
 

  

 

M e d l e m s b l a d  f o r  N a k s k o v  R o k l u b  

62. årgang    marts 2013                  nr. 1 

 

6.30 - 19.00 

6.30 - 18.00 

7.00 - 18.00 

Formandsskifte i Nakskov Roklub 

På Nakskov Roklubs generalforsamling den 20. februar blev Poul-Erik Wulff-Høyer (th.) 
valgt til at overtage formandsposten efter Morten Knudsen (tv.). 

F
o
to

: 
L
e
if
 T

h
y
g
e
se

n
 



 

2 

Redacteurens klumme. 
Dette er det sidste nummer af Årebladet. Redaktøren af vores hjemme-
side Leif Thygesen og undertegnede stillede et fælles forslag på den nylig 
afholdte generalforsamling om at henstille til bestyrelsen, at den indstille-
de udgivelsen af Årebladet. Generalforsamlingen vedtog forslaget med 
stort flertal og bestyrelsen har efterfølgende besluttet at følge henstillin-
gen. 
 
Baggrunden for forslaget har været bragt på hjemmesiden siden januar. 
Årebladet har været et værdifuldt aktiv for Nakskov Roklub, men nu har 
bladdøden indhentet Årebladet. Tiderne skifter, ny teknologi dukker op, 
og vi har fået en flot og moderne hjemmeside. Det er naturligt at vi, som 
er en forholds beskeden forening, forener kræfterne et sted. Leif og jeg 
vil i fællesskab udvikle videre på hjemmesiden, både på opbygningen og 
indholdet, så tabet af Årebladet forhåbentlig ikke bliver for stort. 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle jer, der har været med til at give 
Årebladet indhold i form af artikler, fotos, ideer, tilbagemeldinger (selvom 
de har været få!), og til jer der har været med til annoncetegning, lay-
out, trykning og distribution – tak, tak ...og til Henny for utrættelig kor-
rekturlæsning.  
 
Som en udefra kommende til roklubben har det været spændende at 
komme ind i denne verden og prøve at viderebringe de kvaliteter den 
indeholder. Jo, det har været en dejlig oplevelse at være redaktør, men 
nu er det næsten som i H.C. Andersens eventyr om grantræet, der nu 
ikke kan bruges mere!..og så vil jeg nu alligevel savne at kunne sætte 
mig hen i stolen og blade i en rigtig papirudgave af Årebladet! 

159,- 



 

3 

Nyt fra bestyrelsen 
Af  Poul-Erik Wulff-Høyer. 
 
Generalforsamlingen er overstået. Bestyrelsen har konstitueret sig (se 
bagsiden) og bestyrelsen skal nu i gang med at arbejde med nye tiltag. 
Vi skal have nedsat forskellige udvalg, og som noget nyt, skal der arbej-
des hen imod at få oprettet et arrangementsudvalg og et visionsudvalg, 
hvis opgave vil være at arbejde med en fremtidssikring af roningen i 
Nakskov. Vi skal også have nedsat aktivitetsudvalg, husudvalg, materia-
leudvalg og kajakudvalg. Vi skal også arbejde på at intensivere samar-
bejdet med NS Roklub. Bestyrelsen vil også i 2013 arbejde hen i mod at 
afholde en roskole, men mere herom senere på klubbens hjemmeside. 
 
Der vil i det tidlige forår blive afholdt et medlemsmøde, hvor klubbens 
medlemmer kan komme med ideer, som vi kan arbejde videre med. Jeg 
kan opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op til medlemsmødet. 
Datoen for mødet kan læses andet steds i bladet. Desuden vil bestyrel-
sen afholde en temadag for bestyrelsen, således at man her kan drøfte 
de strategier, der skal lægges for det videre arbejde i fremtiden. Foran 
os ligger også et stort stykke arbejde med at skaffe midler til klubben, så 
vi kan blive endnu bedre rustet til fremtiden. Der mangler nemlig stadig 
en hel del vedligeholdelse på klubhuset og selvfølgelig også et ønske om 
måske en ny inrigger. Nå, nu da jeg lige har nævnt vedligeholdelse på 
huset, vil jeg her rette en stor tak til alle de, der har brugt mange timer 
på denne vedligeholdelse i de sidste par år. 
 
Nu ser jeg frem til en ny rosæson, som jeg håber på, vil blive en rigtig 
god sæson med masser af oplevelser på vor dejlige Fjord. Lad os håbe 
på godt vejr så vi kan få en masse goder timer med socialt samvær på 
vandet, men også på land. Mød op og deltag i de arrangementer der vil 
blive afholdt. Læs mere om dem på www.nakskovroklub.dk eller på op-
slagstavlen i bådehallen. 
 
Jeg glæder mig til at se klubbens medlemmer med familie og forhåbent-
lig også nye medlemmer til klubbens standerhejsning søndag den 7. april 
2013 kl. 10.00 Efter standerhejsningen vil der være kammeratligt sam-
vær i klublokalet. Vel mødt i 2013. 
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Aktivitetskalender 
 
frem til 1. juli 2013. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold 
derfor øje med opslag i klubhuset eller på klubbens hjemme-
side! 
 
Klubhuset er åbent for alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra 
kl. ca. 17,45 til ca. 20,30 – klar til en tur i robådene, kajakkerne, roma-
skinerne eller socialt samvær. Du kan booke tid for ergometer, samt se 
reservationer, fra uge til uge. Gå ind på hjemmesiden under kalender og 
klik ergometerreservationer. Har man brug for sin egen nøgle til huset, 
så kontakt formanden. 
 
… generelt for medlemmer: 
7/4: kl. 10.00: Standerhejsning 
10/4:  Medlemsmøde 
22/6: Lolland Havørn – NR arrangerer  
                                                                                                                                
… specielt for URO’er (Ungdomsroere)  Ikke afklaret 
 
… specielt for kajakkerne 
Starter efter standerhejsning d. 7/4 – datoer aftales med Henrik.  
                                                                         
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen) 
Hver onsdag kl. 17.30 – 19.00, indtil klubbens standerhejsning d. 7/4: 
ergometertræning – derefter madpakkespisning 
Efter standerhejsning 7/4 går vi i bådene hver tirsdag kl. 17.30. 
 
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov) 
Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – første gang 3/4 – derudover: 
20/3: Arbejdsaften i klubhuset 
3/4:  Standerhejsning 
25/5: Langtur 
12/6: Ålegilde 
 
… specielt for vinter- og morgenroere  
Vinterroning hver tirsdag kl. 10.00 og hver fredag kl. 13.00 frem til 5/4. 
Morgenroning starter tirsdag 9/4. Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 6.30  
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavle. 
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• Sport 
• Fritid 
• Største udvalg 

 

 
INTERSPORT  

Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01 
 

… aktiviteter afholdt af Kredsen                                                                                                                             
20/4: Arbejdsdag/rengøring Alstrup 
1/6: Sydhavsregatta, Maribo 
11/6: Aftenroning i Saxkøbing 
17/8: Grillarrangement på Alstrup 
22/9: Efterårstur fra Nakskov Roklub 
 

… aktiviteter afholdt af DFfR: 
Ingen oplyste 

Standerhejsning 
 
Alle medlemmer, samt øvrige interesserede, inviteres til standerhejsning 
 
Søndag den 7. april kl. 10.00 
 
Vi starter en ny rosæson med standerhejsning, musik, sange, taler og 
efterfølgende samvær. Kom og vær med til at tage hul på en ny sæson 
fyldt med fysisk udfoldelse, gode oplevelser, socialt samvær og godt 
kammeratskab.   
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Vores nabo rundede de 80 år 
Af Ebbe Andersen 
Den 4. august sidste år rundede klubbens nabo Tom Sander de 80 år og 
blev fejret af ca. 80 deltagere, heriblandt vores formand Morten Knud-
sen, der kom med en hilsen fra NR. Desværre var redaktøren ikke viden-
de om dagen og festligheden, men forsøger her at råde bod på det. 
 

