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Karsten Holt
- se formand

Sociale Medier:
jesPer quist

PR:
Marie Møller 
nielsen

Robladet
udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder 
(januar, marts, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

FoRsiDe:
jubilerende for-
mand Karsten Holt 
lukker glad klubben 
op efter at være 
nedlukket siden 11. 
marts.
FoTo: Steen V.
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Der er sket rigtig meget siden sidste 
medlemsblad – og alligevel meget lidt. En vi-
rus ramte verden med de konsekvenser vi alle 
har været vidner til – og satte samtidig verden 
– og roningen i stå !

Lad det være sagt med det samme! Man kan 
kun være stolt over, at de udmeldinger besty-
relsen har udsendt til medlemmerne er blevet 
fulgt til punkt og prikke. Stor tak for det. Det 
vidner om ansvarsbevidsthed og respekt for 
sine rokammerater.

Sæsonen 2020 nærmer sig imidlertid det tid-
spunkt, hvor vi (forsigtigt!) er tilbage ved fuld 
styrke. Ifølge myndighederne skulle fase 3 
kunne søsættes den 8. juni. Det betyder (for-
modentlig), at vi kan anvende vort baderum 
igen, træne indendørs, når vejret ikke er med 
os og mulighed for at samles i forsamlinger på 
mere end 10 personer. Lad os håbe det holder 
stik. 

Som alle medlemmer har fundet ud af  er det 
rigtig vigtigt, at man modtager mails fra klub-
ben. Så opdateres man løbende om udviklin-
gen. Så… er der rugende tavshed, så kontakt 
et bestyrelsesmedlem og få det justeret. 

Som bestyrelsen netop har kommunikeret, 
så har vi søsat en ”Rengøringsdag Light”. 
Vi har ophængt en opgaveliste på klubbens 
opslagstavler, hvor det er muligt enkeltvis el-
ler i grupper (indtil 10 personer) at påtage 
sig de opgaver, som vi plejede at udføre på 
rengøringsdagen. Det er en kærkommen mu-
lighed til at mødes med sine rokammerater og 
dermed varetage både til nyttige og det be-
hagelige.

Vi skal ikke snydes for en ægte standerhejs-
ning med alt, hvad dertil hører. Vi ved bare 
ikke endnu, hvornår den må afholdes. Ind-
til da kan vi heldigvis forberede os godt og 
grundigt på den fulde sæson. Jeg opfordrer 

derfor de sidste mandskaber til at færdig-
gøre bådklargøringen, som jo også blev sat på 
pause. Der bliver trængsel om bådene. 

Noget godt har virussen medført. Som ne-
top omtalt i medierne vil Aalborg Kommune 
sætte skub i højtvandssikringen omkring 
roklubberne. Vi får således formodentlig snart 
mere information om, hvordan den gennem-
føres og dermed, hvordan vores fremtidige 
”tilgang” til vandet bliver.

Mange arrangementer er blevet udsat eller 
helt aflyst. Det gælder også Brandmændenes 
OL, som skulle afholdes i Aalborg i 2020. I 
den forbindelse skulle afholdes konkurrencer 
i ergometerroning.  World Firefighters Games 
WA Inc. med omkring 5.000 brandmænd og 
1.500 ledsagere fra hele verden skulle mødes i 
Aalborg for at dyste i 41 discipliner. Vi afvent-
er nærmere information om hvornår dette 
slangetæmmernes OL så afholdes.

Grundet vor stilstand har bestyrelsen undladt 
at rykke kontingentrestanterne. Vi har nu et 
godt overblik over kontingentindbetalingerne, 
og det er gået ganske fint med at anvende 
MobilePay som betalingskanal. Mange har 
anvendt konto til konto betaling. Måtte du 
være blandt dem, der ikke har fået betalt kon-
tingent, så er det nu, du skal til lommerne for 
at undgå gedigne gebyrer. Er du i tvivl om,
hvorvidt du har betalt eller måden at betale 
på, så kontakt et bestyrelsesmedlem snarest.

Vi glæder os til snart at kunne åbne helt for 
roklubben. Indtil da – pas på jer selv, jeres 
familie og rokammeraterne.

Husk nu at holde øje med klubbens hjemme-
side og mails – og mød op, når klubben kalder. 

 Ro motion ER go’ motion 
 – hele året.
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aktivitets 
kalender 
2020
maj:

3. jazz aften - aFLYsT

16.-17. Bagsværd Regatta - aFLYsT

juni:
9. jazz aften kl. 19.00

- alle er velkomne

20. aalborg Regatta - aFLYsT

24. sankt Hans aften 

25.-26. odense Regatta

? Fur rundt

29.-03. Træningslejr i sorø for uniroere

juli:
4.-5. sorø Regatta - aFLYsT

20.25. european university 
Games, Beograd

Kære 
rokam-
merater
Nu dages det 
brødre og søstre, 
det lysner i øst!

DIF, DGI og 
DFfR har løsnet 
lidt af  det stramme 
greb, som vi har været låst af  indtil nu.

