi står for afviklingen af Lollands Havørn – og som toppen af 
kransekagen afholdes DM finalerunden i Nakskov  lørdag d. 26. august 
2017. Så der bliver noget at glæde sig til. 

Nakskov Roklub styrer for vildt… 
Den 17. november mødtes 27 repræsentanter for langdistancekapronin-
gerne i Danmark til møde i Odense – heraf kom de fire fra Nakskov Ro-
klub, og var således i flertal - en sjælden begivenhed. I en ny langdi-
stance-struktur har man opdelt magten i en lovgivende, en udøvende og 
en dømmende instans. Nakskov er med i alle tre instanser. Lovgivende 
er arrangørerne, her er vi repræsenteret af Morten Knudsen og Hen-
rik Petersen, dømmende er dommerne og her er Nakskovs repræsen-
tant Poul- Erik Wulff-Høyer og endelig sidder Leif Thygesen i admi-
nistrationen af Langdistanceturneringen og er dermed en del af den udø-
vende magt. Jo, Nakskov Roklub styrer for vildt.  
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Årebladet - Medlemsblad for Nakskov Roklub 
 

Redaktør: 
Ebbe Andersen, Nakskovvej 244, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 28 68 / 51 51 22 14                                                                                               
E-mail: hennyogebbe@dlgmail.dk  
 

Annoncer:  
Otto Møller  
 

Layout:  
Bitten Kok og Morten Knudsen 
 

Trykning:  
FNIS’erne under Pia Olsens ledelse 
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ber. 
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Praktiske oplysninger 
 
Klubhus:  
Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov.  
Postadresse:  
Nakskov Roklub, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov 
 

Henvendelser vedrørende: 
 

Foreningen generelt:  
Morten Knudsen, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov.                                 
Tlf. 54 95 10 68 / 29 20 56 83 E-mail: morten.knudsen@cool.dk  
 

Materialeforvalter:  
Henrik Petersen, Hovedgaden 60, 4920 Søllested.                                      
Tlf. 54 94 06 18 / 25 32 01 74  E-mail: hplol@dbmail.dk 
 

URO –Ungdomsroning:  
Alm. ungdomsroning: pt. uafklaret.  
Ungdomskaproning: Poul- Erik Wulff- Høyer, Bresemanns Alle 58,  
4900 Nakskov.  Tlf. 22 44 49 44  E-mail:p.wulff-hoeyer@youmail.dk 
 

Kajakroning:  
Henrik Rasmussen, Vibevej 7, Ullerslev, 4900 Nakskov.                                               
Tlf. 26 35 09 27  E-mail: nina-henrik@vip.cybercity.dk 
 

FNIS (Friske Nakskovpiger i søen) seniorafdeling: 
Pia Olsen, Hardenbergvej 74, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 56 40 E-mail: piaogchr@youmail.dk 
 

GRIN (Gamle roere i Nakskov) seniorafdeling:  
Finn Larsen, Gustav Wieds Vej 47, 4900 Nakskov.   
Tlf. 20 23 36 45  E-mail: GRIN@youmail.dk 
 

Vintergymnastik: 
Karl Jensen (Kalle), Strandpromenaden 22 st. 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 12 69  E-mail: kallej@youmail.dk 
 

Morgen- og vinterroning: 
Jørgen Andersen, Birkevænget 68, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 30 65 E-mail: h.j.andersen@youmail.dk 
 

Hjemmesiden: www.nakskovroklub.dk:  
Leif Thygesen, Christiansdalsvej 13, 4900 Nakskov. 
Tlf. 54 92 25 35  E-mail: lthygesen@youmail.dk 
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NAKSKOV ROKLUB´s bestyrelse 
 Formand: 

Morten Knudsen   
Skalkenæsvej 41, 
4900 Nakskov 
Tlf. 54951068 
29205683 
morten.knudsen@cool.dk 

 Næstformand: 
Henrik Petersen  
Hovedgaden 60,  
4920 Søllested  
Tlf.54940618 
25320174 
hplol@dbmail.dk 

 Kasserer: 
Otto Møller 
Madeskovvej 11, 
4900  Nakskov 
Tlf. 54923302 
29924284 
Otmoller@yahoo.dk 
 

 Sekretær: 
Pia Olsen 
Hardenbergvej 74, 
4900 Nakskov 
Tlf.54925640 
60132206 
piaogchr@youmail.dk 

 Bestyrelsesmedlem: 
Karin Thauner                                                                                                                
Eranthisvej 47,  
4900 Nakskov                                                                                                                 
Tlf. 20183595                                                                                                                
kthauner@youmail.dk  

  

Bruno Ib 
Rugvænget 5 
4900 Nakskov 
Tlf. 46 54 43 75 
Mobil 23 24 59 56 

 

www.v-r.dk             bruno@v-r.dk 

Vi forsikrer lokalt 