Lidt væk fra klubhuset, hen mod Nybro, ligger en herlig stribe træskure 
med deres helt eget miljø – af nogle kaldet minefeltet - og som alle hører 
til Rosnæs Bådelag. I skuret, tættest på vores klubhus, ”bor” Tom San-
der og det har han gjort siden 1969, hvor Toms hytte, som den første, 
flyttede fra Plutteøen til Sydkajen, og hvor siden en del andre er stødt til. 
 
En dag i februar skar jeg mig gennem tobakstågen, øl, snus og petro-
leumsduften/lugten og satte mig ved Toms bord midt i det lille rum. 
Væggene er fyldt med fotos af gamle Nakskovfaciliteter, en flot portræt-
tegning af Tom, skilte, hilsener, kort etc. i hjørnet står en lille petro-
leumsovn, der sørger for varmen og overfor et stort køleskab, der sørger 
for de kolde drikke, der er hylder og reoler med alt muligt. Rundt langs 
væggene er bænke og stole, der altid er besat med andre medlemmer 
fra bådelaget + deres venner! Her sidder Tom ved sit bord - altid fuldt 
hus og altid masser af snak – også i dag, hvor Tom skal fortælle noget af 
sin historie. 

Tom i døren til sit him-
merrige tager mod 
Freddy  

 

 

Fotos: Ebbe Andersen 
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Tom er ægte nakskovit. Født på Hagesvej 14, gik på Rødbyvejens skole, 
senere på Byskolen, ud af 8. klasse, i lære som tømrer hos Madsen og 
Classen, der lukkede efter tre års læretid, så det sidste år af læretiden 
fik Tom hos Adolf Hansen. For øvrigt tog Madsen til Canada efter luknin-
gen og ville have Tom med, men nej tak. Som praksis var dengang, blev 
man fyret efter udstået læretid, så Tom kom til tømrermester Petersen 
og var bl.a. med til at lave forskallingen til den støbte garage ved værf-
tets administrationsbygning og en hel del andet tømrerarbejde med op-
førelsen af de store haller på værftet. 
 
Det blev efterfølgende til korte ophold i Vindeby og på Langelandsfortet, 
hvert på et halvt år, for så at arbejde på værftet i 30 år frem til værftets 
lukning i 1986.  Det var ikke let at få arbejde, kom i forskellige jobtilbud 
og gik så som 58 årig på overgangsydelse. 
Tom boede hjemme til han var 28 år. Mødte sin Karen, som havde købt 
hus på Svingelsvej 151 og de blev gift i 1950 og fik to piger – Birgit og 
Susanne. Karen, født Alm, var en aktiv sportspige og roede bl.a. i vores 
roklub, hvor hun blev nr. 2 ved DM, ligesom hun også spillede håndbold, 
løb orienteringsløb og svømmede. Desværre mistede Tom sin Karen i 
december sidste år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tom på sin faste plads  

Varmekilden - en sød lille ovn. Bemærk bille-
det af NR’s tidligere klubhus bagved  
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Fritiden blev brugt til at passe en kolonihave i Arbejdernes kolonihaver på 
Svingelsvej og familien boede i mange år hver sommer på albuen – og så 
blev der fisket, ”da vi måtte”, som Tom siger! Og der blev dengang solgt 
mange fisk til Nakskovs sejlere, og fisk fylder stadig en stor del af Toms 
tilværelse. Og så har Tom jo været en livsnyder ud i ”eurofiserende” stof-
fer. Han røg to kasser cerutter (a´50 stk.) om ugen, pibe, cigaretter, skrå 
og snus, men for 20 år siden stoppede han – næsten. Nu er det udeluk-
kende Göteborg snus, der indtages. 
 
En af de andre gæster brød ind – har du fortalt om Bulder? Det lød som 
navnet på en hund, hvad mange jo har. Nej, det var ikke en hund. Tom 
fortalte så om en and, der havde fået ællinger ovre på den anden side af 
havnen. Ællingerne svømmede selvfølgelig rundt, men en af dem forvild-
rede sig over til Toms hytte. Han tog sig af den, så godt, at han havde 
den i 23 år! Den sov i alle årene hver nat på en avis under Toms seng, 
og så kom den med på alle familiens ture i et bur! 

Freddy og Per ”Spritter” Larsen med de pyntede vægge som baggrund  
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I roklubben har vi jo en Sander 500 Jolle, hvis historie jeg gerne ville 
kende. John Walin, tidligere glarmester på Axeltorv og en god ven af 
Tom, havde udviklet jollen, og Tom var med til at lave støbemodellerne. 
Til ære for Tom, gav John jollerne Sandernavnet. Den blev lavet i en mo-
del 500 og en 550 og de blev solgt i et stort antal. Senere blev støbemo-
dellerne solgt til Polen, men vendte tilbage til Danmark og befinder sig 
nu hos Thomas, TP-Marine i Langø. 
 
Og med vores Sanderjolle er vi ovre i relationerne til Nakskov Roklub. 
Tom har aldrig roet hos os! men vi har altid haft et godt naboskab. Vi 
har stillet borde og bænke og køkkenfaciliteter til Toms brug, når der 
skulle laves kogte sild til vennerne, vi låner ankre til kaproninger, og 
mange NR medlemmer får sig en snak med Tom og hans gæster. Tom 
kan stadig med et glimt i øjet fortælle om den langskaftede bådshage 
han gav klubben til vores 100 års jubilæum til at hive ankre op med – og 
som et medlem, der ikke kendte dens rette brug, kortede af, så den kun-
ne bruges som almindelig bådshage! Jo, det er dejligt med gode naboer, 
og Årebladet ønsker Tom mange gode år i hytten.  
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Vort kære klubblad 

 

Årebladet 
 

Der udkom første gang i april 1952 og sidste gang i marts 2013  
er afgået ved bladdøden. 

 

Elsket og savnet.      

                                       De efterladte 

Årebladet in memoriam 
Af Ebbe Andersen 
 
Uden forudgående sygdom er Nakskov Roklubs klubblad Årebladet afgået ved en 
stille og rolig død. Dette giver anledning til at riste en runeskrift over et væsent-
ligt indslag i Nakskov Roklubs historie.  
Årebladet udkom første gang april 1952. Initiativtager til Årebladet var 
daværende formand Niels Lundsteen, og der blev dannet et bladudvalg, 
bestående af Jens Dreyer, Carl Nederbye Poulsen, Denis Jensen, Aksel 
Jørgensen, Hakon Sand og Niels Lundsteen. 
 

De første numre af Årebladet var på fire sider, men allerede året efter 
blev sideantallet udvidet til seks. Bladet udkom ni gange årligt, hver må-
ned i sommerhalvåret og hver anden måned i vinterhalvåret. Siden har 
udgivelsesfrekvensen skiftet en del, bladet udkom dog ikke i perioden 
1988 til 1990, hvor der kom nogle nyhedsbreve, men er de senere år ud-
kommet 4 gange om året og med helt op til 40 sider. 
 

Den tekniske fremstilling af bladet har også skiftet gennem tiderne fra 
bogtryk på Vestlollands Avis, spritduplikering, fotokopiering, igen ekstern 
bogtrykker for til sidst på egen printer. I sidste års jubilæumsudgave af 
Årebladet har skiftende tidligere redaktører levende beskrevet, hvordan 
det var at være redaktør – da der var noget ved det! 
 

Mange har gennem årene bidraget indlæg til Årebladet, hvor der er be-
rettet om klublivet i (næsten) alle dets facetter, men det vil være rigtigt 
her at nævne navnene på dem, der har trukket de største læs gennem 
årene – nemlig de kære redaktører: 
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1952-1954: Carl Poulsen /1954-1956: Jørgen Larsen / 1956-1963: Niels 
Lundsteen / 1963-1965: Kristian Bælum /1965-1966: Finn Kittel-
mann /1966-1967: Richard Nordvig / 1967-1969: Ejnar Lauesen / 1969-
1970: Ricard Nordvig / 1970-1992: Leif Thygesen / 1992-2000: Poul Erik 
Wulff-Høyer / 2000-2001: Jørgen Christiansen / 2001-2003: Poul Erik 
Wulff-Høyer / 2003-2006: Troels Truelsen / 2006-2008: Pia Olsen / 2008
-2013: Ebbe Andersen. 
 