LÆS OMHYGGELIGT 
den vigtige information på 
næste side...
Fra og med torsdag, den 23. april 2020 
er det atter tilladt at ro – MEN – med 
den sunde fornuft i behold, respekt for 
hinandens helbred – OG – efter de 
retningslinier, som bestyrelsen nu ud-
steder – OG de generelle retningslini-
er udstedt af  sundhedsmyndighederne 
(som alle burde være bekendte med).
Eksempelvis må der maksimalt være 
10 roere tilstede samtidigt – med pas-
sende afstand.

Der er opstillet 
spande, børster, 
svampe samt 
opvaskemiddel 
– præcis hvor 
vandslangerne 
hænger.

Der er opstillet dispensere på stra-
tegiske steder i roklubben. Brug dem 
flittigt!

God fornøjelse med roningen.

 Med rosportslig hilsen 
 BEStyRELSEN

næste Roblad udkommeR i juli måned - deadline 15. juni

Kære GAR 
medlemmer!
Som flere af jer sikkert har bemærket 
, har GAR ikke annonceret nogen 
Forårsfest 2020. Dette skyldes 
hverken glemsomhed eller langsom-
melighed, men ene og alene Coronaen. 
Vi håber meget, vi kan vende stærkt 
tilbage til efteråret. God sommer til 
jer alle.

 På GAR bestyrelsens vegne
 Torkild Carlsen
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VIGTIG information om åbning af Aalborg Roklub
LÆS OMHYGGELIGT nedenstående vigtige information ! 

 1.  Der må maksimalt være 10 roere tilstede samtidigt (eksempelvis  i båd- 
  hallen) – og med passende afstand. ophold i bådhallen bør begræn- 
  ses. Vær udenfor så meget som muligt. 
 2.  Det er tilladt at ro i alle bådtyper - undtagen ottere. 
 3.  Det er iKKe tilladt at bytte plads under roturen. 
	 4.		Der	må	kun	forefindes	mandskab	til	én	båd	ad	gangen	på	bådbroen.	
 5.  Det skal tilstræbes, at der motioneres i faste grupper. Faste ropartnere  
  bør prioriteres. 
 6.  efter roning skal båd og årer omhyggeligt rengøres i vand og sæbe  
  (opvaskemiddel, som er fedtopløselig). 
 7.  Det er ikke tilladt at anvende klubbens badefaciliteter. Der skal klædes  
  om hjemmefra. efter roningen skal bad og omklædning ske i hjemmet  
  (eksternt for roklubben). Dette gælder også for vore pigers anvendelse  
  af  badefaciliteterne i aDR. 
 8.  Der skal (stadig) på land holdes en afstand til andre roere på min 1 m.  
	 9.		Ophold	i	grupper	(2	eller	flere)	må	ikke	finde	sted	i	roklubbens	lokaler.	
	10.	Brug	håndsprit	flittigt	før	og	efter	roning.	Der	er	opsat	dispensere	rundt  
  omkring i roklubben. 
 11.  man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber,  
  hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 12.  uni-roere skal tillige overholde Bjarnes 10 bud. 
	13.		Klubredningsveste	skal	så	vidt	muligt	benyttes	af	én	person	medmindre  
  den rengøres (afvaskes med sæbevand) efter brug 
 14.  Det er fortsat iKKe tilladt at anvende vore indendørs træningsfaciliteter. 
 15.  eventuelt toiletbesøg skal ske på toiletterne på 1. sal. Toilettet sKaL  
  rengøres/afsprittes grundigt efter besøget. 

ovenstående er gældende foreløbig til anden meddelelse gives.
 
måtte ovenstående give anledning til spørgsmål, er man naturligvis velkom-
men til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

HUSK: Alle retningslinier gives, for at vi skal passe på hinanden!
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Kære rokammerater
Hermed seneste nyt om vore 
aktiviteter i Aalborg Roklub, 
set i lyset af  udmeldin-
gen fra folketinget og sund-
hedsmyndighederne pr. tors-
dag, den 7. maj 2020.

Bestyrelsen er klar med en Plan 
A og en Plan B - afhængig af  
denne udmelding.

Roning udendørs har jo alle-
rede fået det grønne lys, hvilket 
mange heldigvis benytter sig af, 
mens andre er forståeligt afven-
tende.

Som alle er bekendte med, så 
er flere af  vore forårsbebudere 
jo udsat på ubestemt tid. Det 
gælder blandt andet rengørings-
dag og standerhejsning.

Hvad betyder udmeldingen i 
går for vore aktiviteter? Svaret 
er kort - INtEt, da det mak-
simale forsamlingsantal stadig 
er 10 medlemmer.

Bestyrelsen har et ønske om 
at tage hul på “Rengøringsda-
gen”. Derfor søsætter bestyrel-
sen Plan B.

Vi opfordrer derfor vore med-
lemmer til enkeltvis eller i 
grupper (max 10 personer) 
til at påbegynde de opgaver, 
som vi plejer at samles om på 
rengøringsdagen. En liste over 
disse opgaver vil i nær fremtid 
blive ophængt på opslagstavlen 
i bådhallen.
Skriv dit navn på listen, så det 
er synligt, hvem der gør hvad.
Slotsforvalter Mikael Her-
mansen er tovholder for opga-
verne. Mangler materialer eller 
andet, så tag kontakt til Mikael.

Mikaels kontaktoplysninger 
er: tlf.: 29 92 80 51 og Mail: 
MikaelHermansen@Aalborg-
Roklub.dk

Disse aktiviteter skal selvfølgelig 
ske under behørig respekt til 
hinanden og myndighedernes 
forskrifter.

Vi forventer, at Plan A (officiel 
åbning af  sæsonen og hvad 
dertil hører) kan søsættes efter 
folketingets fase 3.

 Med rosportslig hilsen

 BEStyRELSEN

Coronainformation til medlemmerne i aalborg roklub

 - god arbejdslyst...
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til orientering var det et krav til Uni-roerne 
at Bådhal og Forplads skulle være rengjort og 
spulet før de fik lov at gå på vandet!
Dette blev også gjort af  ”Enkeltmand” 
Der er 3. stk trænerbåde på vandet hver mor-
gen. Og de fungerer takket være Søren Bag-
ger og Lasse-Emil:

 1. Bjarne i ”Frank”
 2. Jonas Svane i ”Søhesten”
 3. troels i Catamaranen (den skal 
  vistnok navngives ”Dræbersælen”). 
Der er tre hold af  10 Uni-roere der går på 
vandet om morgenen med 15 min mellem-
rum.

”Alternativ Styrke-træning for Enkeltmand” 
for Universitetsroere i AR

Sandsække fra ”Berlinmuren” skal løftes 
ud på græsplænen hvor de plejer at ligge!

1. Det er ikke tilladt at bruge trillebør  
 og/eller sækkevogn !

2. Man må ikke løbe, kun rask og 
 livlig gang er tilladt med sækken i   
 favnen !

3. Midtvejs ud for døren til motions-
 rummet skal der udføres 5 knæbøj
 ninger med sandsækken i favnen! 
 Husk ryggen i sikringsstilling 
 (Hugsiddende skidestilling)

4. Een person løfter een sandsæk! 
 Husk at gå ned i benene, således at 
 det er ”lårbasserne” der arbejde   
 med løftet!

5. Sækkene kastes oven på de andre 
 sække, så billedet bliver ”Struktu-
 reret efterladelse”
6. Man løber tilbage således at træ-
 ningspasset bliver et ”Styrke – 
 Udholdenhedsprogram”

7 Kort pause pr. 5 poser!

8. Der må synges under passet !
 
Der meldes til mig hvor mange poser der 
blev flyttet, og hvor lang tid det tog dig! 
- Mig = Bjarne

Uni-roerne på fjorden - igen
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Tekst:  Svend Jørgen Carstensen,  
 Erik Myrhøj og Frank R. Sørensen
Foto:  fra arkiv.

Bent ”Bog” Christensen var skæppestolt over 
sin elev, Svend Jørgen Carstensen, da denne, 
akkompagneret af  Bent på guitar, blæste en 
flot ”It’s been a long, long time” ud gennem 

flygelhornet. Bent har inspireret Svend Jør-
gen til at fatte hornet efter 30 års pause. Godt 
gået.
Dette stod skrevet under, ”- har I hørt” i 
medlemsblad nr. 6 2010 og hermed var 
starten gået til Aalborg Roklubs Jazz & Swing 
Band. Med lidt hurtig hovedregning kan ban-
det så fejre 10 års fødselsdag i dette herrens 
år 2020.    

svend jørgen Carstensen 
har sendt redaktionen denne 
beretning:
- Efter flere års fravær var jeg til 75 års jubi-
læums frokost i 2010, og fik fornøjelsen af, at 
sidde til bords overfor Bent ”Bog”, og snakken 
gik hurtigt over på jazzen, og jeg kunne tilføre 

10 år med Jazz, Swing, takt og tone 
i Aalborg Roklub

Musik man bliver glad i låget af

Fantastisk underholdning ved GAR’s Candle Light 
i 2014. Legendariske Karl Johan og bandet gir’ 
den hele armen.
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at havde arbejdet på Nordjyllands Jazz Radio 
i 10 år som studievært og at jeg engang havde 
spillet ventilbasun og trompet i den heden-
gangne East Park Jazzklub i 1960`ne for over 
60 år siden!!! .
Bent syntes at jeg skulle se at komme i gang 
med musikken igen, og derfor tog jeg hornet 
med en dag, og i løbet af  nogen tid, var vi 
pludselig en Quartet, med Kapelmester Bent 
”Bog” på Basun og bas, Oluf  på piano, Peter 
Urfe på guitar, Ib på klarinet, Erik på tenor-
sax og så kom Francis til på Euphonium. Se-
nere kom Christian med på trommer, - ja det 
er gået stærkt. 
Alle var her medlemmer i roklubben, men 
hen ad vejen har vi været nødt til at supplere 
udefra for at kunne holde aftaler om diverse 
arrangementer. Men meget betegnende er 
det sådan, at alle spiller af  lyst, vi spiller ikke 
for ussel mammon. Indimellem har der dog 
været til brændstof  og en skilling til de unge 
løver som skal passe studierne.
Hver tirsdag morgen, efter en tur på fjorden, 
samles blæserne og Oluf, (dog efter behørig 
morgenbitter) for at øve. Repertoiret er efter-
hånden udvidet til 50 numre og det skyldes 
ikke mindst Erik Myrhøj`s indsigt i nodernes 
mangfoldighed,    
Den første tirsdag i måneden har vi afholdt 
jazzaften i roklubben, hvor vi flere gange har 
kunnet glæde os over næsten fuldt hus.
Vi har også haft fornøjelsen af  at spille pri-
vat for flere af  vore rokammerater, men 
herudover har vi også spillet ved større ar-
rangemen-ter som, Sæby Jazz Festival, hvor 
vi har spillet de sidste 5 år, Aalborg Sejlklub, 
Riverside Voersaa. Sæbygård Slot, hvor vi 
havde fornøjelsen af, at spille i Riddersalen, 
Rold Store Kro, Cafe Frederiksberg, Vodskov 
Kulturforening og så selvfølgelig er vi fast hu-
sorkester ved GAR`s arrangementer.
Her på det seneste er Erik Schrøder kommet 
med på vokal, og hans bløde stemme har ved 
flere lejligheder fået en lille tåre frem hos det 
svage køn.
Det bør også nævnes, at Aalborg Dameroklub 
er søde til at møde frem tirsdag aften, hvor de 
efterhånden har fået et stambord og er med til 