Æret være Årebladets minde. 

Endnu en sælsom historie 
Af Ebbe Andersen 
 

I sidste nummer skrev jeg om en sæl vi havde mødt ved Hestehovedet 
under en vinterroning i november – og at ikke ret mange tidligere havde 
hørt om en sæl i vores fjord. Men jeg er blevet klogere. Da jeg sad i 
Tom Sanders hytte og lavede interviewet med ham (se andetsteds i bla-
det), kikkede vi på nogle af de mange ting, han har hængende på væg-
gene, og øjnene faldt på billedet af en sæl, der ligger og nyder det – på 
vores bådebro! Det er taget af Per Klaaby, tidligere fotograf på Extra Po-
sten, for ca. 10 år siden. Det er nok ikke den samme sæl, men langt ind 
i fjorden kommer de dyr altså! 
For øvrigt havde Tom også 
et andet foto hængende 
på væggen – af en svøm-
mende fasan, taget i hav-
nen. Vist nok aldrig før 
eller siden set! Eller er det 
opstarten af en ny histo-
rie!  
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Så er det tid til kontingentbetaling 
      - og så er den uændret! 
 

Sidste års ændring af kontingentbetalingen – uden indbetalingskort – 
blev en succes. Vi fortsætter derfor ordningen. 
 

Du kan betale kontingent således: 
1. Ved betaling til vor konto i Jyske Bank (0693) 293 568 1503 
2. Indbetal direkte ved kassen i Jyske Bank (husk at anføre navn) 
3. Betal direkte til kassereren 
4. Kan du ikke undvære indbetalingskortet, fremsendes det gerne 
 

Klubben har for 2013 følgende uændrede kontingentsatser for en sæson: 
 

Seniorer 25 år og derover   kr. 1.250,00 
Ægtefæller/samboende  kr. 1.050,00 
Unge til og med 24 år   kr.    950,00 
Leje af skab    kr.      60,00 
Passive     kr.    200,00 
 

For 2013 beder vi dig indbetale dit kontingent senest 1. maj. 
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”Det var dengang”. Tidligere formænd og redaktører har i jubilæums-
året berettet om stort og småt i deres regeringsperiode. Vi nåede ikke 
den sidste – den kommer her. Og så har forfatteren jo lige taget en pe-
riode mere!  
 

Min tid i Nakskov Roklub! 
Af Poul-Erik Wulff-Høyer – formand 1992 – 2002 og redaktør 1990-2000 
samt 2001--2003  
 
Jeg havde mødt en af mine gamle spejderkammerater, hvor vi havde en 
god snak om motion, og blev vi enige om - efter opfordring fra min sø-
ster, som havde været i Roklubben en del år - at måden vi skulle dyrke 
motion på, skulle være roning. Vi stillede så ovre på Færgelandet den 22. 
maj i 1972, hvor vi blev modtaget af en masse fantastiske mennesker – 
roere! Den første aften fik vi en grundig lektion i klubbens romaskine og 
efterfølgende på vandet. Allerede lørdagen efter havde vi en aftale med 
instruktøren om, at vi skulle på vandet. Det var vi på vores første længe-
re tur. Vi var på ”Lille Vejlø Skov”, hvor klubben havde råderet over et 
mindre grundareal, som blev benyttet meget på den tid. Det var en ople-
velse at komme derud igen allerede på den anden tur. Så vidt jeg hu-
sker, var vi et sted mellem 20 – 30 roere. 
 
Mit hjerte begyndte den dag at brænde for rosporten og har gjort det 
lige siden. Da jeg meldte mig ind i klubben, var Svend-Aage Nielsen for-
mand, og han stoppede året efter, da han havde fået et nyt job i Oden-
se. Kristian Bælum tog så over, og allerede her blev jeg inddraget i be-
styrelsesarbejdet, idet jeg fik en post som materialeforvalter, som jeg 
bestred fra 1974 – 1976. 
 
Jeg faldt herefter over instruktørvirket i klubben, et virke jeg altid har 
holdt af. Jeg tog uddannelse som instruktør og langturstyrmandsinstruk-
tør, hvor jeg gennem en årrække uddannede nye instruktører og lang-
tursstyrmænd. Dette førte til en del år i Kredsbestyrelsen i DFfR´s LF - 
Kreds som formand for dennes uddannelsesudvalg, hvilket var en god og 
lærerig tid. Denne post bestred jeg i 5 år. Senere fulgte også en post i 
kredsbestyrelsen som formand for ungdomsudvalget i 4 år. I en del år 
havde jeg også min gang ved Mariboregattaen bl.a. i sekretariatet. 
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På generalforsamlingen i 1990, kom jeg igen i NR’s bestyrelse, og blev 
ved konstitueringen af bestyrelsen næstformand og sekretær. Det blev 
begyndelsen til et rigtig spændende arbejde bl.a. sammen med formand 
Leif Thygesen. Der skete rigtig mange positive ting bl.a. kom der rigtig 
gang i vores klubaftener med lysbilleder, film med mere. Der kom også 
gang i ”Årebladet”, der blev trykt af os selv. Skrivning, trykning, layout 
m.m. fandt sted hos firmaet ”SMC”, hvor Nina Hansen, som var i klub-
bens aktivitetsudvalg, arbejdede. Nian og jeg sad gerne derude nogle 
aftener og lavede bladet. Vi startede som regel ved 18 -19 tiden og klok-
ken blev flere gange over midnat, før vi stoppede. Vi stavrede også byen 
rundt for at få annoncører, hvilket også lykkedes, med det resultat, at vi 
fik skrabet en del penge sammen til klubben. Der blev også lavet vel-
komstpakker til nye medlemmer, som bestod af indmeldelsesblanket, Års-
program, sidste nummer af ”Årebladet” samt klubbens love og regle-
ment. Jo, det var hyggeligt at lave klubblad.  
 
På L-Thy´s foranledning blev der i oktober 1991 afholdt en introduktions-
dag omkring kajakker, hvilket blev en rigtig god succes. Der blev indkøbt 
2 kajakker og nedsat kajakudvalg efter generalforsamlingen. 
 
På klubbens bestyrelsesmøde i marts 1992 blev jeg konstitueret som for-
mand i 3 måneder, da Leif Thygesen blev bevilget 3 måneders orlov.  På 
bestyrelsesmødet var der også enighed om, at Nina Hansen og jeg i fæl-
lesskab skulle stå for ”Årebladet”, hvilket vi gjorde en del år frem.  
 
På en ekstra ordinær generalforsamling i slutningen af juni 1992 blev jeg 
valgt til formand. Jeg fortsatte også som redaktør af ”Årebladet” med Ni-
na Hansen som medredaktør og senere kom også ungdomsroerne Mette 
Jensen, Rikke Olsen med samt Lind Christiansen. I 1999 besluttede klub-
ben igen at få trykt bladet hos professionel bogtrykker, hvilket gav bladet 
et løft. Jeg sluttede med at være redaktør i år 2000, for at vende tilbage i 
efteråret 2001–2003, denne gang med Pia Olsen som medredaktør. 
 
Jeg har i min tid som formand haft rigtig mange ting at glæde mig over i 
Nakskov Roklub. Noget jeg har glædet mig rigtig meget over er, at vores 
ungdomsafdeling rigtig kom til at blomstre. Vi fik i 1994 startet en foræl-
dreforening, som kom til at hedde Nakskov Roklubs Venner. Denne for-
ening samt at vore ungdomsroere bl.a. fik medbestemmelse gjorde, at vi 
i 1994 under ungdomsleder Niels Bruun, som en af de første roklubber i 
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Danmark, blev URO 9000 godkendt.  
 