at sætte den gode stemning.
AR Jazz & Swing Band’s motto er: ”Vi spiller 
musik, man bliver glad i låget af ” med et re-
pertoire, der spænder vidt fra jazz-standard, 
gamle swingnumre, danske sange, filmmusik 
og dansk guldalder jazz. 
Bandets faste stab er: Bent ”Bog” Christensen 
trombone/bas, Oluf  Jørgensen klaver, Svend 
Jørgen Carstensen trompet/flygelhorn, Ib 
Vestergaard klarinet, Erik Myrhøj tenorsax, 
Frank R. Sørensen ”Francis” på euphonium 
og tom Lytzen på guitar.
Desværre har bandet mistet et par medlem-
mer grundet dødsfald, Peter Urfe og Henrik 
Kostending, medlemmer der har været med 
til at sætte sit præg på musikken der spilles. Vi 
savner dem meget.
Gennem tiden har bandet fået et godt 
netværk til musikere, der er parat til at del-
tage i musikalske arrangementer, når nogle 
af  de faste musikere er forhindret. Det er p.t. 
Niels Riis og Adam Buus på trommer. Dan 
Hejslet og Erik Michaelsen på trompet, Eigil 
Nielsen på klaver og  Jens Husted, Otto Both-
ager og Erik Johansen på bas/guitar.
Der er desværre ikke blevet spillet meget 
musik her i 2020 grundet corona virus epi-
demien. Stort set alle arrangementer i første 
halvår er blevet aflyst. 
Men i solens klare tegn er der lys forude. 
AR Jazz & Swing Band regner med at 
starte op med jazzaften igen tirsdag 
aften den 9. juni klokken 19.30 i klub-
huset. 
Hold øje med opslag i klubben.
Og hermed tager AR Jazz & Swing Band hul 
på de næste 10 år.

AR Jazz & Swing Band har ikke kun fornøjet ro-
klubbens medlemmer med god musik. På billedet 

spilles der på livet løs ved et SIFA arrangement.
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I de 134 år Aalborg Roklub har eksisteret 
har klubben været begunstiget med en række 
strålende ledere. En enkelt er sågar endt som 
bl.a. søfartsminister. Blandt de 19 formænd 
er der nogle, der har varetaget posten i en 
længere årrække og dermed i særlig grad har 
præget klubben med sit lederskab.
Kristian Christensen (Direktøren, hvis 
bronzerelief  hænger over indgangsdøren) 
var formand i 30 år. Deltog i sit sidste besty-
relsesmøde 30. maj 1930. rejste kort efter til 
København, hvor han bl.a. skulle i audiens 
hos Kong Christian den 10. for at takke for 
udnævnelsen til Ridder af  Dannebrog. Han 
nåede det ikke – døde dagen før under et be-
søg i Gurre på Nordsjælland. Direktør Chri-
stensen var manden bag det flotte klubhus vi 
har i dag og som blev opført i 1926.
Chr. Springborg (Kringeling) var formand i 
2 perioder i alt 20 år og i hans regeringstid 
skete den store udvidelse af  klubhuset med 
nye sidefløje og robassin i 1946.
En tredje af  de langttidsholdbare formænd, 
der skal nævnes er John terp (Roklubejer), 
der klarede 10 år på formandsposten. John 
terp var hovedarkitekten bag klubbens flotte 
100 års jubilæum i 1986, med strålende fest 

på Skydepavillonen, udgivelse af  100 års ju-
bilæumsskrift, bygning af  formandsbolig og 
motionsrum.
I år kan vi så glæde os over at klubbens nu-
værende formand Karsten Holt også hører 
til de langtidsholdbare formænd og med sit 
10 års jubilæum på formandsposten rykker 
op i den eksklusive kreds af  betydende AR 
formænd. I de forløbne 10 år, der har været 
en turbolent tid, er der sket mangt og meget 
i klubben.
Som formand for en traditionsrig klub som 
AR skal man helst være på forkant med alle 
de traditioner og udfordringer, der dukker 
op i løbet af  året, og være indstillet på at løse 
dem til gavn for klubben, medlemmerne og 
rosporten. En sådan formand er Karsten. 
Han er altid klar med godt humør og en kvik 
bemærkning og har evnen til at håndtere de 
mange udfordringer en roklubformand kon-
fronteres med. Karsten har været så mange år 
i Aalborg Roklub, at han hører til den gruppe 
af  medlemmer, der har AR`s DNA i blodet, 
en særdeles vigtig egenskab som formand.
Karsten har således været kaproer, lang-
tursroer, ansvarshavende redaktør, kong Nep-
tun, motionsroer og nu jubilerende formand.