Af andre store glæder var det år, hvor Maria Pryds Christensen vandt det 
første DM junior A i ergometer. Ligeledes har der været rigtig megen 
glæde over, at vores helt unge roere vandt medaljer i alt, hvad de stille-
de op ved Skolekaproningen og Pondus Cup på Bagsværd Sø. 
Også store oplevelser og glæder var der ved Maria Pryds Christensens 
bronzemedalje ved Junior VM i Skotland i 1997, samt at NR’s 4 åres inrig-
ger med Junior A piger vandt junior DM på Maribo Sø. En rigtig stor glæ-
de var også det år, hvor vi startede ”Nakskov Fjordløb” med Jørgen Chri-
stiansen som tovholder. Det er glædeligt, at det i dag kører videre og 
fungerer rigtig godt, nu under navnet Lollands Havørn og med Morten 
Knudsen som tovholder. Det er også blevet til deltagelse i det store ”Tour 
de Gudenå” løb 4 gange med 5 – 6 deltagere fra klubben hver gang. Ja, 
jeg kunne sagtens komme med flere minder fra glædens verden. 
 
Men der har også været mere slidsomme sider, bl.a. at skaffe penge til 
klubben. Vi skulle have nye møbler – hvad gør vi? Jo, vi fik et tilbud om 
at lave vindråberfangere til Rosendahl. Dette gav ca. 35 - 40.000 kr.,  
hvoraf de 30.000 kr. blev brugt på nye møbler. En del af de resterende 
penge blev brugt på til en tur i Tivoli for ungdomsroerne med alt betalt - 
det var jo dem der havde udført arbejdet. 
En anden ting jeg har været meget glad for, er alle de både vi har fået. 

Kredsformand Hel-
ge Rasmussen 
overrækker i 1994 
ungdomsleder Niels 
Bruun URO  9000 
godkendelsen. I 
midten en ung yd-
myg formand Poul-
Erik Wulff-Høyer.  
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Det er blevet til er par single scullere, en dobbelt sculler, der kan rigges 
til 2ér uden styrmand, en GIG (Vitus Bering), en trimmi (Albuen), en del 
kajakker, bådtrailer, motorbåd m.m. En istandsættelse af huset samt ma-
ling, både indvendig og udvendig, blev det også til gennem mine 10 år 
som formand. 
 
Vi har også i min tid været igennem en turbulent tid omkring U-
bådsprojektet, men med hjælp af Leif Thygesen, som lagde et kæmpear-
bejde omkring dette, lykkedes det for Roklubben at få alle synspunkter 
ført igennem. Vi blev liggende hvor vi hele tiden har ligget og gør det for-
håbentlig mange år endnu. 
 
Da jeg i sin tid startede som medlem i klubben, havde jeg aldrig drømt 
om, at jeg på et tidspunkt skulle blive formand - ja, for den sags skyld 
heller ikke om bestyrelsesmedlemskab eller alle de andre ting, jeg har 
beskæftiget mig med gennem et langt og dejligt ro liv. Jeg er rigtig glad 
for, at jeg er med endnu. 
 
Men alt det der er sket i min formandsperiode, er jeg ikke alene om, der 
har været nogle fantastiske bestyrelsesmedlemmer og klubmedlemmer, 
som også har gjort deres. Tak til dem og klubben for alt godt, de har gi-
vet mig. 
 
Jeg vil ønske Nakskov Roklub og dens medlemmer alt godt i ÅRENE frem-
over. 

Medlemsmøde 
 

Der indkaldes hermed til medlemsmøde 
?dag den ? kl. ? i klublokalerne. 
Bestyrelsen vil forelægge planer om aktiviteter mv. i klubben og 
lægge op til debat. 
Vi håber mange vil deltage og medvirke. 
Vel mødt/Bestyrelsen   
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Tak til vore annoncører 
 

Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub - 
hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne 
til at handle hos dem! 

En undskyldning til Bandholm Roklub 
Af Ebbe Andersen 
 
Som redaktør er det altid rart at få tilbagemeldinger på indholdet i Åre-
bladet. Nogle gange kommer de endda hurtigt, som den fra Bandholm 
Roklub, der kom umiddelbart efter udgivelsen i december. Jeg havde 
skrevet om Efterårsroningen 2012 afholdt på Maribo Sø med deltagelse 
af Maribo Roklub (2 stk.), Saxkjøbing Roklub (3 stk.), Nykøbing Falster 
Roklub (8 stk.) og endelig Nakskov Roklub (2 stk.)….men, der manglede 
omtale af Bandholm Roklubs deltagelse med 5 stk. Jeg benytter mig nor-
malt ikke af Danmarks Radios dobbeltcheck af kildemateriale, så var det-
te ikke sket. Derfor en undskyldning til Bandholm Roklub med dette kor-
rektiv – det er rart med opmærksomme læsere.   
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I Årebladets serie om den tidligere Lolland-Falster Kreds’ ro-
klubber er vi nu nået til den næstsidste: 
 

Lidt historie om Nysted Roklub 
Af Lis Hermansen, kasserer i Nysted Roklub 
 
Den 4.uni 1924 afholdtes konstituerende generalforsamling på Nysted 
Hotel, 
hvor der blev vedtaget love, stander og rodragt. Der havde dog tidligere 
været tilløb til oprettelse af en roklub, uden det var lykkedes. Klubben 
indmeldes i D.F.f.R. og der indkøbes en ny 4 åres inrigger til kr. 1400. På 
et bestyrelsesmøde den 16. oktober afslog man en kvindelig ansøger om 
medlemskab! 
Nysted Roklub har gennem årene gjort sig smukt gældende på kapro-
ningsbanerne. Første fornemme placering var 2-årers inriggers 2. plads i 
1930 ved danmarksmesterskabet. Ved årene sad Edmund Larsen og Ru-
dolf Preuss. Det fornemste resultat opnåedes dog i 1951, da 4-årers in-
riggeren vandt det danske mesterskab på Bagsværd Sø. I båden sad Kaj 
Rask, Jørgen Jørgensen, Jørgen Duvier, Leo Jacobsen og styrmand var 
træner Poul Ebbe. 
Nysted gjorde sig for første gang bemærket i outrigger-bådtypen i 1961, 
da 2-åreren med Kurt Jørgensen og Bent Andreasens blev uofficielle Dan-
marksmestre sammen med den formentlig bedste indpisker klubben har 
kendt, Ole Thustrup Mortensen, som styrmand. 
I halvfjerdserne og begyndelsen af firserne har flere Nysted-mandskaber 
hentet flotte placeringer, men helt i toppen kom klubben først i 1977, da 
Jytte Larsen i single erobrede danske mesterskaber, og det blev impone-
rende fulgt op af Gitte Apel i 1986 med det nordiske mesterskab. 
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Vores oprindelige klubhus er fra klubbens start i 1924, hvor der senere er 
foretaget en tilbygning. En yderligere udvidelse med klublokaler på 
1.salen skete i efteråret 1986 - et omfattende arbejde, der blev udført af 
klubbens medlemmer. 
 

Fredag, den 4. juni 1999 kunne Nysted Roklub fejre sit 75-års jubilæum. 
Dagen blev fejret med et par timers reception i klubhuset om eftermidda-
gen og en efterfølgende fest med middag i den gamle biograf i Nysted 
om aftenen. Mange medlemmer var mødt op, og vores berlinske ven-
skabsklub "Hevella" var også repræsenteret. Desværre måtte vores nu-
værende formand - Jan Gleie - på jubilæumsdagen se i øjnene, at tidlige-
re tiders aktiviteter, som bl.a. har givet mange flotte resultater, nu var 
blevet afløst af motionsroning. 
 
Vi mangler en til at tage sig af træning og instruktion for kaproning - si-
ger Jan Gleie. Det var tidligere slagtermester Peder Hansen, der tog sig 
af det, og der er flotte resultater at se tilbage på. Siden hans aktive tid i 
klubben, er der ikke rigtigt blevet gjort det helt store ud af kaproning. 
Vores økonomi er heller ikke rigtigt til at bære en træner. 
 
Mange har gennem årene ydet en stor indsats for at holde klubben i 
gang. Det falder naturligt at nævne snedkermester Victor Rasmussen og 
slagtermester Aksel Hansen i den forbindelse. Deres indsats har været 

            Det nyistandsatte køkken  

 
 
Nysted Roklubs klub-
hus anno 2013   
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guld værd for klubben, og de har også modtaget fortjent hæder for det. 
Som nævnt er det mest motionsroning, der nu udøves af medlemmerne. 
Der er 65 af slagsen, og omtrent halvdelen er aktive på vandet. Nogle 
mere end andre. Og det er påfaldende, at det især er de kvindelige med-
lemmer, der sæson efter sæson, noteres for mange kilometer i bådene.  
Klubben har 13 robåde, 11 kajakker og en kano til medlemmernes rådig-
hed. Der var tidligere en kajakklub i Nysted, men den blev for over 25 år 
siden sammenlagt med roklubben. 
 

Langtursroning har tidligere været praktiseret i et vist omfang, men nu 
bliver det mest til den årlige tur til stævnet ved Alstrup, og ind imellem 
også et arrangement med fælles roning til havnen i Høvænge, hvor der 
kan festes. Tiderne skifter og roning i Nysted er ikke så populært som 
tidligere. Det ses på medlemstallet, der svinder ind og klubben sygner 
hen. 
 

I 2007 kommer Jesper og Lith Wielandt til klubben, og deres store inte-
resse for havkajak betyder en pæn tilgang af medlemmer. Der indkøbes 
havkajakker og oprettes kajakkurser med indførelse af EPP2 certifikater, 
så denne del er nu den største aktivitet i klubben. Vinteraktiviteterne er 
kæntreøvelser to gange årligt, og der holdes også foredrag med kajaken-
tusiaster. 
 

I de senere år er der indført 2 årlige arbejdslørdage med god forplejning 
af festudvalget, hvor flittige medlemmer virkelig får noget fra hånden. 
Der er nu indsat køkken i klublokalet, borde og stole er skiftet ud og 
væggene malet lyse. Tagbeklædning er skiftet og den røde træbeklæd-
ning på bygningen er malet. 
Vi ser nu frem til en ny sæson med mange aktive medlemmer – både for 
for- og baglænsroere. 

Vores junihold fra 2012 i havkajakkerne  
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I Årebladets serie om den tidligere Lolland-Falster Kreds’ ro-
klubber er vi nu nået til den sidste: 
 

N S Roklubs historie 1949 – 2013 
Af Boye Steen, kasserer i NS Roklub 

Nakskov Skibsværfts Roklub 
blev stiftet den 14. september 1949 af Karl Rasmussen, Aage Petersen 
og dennes søn Ib Sommerfeldt Petersen. Ib Sommerfeldt har alle årerne 
været træner og leder for roklubben, og det er ikke for meget sagt, at 
roklubben er Ib Sommerfeldts livsværk. 
 

Klubben var i begyndelsen en lukket klub, idet man udelukkende optog 
medlemmer, der arbejdede på værftet - de stærke smede. Ib Sommer-
feldt var selv ansat på værftet igennem et langt liv, så alle med "de rigti-
ge mål" var naturligvis roere i klubben. Dette ændrede sig dog med ti-
den. Da Nakskov Skibsværft lukkede ændrede man navnet til NS Roklub. 
 

Ib Sommerfeldt blev medlem af Nakskov Roklub i 1926, kun 3 år gam-
mel. Det var hans far der indmeldte ham, og allerede som 14 årig deltog 
Ib Sommerfeldt i såvel det sportslige som det forretningsmæssige. Ib 
Sommerfeldt havde større ambitioner med hensyn til det sportslige, idet 
han ønskede konkurrenceroningen opprioriteret. Den holdning var besty-
relsen ikke enig i, og efter nogle bevægede møder, dels i roklubben, og 
dels i Sportsrådet, skiltes parterne, og Ib Sommerfeldt påbegyndte arbej-
det med at stifte en ny roklub, hvilket som nævnt fuldførtes i 1949. 
 
 
 

NS Roklubs bygninger. Det oprindelige 
klubhus til venstre og stålhallen til både-
opbevaring fra 1996 til højre  
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Den selvstændige roklub. 
Den første sommer havde klubben 6 både og en glimrende grund belig-
gende på Rosnæs med et træskur som klubhus. Træskuret blev opført 
ved frivillig arbejdskraft, og materialerne fra værftet. Medlemstilgangen 
gjorde at man snart måtte gøre noget ved træskuret - det var simpelthen 
blevet for lille. Murstenene fik man fra en saneret ejendom. Stenene blev 
renset, lagt af frivillig arbejdskraft, og i 1952 kunne man tage klubhuset i 
brug - uden at klubben havde stiftet gæld. Hvilket også fremover blev 
klubbens grundholdning. 
 

Klubben begyndte med 60 roere, der den første sæson vandt 12 præmi-
er. I det følgende år blev det til 14 præmier, og således er det gået frem-
ad år for år. I 1958 foretog man igen en udvidelse, idet man byggede 
Danmarks første indendørs dobbeltsidede robassin med plads til 6 roere, 
samtidig fik man ordentlige bade- og omklædningsforhold. Endnu engang 
lykkedes dette projekt uden at stifte gæld. 
 

I 1974 foretog man endnu en bygningsudvidelse med bad- og toiletfacili-
teter til piger, således at klubben kunne optage piger som aktive med-
lemmer. Samtidig blev der indrettet en stor og hyggelig opholdsstue. I 
1985 blev halvdelen af bådhallen ombygget til gymnastiksal, således at 
vintertræningen i kombination med robassinet kunne gennemføres under 
roklubbens eget tag. I dis-
se år blev det til 15 Dan-
marks mesterskaber 2 Nor-
diske mesterskaber og del-
tagelse i 2 Verdensmester-
skaber. 

Videreførelsen af NS Roklub. 
Med Ib Sommerfeldts død i 1988 opstod der et naturligt vakuum. Der 
havde i år forud været talt meget om at finde en kommende "kronprins", 
men det var desværre aldrig blevet til noget. Et i øvrigt generelt problem 

NS Roklubs første klubhus 
bygget af træemballage tigget 
fra værftet. Billedet er fra 
1950, taget ved klubbens 1. 
standerhejsning.  
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for mange klubber. Ib Sommerfeldt havde heldigvis efterladt sig en vel-
drevet klub med et godt bådmateriel og en særdeles god økonomi. Dette 
til trods måtte klubbens interessenter alligevel i de første par år famle sig 
frem for at finde en form, der kunne få klubben til at fungere optimalt. 
 

En af klubbens mangeårige medlemmer - Peter Hansen - stillede sig be-
redvilligt til rådighed som ny formand og træner, og tog en periode på 
ca. 2 år, hvorefter Bøje Sommerfeldt (Ib Sommerfeldts søn) tog over. 
 

Med Bøje Sommerfeldt som formand. 
Bøje Sommerfeldt videreførte klubben i samme ånd som sin far, og var 
formand og træner i 19 år indtil sin alt for tidlige død i marts 2009. 
 

I disse år var der fortsat god aktivitet i klubben. Flere af bådene blev 
solgt og nye blev tilkøbt tilpasset roernes styrker og kvalifikationer. Sam-
tidig gennemførtes en omfattende istandsættelse af bådparken. I disse 
år påbegyndtes også etablering af et fitnesscenter, som et positivt tilbud 
til medlemmerne om vinteren. Det var somom at gymnastik med "arme 
bøj - arme stræk" ikke længere var in som vintertilbud. 
 

Klubben havde igennem flere år haft et stort ønske om mere plads til op-
bevaring af robåde, følgebåde og bus. I 1996 blev 1. spadestik taget til 
opførelse af en uisoleret stålhal på 250 m2. Hallen blev opført vha. man-
ge frivillige timers arbejdsindsats, hvilket bekræfter en stor velvilje og 
entusiasme til at få klubben til at fungere optimalt. Hallen blev ibrugtaget 
i foråret 1997. Det samlede bebyggede areal udgør herefter ca. 750 m2.  