Splendid formand kan fejre 10 års jubilæum 
som formand for Aalborg Roklub
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info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

En af  Karsten første store udfordringer var 
fejringen af  Aalborg Roklubs 125 års jubi-
læum i 2011, og det blev fejret med maner 
med en stor gallafest i bådhallen, udgivelse 
af  jubilæumsskrift med tilhørende DVD, der 
rummede masser af  robilleder og klubbens 
4 jubilæumsskrifter. Sammen med den til en-
hver tid siddende bestyrelse skal formanden 
varetage motionsroernes, langtursroernes og 
kaproernes interesser, som jo ofte er vidt for-
skellige og derfor giver anledning til konfron-
tationer. Man fornemmer ikke Karsten bliver 
udsat for tæring i disse situationer, tværtimod 
virker han galvaniseret.
En særlig udfordring, der er kommet til i de 
senere år, er den store afdeling med Univer-
sitetsroning, hvor bestyrelse og formand udo-
ver jævnlige udfordringer fra cheftræneren 
og krav om øget økonomi og administrativ 
håndtering af  kvinder i en af  landets sidste 
rene herreroklubber m.v.   Krav som ikke 
altid er lige nemme at tackle. Klubbens gamle 
hanelefanter brummede noget i begyndelsen 
over kvinder i klubben, men kvindelig ynde 
har siden fjernet den brummen. Heldigvis 
forstår vor formand at kringle de vanskelige 
situationer inden de går i hårdknude. For-
manden forstår lige som vi andre, at nyde 
den glans, der stråler ned over klubben, når 
vi sender ottermandskaber til København og 
Kina (før Coronaen), når vi vinder VM i ro-
maskiner, når vor dobbeltsculler vinder Nor-
dic Master, når Aalborg Roklub er i finalen 
om Danskernes Idrætspris og klubben er i 

landsfjernsynet. Når klubben i kraft af  vore 
unge fremstormende kaproeres resultater får 
besøg af   borgmester, direktør og rektor fra 
AaU m.fl. Så er Karsten i sit rette element og 
en værdifuld og værdig repræsentant for klub-
ben.
Efter 10 år med Karsten ved roret kan vi kon-
statere, at aldrig har bådparken været så stor 
som nu. Ikke siden renoveringen i 1946 har 
den udvendige del af  klubben været i så god 
stand. Vi har fået nyt træningslokale på 1. sal, 
nyindrettet robassin, flagmasten renoveret, ny 
varmestyring, medlemstallet vokser o.s.v.
Hertil kommer, at Karsten har fået etableret 
et godt samarbejde med de andre roklubber 
på Søsportsvej, en særdeles vigtig ting nu hvor 
der påbegyndes højvandssikring foran klub-
berne og der skal sikres fornuftige løsninger 
m.h.t. slæbesteder m.v.
Vi er usædvanlig heldige med formand. 
Karsten er den fødte formand lige netop 
til Aalborg Roklub. Hvis vi fortsat støtter 
Karsten og den øvrige bestyrelse i det omfat-
tende arbejde, det er at administrere og drive 
klubben, så er det vort håb, at Karsten fortsat 
sidder med styreåren mange år frem. tænk 
på klublegenderne Direktøren og Kringeling, 
der er langt til 20 og 30 år.

Stort tillykke med de 10 år på formandsposten

 Klubkammeraterne
 Bestyrelsen
 Redaktionen 



12 AALBORG ROKLUB

En aggressiv coronavirus har 
ikke kun lagt hele Danmark, 
men hele verden ned med 
masser af forbud, også i vores 
elskede roklub.
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Dette herrens år 2020 skulle have været 
et jubelår for GAR, der onsdag den 3. juni 
kunne fejre sin 85 års fødselsdag, men det blev 
et helt andet år. En aggressiv coronavirus har 
ikke kun lagt hele Danmark, men hele verden 
ned med masser af  forbud og lukkede græn-
ser. Ja, selv vores elskede roklub har været 
forbudt område i over en måned. Et forbud 

mod at være mere end 10 samlet på et sted og 
med minimum 2 meters afstand mellem per-
sonerne, bevirkede at GAR’s bestyrelse aflyste 
den planlagte forårsfest fredag den 15. maj og 
håber så, fødselsdagen kan fejres senere ved 
efterårsfesten, der dog ikke er planlagt endnu. 

GaR – er mere end blot en 
klub i klubben. 
Disse tre bogstaver står for foreningen ”Gam-
le Aalborg Roere”, hvis formål dels er at være 
bindeled mellem Aalborg Roklubs ældre 
medlemmer og derved bevare interessen for 

GAR fylder 85 år 
i et turbolent år 
med restriktioner

også i de gode gamle dage 
var det kaproerne der gav 

en hjælpende hånd med 
ved særlige arrangementer. 

På billedet er det GAR’s 
nuværende formand, 

Frank R. Sørensen, i yngre 
udgave, der servicere bl.a. 