Året efter blev den "frigjorte" bådhal på ca. 100 m2 totalrenoveret mht. 
loft, vægge og gulv samt isolering af samme. Lokalet anvendes som akti-
vitetsrum, idet det ligger op til det allerede eksisterende fitnesslokale. 
Fitnesscentret er i alt på ca. 200 m2 og udbygget med maskiner inden 
for styrketræning og puls- og kredsløbstræning. Centret tilbydes primært 
til klubbens medlemmer, men øvrige borgere har også adgang mod spe-
cielt medlemskab. 
På det romæssige område var der i årerne god aktivitet, idet der ivrigt 
blev roet på Nakskov Fjord og gennem sommeren deltaget i mange kap-
roningsstævner såvel i Danmark som Sverige og Nordtyskland. Af  større 
præstationer skal nævnes Nordisk Mesterskaber i 1994 og 1995, samt 
VM i Polen og Scotland i 1995 og 1996. Alle i 8+ for juniorer, hvor klub-
ben kombinerede med andre klubber. 
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Med Erik Pedersen som formand. 
Straks efter Bøje Sommerfeldts død i marts 2009 overtog Erik Pedersen 
jobbet. Erik Pedersen er 63 år og har været tilknyttet roklubben siden 
sine ungdomsår, hvor han var en af klubbens toproere, hvor han da også 
vandt flere Danmarks-mesterskaber. 
 

I Eriks formandsperiode er der sat mange opgaver i gang som f.eks. re-
novering af robassinet, nyt køkken, investeringer i roergometre og andre 
fitness redskaber. Ny anløbsbro. På det "vandmæssige" område købte 
klubben i 2012 en Edon TS515 (singlesculler m/pontoner) samt en 
Coastal båd C4X+, en bådtype som intensivt markedsføres af DFfR. Klub-
ben får endvidere i 2013 yderligere leveret en single- og dobbeltsculler af 
Coastal-typen. Samlede investeringer på mere end kr. 400.000. Endvide-
re er der indledt rosamarbejde med Nakskov Roklub. På medlemssiden er 
der også sket en væsentlig stigning, men om kaproningen igen kommer 
på programmet, står fortsat hen i det uvisse. 
 

Klubben har i dag en kreds af medlemmer der vil  klubben, og som vil 
arbejde målrettet mod en fortsat ekspansiv udvikling. 

Byrådsmedlem Hanne Møller døber den nye Coastal båd C4X Ib Sommerfeldt  
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Jubilæumsregatta 
Af Leif Thygesen 
 
Lørdag den 22. juni 2013 arrangerer Nakskov Roklub tredje afdeling af 
Danmarksmesterskaberne i langdistancekaproning: Lollands Havørn. Det 
er tiende gang, at Nakskov Roklub arrangerer langdistancekaproning, så 
igen i år kan vi byde på et jubilæum. 
Det bliver en dag, hvor klubben vil summe af aktivitet fra morgen til af-
ten, og det bliver en dag hvor der vil være mulighed for at opleve nogle 
af Danmarks bedste roere i de flotteste både, der kan købes for penge. 
 

Som sædvanlig har vi brug for en hjælpende hånd. Henvend til dig Mor-
ten eller Poul Erik og bliv skrevet op til en opgave, hvor du hjælper Nak-
skov Roklub med at forsvare renommeet som klubben, der yder Dan-
marks bedste regattaservice. Vi har brug for alle. 
 

Udover at det er årets oplevelse plejer arrangementet også at give lidt 
kroner i klubkassen, så der er alle mulige grunde til at være en del af 
regattateamet, når det går løs lørdag den 22. juni. På gensyn og læs 
mere om Lollands Havørn på nakskovroklub.dk 
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Nu sker der noget - i materialerummet! 
Af Ebbe Andersen 
 
I forbindelse med Kongeskibets besøg i Nakskov i 2008 fik klubhusets 
facade en rigtig omgang, siden er baderummene og køkkenet renoveret, 
der er kommet nye udvendige porte og dør i, og til vores jubilæum i sid-
ste år blev bådhallen renoveret og malet – og nu er turen kommet til ma-
terialerummet. Finn Larsen og Christian Olsen har taget initiativ til, at 
værkstedet får en særdeles tiltrængt overhaling. Foreløbig er værkstedet 
tømt, og der er kørt tre topfyldte trailere på lossepladen, hvor resten nu 
kræver en finsortering. Torben og Henning From, Ole Nielsen, Erik Jen-
sen og Jørgen Mau har været i gang med mørtel og pensler, de første 
hylder er kommet op og snart samles reoler sponsoreret af Christians 
køleskabssalg – så mangler reoler og hylder ”bare” at blive fyldt op med 
værktøj etc. – og vi andre efter ibrugtagning husker at hænge/lægge 
tingene tilbage på rette plads! 

Efter bortkørsel 
af tre trailerfulde 
skidt og møj var 
der stadig alt 
dette tilbage, 
der nu skal fin-
sorteres og tilba-
ge i værkstedet.  

Sådan skal det se 
ud, før det kan blive 
godt! Ole, Christian, 
Torben og Finn ser 
godt nok lidt betæn-
kelige ud.  
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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  

 

Finns finger peger på det 
famøse hul – læs historien i 
Åreplask  

Nu begynder det at ligne noget. Vægge malet, hylde og værktøjstavle på plads 
– og Finn og Christian ser ganske fornøjede ud.  

Fotos: Leif Thygesen og 
Ebbe Andersen  
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Årets sildetur 
Af Erik Andersen 
 
Som født og opvokset udenfor Lollands grænser, var det 1. gang jeg 
skulle stifte bekendtskab med sildetur og kogte sild, men jeg glædede 
mig meget til et nærmere bekendtskab. Det var derfor med bange anel-
ser, jeg så på det tiltagende snevejr lørdag aften. Jeg stod derfor meget 
tidligt op søndag morgen, så jeg havde god tid til at nå den 1. færge fra 
Spodsbjerg. Snevejret var i nattens løb afløst af tøvejr, så jeg nåede næ-
sten rettidigt frem tid Nakskov Roklub. Jeg nåede dog ikke de indledende 
opvarmningsøvelser, men faldt derefter hurtigt ind i trit med de øvrige 16 
deltagere på sildeturen. 
 
Søndag den 27. januar kl. 8.30 gik vi i samlet flok mod Danmarks Sukker-
museum på Løjtoftevej, hvor Torben, Henning og Erik J. havde inviteret 
på besøg. Her fik vi en rundvisning og de viste frem af alle museets 
spændende billeder og effekter. Efter rundgangen havde rundviserne sør-
get for tilpas køling af stemmebåndene, mens vi så en film med Kalles 
gymnastikhold, der optræder hver onsdag på Byskolen. Det er en film, 
som Henning From har optaget i vinteren 2012 og som med al tydelighed 
viser, at selv om Kalle viser hvordan øvelser skal udføres korrekt, så er 
der mange fortolkninger af øvelserne. Men det er nu meget sjovt allige-
vel. Efter filmen sluttede besøget af i modelværkstedet, hvor museums-
folkene arbejder på en model af Nakskov Sukkerfabrik, som den så ud for 
ca. 40 år siden. Et imponerende stykke arbejde, og det bliver spændende 
at se slutresultatet. 
 
Herefter gik turen tilbage på roklubben, hvor Hoppe havde haft gang i 
gryderne og kogt sild i lange baner. Det kunne i alt fald duftes over det 
meste af klubben. Store fede sild med mange ben i. Det er lidt ligesom i 
skoletiden - hvis man ikke kunne finde ud af et regnestykke, så kunne 
man skæve til sidemanden! Det gjorde jeg også - skævede til Carsten og 
så, hvordan en sild kan skilles ad uden, at der er ben i det hele. Det gik 
nu meget godt – og heldigvis var der øl og snaps nok til at skylle det hele 
ned. Efter sildene var der krydderfedt og stærk ost med sky og løgringe. 
Dejligt, selv om nogen synes det var en børneost. Til de ikke oste-
nydende var der pølse – henholdsvis spege og rulle, og vi var vist flere 
der både spiste ostemad og tillige den lækre tykt skårne rullepølse. 
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Det hele sluttede af med kaffe og småkager, og selv om snapsen var til-
tænkt silden, så gik den også glimrende til småkagerne. 
Tak for en rigtig god sildetur. Det var 1. gang, men bestemt ikke sidste 
gang, jeg deltog i turen. 