N.P. Risgaard ved høstfesten 
i 1964 på Kristenstrupgaard 

i Lillevorde. I baggrunden 
ses Kurt Sørensen fra den 
legendariske DM letvægts-

firer fra 1962.
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denne og dels at støtte roklubbens økonomisk 
og på anden måde.
Foreningen blev stiftet ved en sammenkomst 
i det daværende ”Kilden”, i dag Hotel Hvide 
Hus, den 3. juni 1935 på initiativ af  den se-
nere mangeårige formand i roklubben, Chr. 
Springborg. Den første bestyrelse kom til at 
bestå af: Chr. Springborg (formand), Schan-
dorff  og C.G. Moosdorf. Kontingent blev sat 
så højt som til 2,00 kroner årligt. Det første 
den nye bestyrelse fik arrangeret var en Old 
Boys rotur til Ryåhuset i august samme år.
I de 85 år GAR har bestået er der sket utallige 
ting med mange, også sjove, oplevelser. Her er 
en håndfuld, fortalt af  Børge Christoffersen:

GaR’s generalforsamlinger
GAR’s generalforsamlinger har aldrig været 
kedelige, og intet emne har været for småt el-
ler for stort til at blive debatteret.
Den lystige stemning skyldes måske, at der in-
den generalforsamlingen indtages en middag 
med tilhørende øl og brændevin.
Middagen består af  kogt torsk eller gule ærter 
efterfulgt af  citronfromage til dessert. Er me-
nuen gule ærter forlanger den nuværende for-
mand, Frank R. Sørensen (francis) en anden 
ret serveret.
Inden generalforsamlingen er der optagelse af  
nye medlemmer. Dette sker ved en højtidelig 
ceremoni.
Et par episoder fra generalforsamlingerne:
På en generalforsamling, der blev holdt i Se-
rapionsordenens lokaler i Jomfru Ane Gade, 
foreslog malermester Sigfred, at regnskabet 
skulle læses op bagfra.
Der var flertal for forslaget, og den stakkels 
kasserer måtte møjsommeligt gennemgå regn-
skabet bagfra – og det blev efterfølgende god-
kendt.
I forbindelse med en generalforsamling, 
der blev afholdt i Roklubben, syntes N. P. 
Riisgaard og Holger Heilesen, at prisen for 
den kogte torsk oversteg deres økonomiske 
formåen, og de forespurgte, om der var mu-
lighed for at få serveret semuljevælling.

Det blev naturligvis arrangeret, og mens de 
øvrige spiste kogt torsk m.v., fik de to herrer 
serveret semuljevælling til kr. 15,- pr. kuvert.

GaR’s jubilæumsfond
Foreninger har normalt vedtægter - men 
GAR har love.
I pgf. 2 står der:
”Foreningens formål er dels at være bindeled 
mellem Aalborg Roklubs ældre medlemmer 
og derved bevare interessen for denne og dels 
at støtte roklubben økonomisk og på anden 
måde.”
Det gik meget godt med at støtte roklubben 
på anden måde, men det lå lidt tungt med det 
økonomiske.
GAR’s beskedne kontingent tillod ikke megen 
økonomisk støtte til roklubben.
På en generalforsamling på Stygge Krumpen 
i 1976 blev det derfor besluttet at stifte GAR’s 
jubilæumsfond.
Det var 10 år før roklubbens 100-års jubi-
læum. Der skulle fremover betales et ek-
straordinært bidrag til jubilæumsfonden ved 
siden af  kontingentet. 
Det var så tanken at samle penge sammen til 
en eller flere både som gave til roklubben ved 
100-års jubilæet.
Efter nogle år blev der så afgivet ordre på to 
både – en to-åres og en fire-åres inrigger. 
Bådene blev overdraget til roklubben ved 
100-års jubilæet, og blev døbt AJS og Gunnar 
Scheuer efter to gamle GAR-medlemmer.
Det var vist egentlig ikke tanken, at jubi-
læumsfonden skulle fortsætte efter roklubbens 

GAR’s formand, Frank R. Sørensen, aflægger 
bestyrelsens årsberetning 2019 på dette års 

generalforsamling, strengt overvåget af aftenens 
dirigent, Børge Christoffersen.
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100-års jubilæum, men det viste sig desværre, 
at GAR ikke havde penge nok til at betale for 
bådene.
GAR’s kreditværdighed var heldigvis stor, og 
vi måtte derfor på lånemarkedet for at klare 
betalingerne.
Det havde så den fordel, at indbetalingerne 
til jubilæumsfonden måtte fortsætte, og efter 
kassekredittens indfrielse fortsatte indbetalin-
gerne, så GAR fortsat kan støtte roklubben 
økonomisk.
Det gjorde GAR i 2018 ved køb af  2 stk. ski-
ergometer til en samlet værdi af  15.000 kro-

ner og i 2019 med støtte af  15.000 kroner og 
yderligere 15.000 kroner som lån til Uni-ro-
ernes kaproningsfond til køb en ny 8+. Lånet 
blev betalt tilbage indenfor et halvt år og 8+ 
båden overgår selvfølgelig til Aalborg Roklub.