De tre sukkerbisser – Hen-
ning From, Torben From og 
Erik Jensen – foran Sukker-
museet, klar til rundvisnin-
gen.  

Christian ser sig noget 
forundret omkring! Hva’ 
har sukker med sildetur 
at gøre?  

Findes der et bedre 
syn?  



 

30 

Han kan noget den nye formand 
Af Ebbe Andersen 
 
Vores hjemmeside havde i december en sjov og spæn-
dende julekonkurrence. Denne gang med fotos af 15 
NR ”englebørnmedlemmer”, samt yderligere en enkelt, 
hvis medlemskab er lidt uklart - alle taget i deres barn/
ungdoms vår, og hvor man selvfølgelig skulle gætte 
hvem de var, og det var slet ikke så let! 
 
Idemand og webredaktør Leif Thygesen kommenterede resultatet såle-
des på hjemmesiden:  
Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at der var nogen, 
der kunne løse årets julekonkurrence med alle rigtige. Ikke desto mindre 
var det, netop hvad Poul Erik Wulff-Høyer gjorde. Til det er kun at sige 
tillykke - det er særdeles flot klaret, og den velfortjente præmie vil blive 
overrakt ved lejlighed. Ellers var det - som sædvanligt - ikke mange, der 
havde lyst til at deltage. Kun fem prøvede lykken, og der var rimelig stor 
spredning i antal rigtige i de indsendte løsninger. Tak til de der deltog. 
Om nakskovroklub.dk igen i 2013 udskriver en julekonkurrence er tvivl-
somt. Det er et pænt stort arbejde at lave konkurrencen, og med den 
ringe interesse er det næppe umagen værd. Men nu må vi se. 
 
Du kan stadig gå ind på vores hjemmeside, under Nyheder, og se hvor-
dan Lone Monefeldt Doll, Finn Larsen, Freddy Thygesen, Torsten Schultz, 
Steen Larsen, Jenny Larsen, Kalle, Michael Hansen, Poul-Erik Wulff-
Høyer, Ebbe Andersen, Otto Møller, Majbritt Olsen, Henrik Stolt Rasmus-
sen, Morten Knudsen og dronning Margrethe så ud dengang og nu – 
ganske interessant, som årene sætter spor!  



 

31 

Så er der nyt om Pylle Wad 
Af Ebbe Andersen 
 
I september nummeret sidste år efterlyste Årebladet oplysninger om Pyl-
le Wad, som vi i forbindelse med jubilæumsudstillingen havde fundet et 
foto af, men som vi ikke rigtig vidste noget om  – ud over at hun var 
emigreret til USA og at hun har skænket GRIN den fløjte, Finn ideligt 
bruger ved enhver lejlighed. En rundringning til en del gamle medlemmer 
gav ingen resultat, og i dec. nummeret lukkede Årebladet sagen.   
 
Nu er der nyt i sagen. Vort gamle (87 årige) hæderkronede – stadig 
GRIN medlem – Hakon Sand og for øvrigt med i Årebladets første blad-
udvalg, nu bosiddende i Kolding, og som startede med morgenroning i 
NR i 1948 og roede sammen med de ”fine” herrer hotelejer Frantzen fra 
Skandinavien, farvehandler Albertsen, isenkræmmer Poul Møller og dom-
merfuldmægtig ? har reageret med en del informationer, så vi nu er i 
stand til at fortælle lidt mere. 
 
Pylle Wad, der retteligen hed Petrine Wad, kom til Nakskov fra Fjerrits-
lev, hvis Hakon husker ret. I hvert fald var hun nordenfjords fra. Hakons 
bekendtskab med Pylle startede i det berømte pensionat i Havnegade 
77,hvor han spiste, da han i 1946 kom til Nakskov. Hun var på pensiona-
tet en livlig, elsket, beundret, slank dame, der til pensionatsfesterne dan-
sede på både stole og borde. For øvrigt var der på pensionatet to afdelin-
ger. En for ”de fine” – det var for dem, der var gode venner med den 
senere bankdirektør i Landmandsbanken Jørgen ”Røver” – han kunne 
tillade sig det, for han var søn ejeren af pensionatet Ingeborg Jørgensen 
gift med slagtermester Søren Jørgensen. Og så var den anden afdeling 
for ”folket” - det var her Pylle og Hakon huserede. 
 
Pylle var ekspeditrice i Jørgen Sørensens tekstil- og manufakturforret-
ning, der lå på Axeltorvet, som nærmeste nabo til Nakskov rådhus. Her 
var hun en skattet medarbejder, der var en dygtig sælger, som altid fulg-
te kunden til døren. Hun var ugift og boede i en lille lejlighed: Nygade 4, 
ovenpå Trikohl renseriet (Koch). 
 
Hun var et meget aktivt medlem af Nakskov Roklub og deltog i alt hvad 
der var at deltage i, og blev derfor, noget usædvanligt, medlem af GRIN. 
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For øvrigt ikke det eneste kvindelige medlem beretter Hakon. Der var et 
kvindeligt medlem mere, nemlig Eddy Petersen fra Skovsgårdsvej. Ak ja, 
det var aldrig sket i dag! 
 
Pylle Wad emigrerede til U.S.A., Californien i første halvdel af 60’erne, og 
bosatte sig i Sacramento. Hun besøgte Hakon umiddelbart før hun rejste 
og forærede en gedigen kurvekuffert og sengeforlægger som afskedsga-
ve. Hun fik ansættelse i en forretning i Sacramento indenfor sin gamle bran-
che, og tog jævnligt en tur til Danmark. Under disse besøg aflagde hun dels visit 
hos Ritha og Hakon, hos en slagter på Midlerkampsvej, der enten var hendes 
familie eller nære venner. Hakon mener, at slagteren hed Erik Nielsen og kom 
fra Bandholm. Hans kone hed vistnok Wad, så det kunne jo være en søster eller 
kusine. Og så deltog hun altid i Ålegilder eller andre GRIN arrangementer, når 
det passede ind i programmet og sendte for øvrigt i mange år julekort til GRIN.  
 
Sidste gang hun besøgte Hakon 
og Ritha var mens de boede i 
"Vatikanet", altså Færgelands-
parken, engang i sidste halvdel 
af 80´erne. De fortsatte med at 
udveksle julehilsener til omkring 
århundredskiftet, men det 
standsede, da de to år i træk 
ikke havde hørt fra hende. 
 
Så fik vi lidt mere styr på Pylle – 
eller Petrine! 
 

Sådan så Pylle ud  
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Om de er poeter ved jeg ej! 
Af Ebbe Andersen 
 
At dette foto af Jørgen Andersen, taget af Svend Aage under vinterroningen i 
december og efterfølgende rundsendt til deltagerne, skulle vække poetiske årer 
var ikke ventet, men altid glædeligt, når det uventede kommer frem – i dette 
tilfælde godt nok i al beskedenhed!     
 
Svend Aage havde selv (!) forfattet sin billedtekst, hvor han iflg. eget ud-
sagn selv har fundet på rimet, som han er godt tilfreds med: 
 
Sådan ser en styrmand ud, 
i blæst og slud…  
 
Den fanger Hans Borchersen, som tillader sig at fortsætte: 
 
Han ligner da døden fra Lübeck så kæk 
når blot man ser bort fra det røde antræk. 
At kinderne ikke er runde og hulde 
forklares da nemt, med den rædsomme kulde… 
 
Dette læste Lars Dan op for sin kone Bente, der straks fortsatte: 
 
Ja, men tænk når vinteren er rigtig forbandet 
og frosten lægger tyk is på vandet 
så er det da godt I har stort talent for andet… 
 
Så kom Jørgen på banen, der syntes godt om de søde digterkunst og 
rundede af med en morale, afledt af et nødråb mht. rengøring i bade-
rummet. 
 