GaR’s fester
Der står i GAR’s love, at der hvert år skal af-
holdes mindst 2 selskabelige sammenkomster, 
hvoraf  den ene skal være med damer. Om det 
nødvendigvis skal være vores egne damer har 
været diskuteret meget gennem tiderne.
GAR’s medlemmer er meget traditions-
bundne, og tilmelding til fester skete altid hos 
Fyldepennehuset i Gravensgade, der var ejet 
af  Carl Frederik Støckel – mangeårig for-
mand i GAR.
Da Støckel havde solgt forretningen, ringede 
medlemmerne fortsat til Fyldepennehuset 
angående tilmelding til GAR’s fester. De nye 
indehavere tog det meget pænt og fortsatte i 
flere år med at tage mod tilmeldinger.
I mange år holdt GAR hvert år i august høst-
fest hos Chresten Søndergaard på Kristen-
strupgaard i Lillevorde.
Da Chresten Søndergaard døde, måtte søn-
nen, Jacob Søndergaard, naturligvis accept-
ere GAR’s hævdvundne ret til at holde den 
årlige høstfest.
Festen blev holdt i laden ved siden af  kostal-
den, og i ugen efter var renseriet KyMI’s ka-
pacitet optaget af  roblubblazere.
Dengang røg folk lystigt mellem halmballerne, 
og det er ufatteligt, at det ikke lykkedes os at 
brænde gården af.
I høstfesternes storhedstid kunne vi som regel 
samle en busfuld deltagere, og opsamlings-
stedet var på rutebilstationen. Der manglede 
altid en del deltagere, og vi måtte derfor en 
tur omkring Gåsepigen, hvor den gamle rute-
bilstation havde ligget – der stod resten så.
GAR’s 50-års jubilæum blev holdt i 1985.
Nogen tid inden jubilæet havde tre medlem-
mer henvendt sig til bestyrelsen og tilbudt sig 
som festudvalg.
Man var altid glad for frivillig arbejdskraft, og 

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

AR Jazz & Swing Band blæser på GAR’s fester, 
men de liflige toner sætter fut i fejemøget og får 
gæsterne ud på dansegulvet.
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uden at ane uråd tog bestyrelsen mod tilbud-
det.
De tre herrer var N. P. Risgaard, Poul Jør-
gensen og Holger Heilesen – så bestyrelsen 
burde nok have anet uråd.
Jo mere, der sivede ud om planerne for festen 
– jo mere bekymrede blev bestyrelsen.
Det viste sig, at de tre herrer havde charteret 
en Hals-Egense færge, som BERA havde 
overdækket med presenninger.
Desuden havde man hyret Brovst Pigegarde, 
der med fuld musik og Niels Peter Risgaard 
som tamburmajor marcherede fra Gl. torv til 
Honnørkajen.
Herefter afsejlede færgen med et skibsorkester 
bestående af  håndplukkede messingblæsere 
fra Aalborg Symfoniorkester, og maden blev 
leveret af  Papegøjehaven under ledelse af  
Madam Struds.
Festen var udmærket, og der er sikkert ingen 
af  deltagerne, der nogensinde glemmer den.
Der var dog et par detaljer, som festudvalget 
ikke havde tænkt på.
toiletforholdene ombord var meget mangel-
fulde – det havde festudvalget ikke set som 
noget problem – men de deltagende damer 
kunne godt få øje på problemet.
Madam Struds var rasende over manglende 
vand ombord – men festudvalget havde ikke 
kunnet forestille sig, at der skulle bruges vand 
til en GAR-fest.
Skibsorkesteret skulle bruge 220 v strøm – det 
var der ikke ombord. thorkild fik i hast frem-
skaffet en generator, der så stod og tøffede 
oppe ved siden af  styrehuset på færgen. Når 

så musikken pludselig stoppede, måtte vi op 
og hælde benzin på generatoren – så kørte det 
igen.
Festen blev ikke nogen økonomisk succes, og 
GAR tabte igen sin egenkapital, og det tog en 
eftermiddag med svære forhandlinger hos N. 
P. Risgaard, før regningen fra BERA kunne 
smides i papirkurven.

GaR vil gerne have 
flere	medlemmer
GAR startede med 16 medlemmer og har 
været helt oppe på ikke mindre en 150 med-
lemmer. Her i jubilæumsåret tæller GAR 62 
medlemmer, men har et stort ønske om, at 
mange flere af  Aalborg Roklubs medlem-
mer vil melde sig ind i GAR. Det vil være en 
stor jubilæumsgave og vil gavne vores gamle 
roklub. Kontakt kassereren, torkild Carlsen, 
det koster kun 150 kroner om året i kontin-
gent. 
Bestyrelsen i jubilæumsåret består af: Frank 
R. Sørensen (formand), Jørnn Bertelsen 
(næstformand), torkild Carlsen (kasserer) og 
Preben Broe (bestyrelsesmedlem).
GAR vil også fremover give sine medlemmer 
nogle spændende og usædvanlige oplevelser 
og sidst, men ikke mindst, være med til at 
fastholde de lidt ældre medlemmer i Aalborg 
Roklub.