- og det ku` så være, 
rengøring at lære 
og i NR at praktisære!!! 
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Opløftende generalforsamling 
Af Ebbe Andersen 
 

Sådan lød den dækkende overskrift på Leif Thygesens referat (på 1.199 
ord – ja, det tæller computeren lige op!) på vores hjemmeside om NR’s 
generalforsamling d. 20. februar. Hvis du ikke har læst det, så gør det! 
Så derfor refereres generalforsamlingen ikke udførligt her, men kun lidt 
strøtanker.  
 

Mange gange kan generalforsamlinger være en kedelig, men nødvendig, 
oplevelse. Ikke her. Over halvdelen af klubbens medlemmer deltog. Det 
var opløftende at opleve, at der var kvalificerede kandidater til alle po-
ster, at formands- og kassererberetning blev flot forelagt – og kommen-
teret – og begge takket behørigt for deres indsats. At de fremkomne for-
slag ligeledes fik en fair behandling – både den evt. udvidelse af bestyrel-
sen og afviklingen af Årebladet, og at det under eventuelt dryssede ned 
med bemærkninger – bare læs under ”Nyt fra bestyrelsen” og se, hvor-
dan der er blevet lyttet. Hvis medlemmernes engagement for vores klub, 
som det kom til udtryk denne aften, fortsætter i samme spor i tiden, der 
kommer, så lover det godt for NR. 

Som det sig hør og bør var der et par små presenter til de afgåede bestyrelses-
medlemmer. Her er det Morten Knudsen, der overrækker en gave til kasserer 
Otto Møller – eller også er det omvendt – for begge dele fandt sted  

28 medlemmer mødte 
op for at deltage i de-
batten om Nakskov Ro-
klubs fremtid 

Fotos: Leif Thygesen 
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… 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.  

Det er snart hver gang med Jørgen… 
Poul-Erik Wulff-Høyer sad her i januar og trak i snoren oppe i en af 
ergometermaskinerne, da han hørte støj nedenunder. Det viste sig, at 
det var Jørgen Andersen, der vandrede fortvivlet rundt og (også denne 
gang) ikke kunne finde sine nøgler. Hvorfor har du dem ikke i en snor 
om halsen, spurgte Poul-Erik – der har jeg jo min telefon hængende, 
svarede Jørgen. Mere søgning – flot resultat – de lå i Jørgens inderste 
træningsdragtslomme! 

Hvem skulle have troet det… 
Overskriften hentyder selvfølgelig til redaktørens totalt manglende viden 
– og interesse – for denne verdens elektroniske velsignelser i form af Fa-
cebook, Twitter, og hvad den slags nu hedder og kan, men Leif Thyge-
sen, som kender til min (manglende) viden, har alligevel beriget/beæret 
mig, ved at lægge det sidste nummer af Årebladet ind på Nakskov Ro-
klubs Facebook gruppes forside, med en rosende omtale af bladet.  
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Go’ presseomtale… 
Endnu engang fik vi en pæn omtale i Folketidende. Denne gang om vores 
generalforsamling. Det er godt pr for os. 

Tænk hvis det lykkes… 
Bestyrelsen ser lige pt. på hvordan vi kan få ny inspiration til at styrke 
kajakafdelingen i vores klub. I denne forbindelse havde bestyrelsen man-
dag den 4. februar 2013 besøg af udviklingskonsulent Malene Hjort fra 
Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) for at høre, hvordan forbundet kan 
hjælpe os, udtaler formand (tidligere) Morten Knudsen. Malene Hjort for-
talte blandt andet om kajakroning for "De Knap så Førlige" - forkortet 
DKF og om mulighederne for at starte en 60+ gruppe, som erfaringsmæs-
sigt skaber liv i klubben 

Hvorfor måtte vi ikke se den film...  
Under besøget på Sukkermuseet ved GRINs Sildetur viste Henning 
From sin videofilm fra vintergymnastikken i sidste sæson – 17 minutter, 
der viste alle de gebrækkeligheder Calle udsætter de stakkels mennesker 
for. Henning ville også gerne have vist Sukkermuseets film ”Jens og de 
100 dage”, en sød film om en drengs oplevelser med roetog fra Horslun-
de til Nakskov, men- men- men, det var der ikke tid til iflg. formanden 
Finn Larsen, da man skulle skynde sig tilbage til sildene. Den halve time 
man skulle vente på sildene efter ankomsten til klubhuset, var der nogle 
der ment, havde været bedre udnyttet ved at følge roetoget! 
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Få en hurtig kanindåb – bliv kajakroer… 
Inspireret af forsidebilledet på Årebladets decembernummer, der viste 
klubbens seneste kanindåb helt tilbage i august 2006, foreslog Ebbe An-
dersen på den nys overståede generalforsamling – under eventuelt – at 
bestyrelsen igen skabte liv i en rigtig roklubtradition. Der er kommet en 
del nye til siden – godt nok i den ældre ende af aldersskalaen – som ikke 
er døbt, og som burde gennemgå, en måske alderstilpasset, kanindåb, 
og dermed blive rigtige roere. Kajakroer Henrik Madsen fangede med 
det samme ideen: I kan da bare komme med ud på en tur i en kajak, så 
kommer dåben helt af sig selv! Og så vågnede Finn Larsen også plud-
seligt op: Og så kan vi jo holde en rigtig fest bagefter!   

Lad mig beholde mit hul… 
Som bekendt er materialerummet ved at blive renoveret. Fra rummet er 
der et hul direkte ud til det fri, som bruges til en slange, som forsyner 
toiletvognen med vand, når vi holder Lollands Havørn. For at sikre at hul-
let fortsat kan bruges, havde Finn foret hullet med et rør, som ragede en 
lille smule ud fra væggen. De flittige GRIN’ere, der spartlede væggene, 
skar imidlertid røret til og fyldte det med mørtel. Det opdagede Finn og 
rensede så røret og hullet, så det fortsat kunne bruges – men det fik ikke 
de flittige GRIN’ere til at spartle hullet til – lukkes skulle det, når der nu 
skulle males, hvilket igen fik Finn til at bede GRIN’erne om at sørge for, 
at hullet blev renset, så slangen fortsat kunne komme ud gennem væg-
gen, når det er nødvendigt. Hvordan kampen om det genstridige hul en-
der, venter vi på i spænding. 

Brudepar navngivet… 
I februar bragte Folketidende et billede af et brudepar, der kom ud fra 
Skt. Nikolai kirke, hvor der stod roere fra Nakskov Roklub, som dannede 
espalier med årer og Lokalhistorisk Arkiv ville gerne have billedet identifi-
ceret. Og der var en hurtig reaktion fra bruden, der nu hedder Birthe 
Storgaard og bor i Rødby. Dengang hed hun Birthe Jensen og blev gift 
med Erland Toftegaard den 25. marts 1967 og begge var medlemmer af 
Nakskov Roklub. Parret er siden blevet skilt og begge gift igen – og Er-
land mødte op til vort 125 års jubilæum.  
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Praktiske oplysninger 
 
Klubhus:  
Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov.  
Postadresse:  

Nakskov Roklub, Bresemanns Alle 58 , 4900 Nakskov 
 

Henvendelser vedrørende: 
 

Foreningen generelt:  

Poul-Erik Wulff-Høyer, Bresemanns Alle 58 , 4900 Nakskov.                                
Tlf. 54 92 55 37 / 22 44 49 44  E-mail: pewh@youmail.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:pewh@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: 

Poul-Erik Wullf-Høyer   
Bresemanns Alle 58, 
4900 Nakskov 
Tlf. 54925537  
22444944 
pewh@youmail.dk  

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

 Kasserer: 
Indtil 1/6-2013: 
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 

 Efter 1/6-2013:  
Karin Thauner                                                                                                                
Eranthisvej 47,  
4900 Nakskov                                                                                                                 
Tlf. 20183595                                                                                                                
kthauner@youmail.dk  

 Bestyrelsesmedlem: 
sportschef: 
Steen Larsen 
Rosnæsvej 55, 
4900 Nakskov 
Tlf. 54956664/24698832 
anetteogsteen@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 