Der er altid fest og højt humør når GAR 
trommer sammen til fest, som på billedet fra 

forårsfesten 2019.
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ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Medlemmer af Dansk 
Forening for Rosport, 
som er godkendt af 
DIF, er dækket af 
Idrættens Kollektive 
Forsikringer.
Danmarks idræts-Forbund 
(DiF) og Danske Gymnastik- & 
idrætsforeninger (DGi) har i 
forsikringsselskabet Tryg tegnet 
5 fælles (kollektive) forsikringer, 
som din forening, via medlem-
skabet af DiF og/eller DGi, 
automatisk er dækket af når 
klubbens hjemsted er indenfor 
Danmarks grænser.

Nye 
telefoner 
i klubben
I omklædningsrummet 
og køkkenet, er der 
opsat nye telefoner.

Telefonnummeret er det gode 
gamle 98126719
telefonerne er ‘nød telefoner’, dvs. det er til 
at modtage opkald til klubben eller til at give 
en kort besked, hvis man har glemt sin egen 
telefon.
Hver gang der foretages et opkald, bliver 
klubben afregnet pr. minut. 
Opkald til klubben er gratis.
Alle opkald til og fra klubben bliver logget.
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Sådan træner Uni-roerne
- hver for si

g...- se flere billeder på hjemmesiden
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Carl Lynge 
75 år
 
En af  de rigtig gamle ro-
svende Carl Lynge fylder 29. 
maj 75 år. Da Carl startede som ungdomsroer 
i 1959 var Ehlers leder af  ungdomsafdelingen 
og Ib Stetter formand. Det var i opgangspe-
rioden for u – afdelingen. Carl startede som 
U 58 ud af  årgangen ca. 80 U – roere. Carl, 
blev udlært elektriker. Carl var aktiv på utal-
lige ture til trøstens Bolig i Birkelse ved Ryå. 
Carl var også en af  dem, der efter besøg på 
Birkelse kro var spændt på om kågen lå på 
den rigtige side af  åen når han kom retur 
fra kroen. Kågen hed i øvrigt NIttE. Carl 
hører også til Norgesfarerne, der når å og 
fjord blev trange så gik langturen til Oslo-
fjorden med soveposer, telt, luftmadrasser og 
proviant til 14 dage. Når båden fra Freder-
ikshavn lagde til kaj i Oslo, så stod klubbens 
gamle ven Jens Lycke fra Bærum Roklub og 
tog imod. Jens havde sørget for transport og 
sikret, at en 4 åres inrigger lå klar til AR ro-

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer:

Carl Lynge 29. maj
Aage Nielsen 9. juni

Torben Espelund 29.maj

Jens Bøgh Vinther 10. juli

Mads Kirkegaard Kristensen 2. maj

Runde fødselsdage

 vi si’r tillykke

70 år:

75 år:

30 år:

60 år:

Nye rullesæder 
Ros til initiativtager og entreprenør bag de 
nye rullesæder i ved robassinet!
 
Undertegnede er en af  de drenge, der startede 
i Aalborg Roklub fordi vi havde daværende 
leder af  ungdomsafdelingen Kurt thomsen 
som gymnastiklærer i skolen i tresserne.

Dengang var der omkring hundrede ung-
domsroere i klubben, og vi startede alle med 
at lære rotaget i bassinet, der også dengang 
blev brugt flittigt.

Udover robassinet tilbød roklubben gymnas-
tik på Ryesgade Skole som et led i vintertræ-
ningen. Klubhuset var jo ikke opvarmet i vin-
terhalvåret.

Det er mit indtryk at det gamle system med 
rullesæder af  mahogni, spændholter af  
egetræ med læderremme og skinner af  mess-
ing, aluminium eller rustfrit stål har fungeret 
indtil nu med diverse skavanker, som følger 
med alderen. Derfor skal der lyde stor tak til 
initiativtagerne for indkøb og monteringen af  
de nye velfungerende rullesæder.
 Erik Skov
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erne. Efter nogle år som svend uddannede 
Carl sig til el- installatør. Herefter blev det 
til en årrække som el-installatør i Grønlands 
hovedstad Nuuk. Mange af  os husker stadig, 
at Carl Lynge var hovedsponsor til singlescull-
eren ”Passiv 86”, der blev døbt ved 100 års 
jubilæet af  Flemming Geert. Efter eventyret i 
Grønland vendte Carl tilbage til hovedlandet, 
hvor han sluttede sig til morgenroerne. I en 
årrække hørte Carl til de legendariske ”Sil-
keborgfarere”, sammen med prominente ro-
svende som Poul Erik Christensen (Smeden), 
Erik Skov, Bent Bog Christensen og fagfællen 
Jørnn Bertelsen. Carl blev så betaget af  de 
jyske søhøjland, at han bosatte sig i Ry i et 
skønt hus med udsigt til Knudsø. De gamle 
rokammerater blev ofte inviteret til udsøgte 
frokoster i Carls skønne hjem. Vi kan glæde 
os over, at Carl, trods bosat i Ry, stadig er aktiv 
i Aalborg Roklub. Blandt andet deltog han i 
ferielangturen på Oslofjorden med Formid-
dagsroerne i sommeren 2018. til sidst skal 
nævnes at Carl næsten  altid er til stede ved 
klubbens mærkedage og festlige stunder. 
Hjertelig tillykke på vegne af  gamle rokammerater
 
 Erik Skov / torkild Carlsen

Aage 
Nielsen 
75 år
Den 9. juni 2020 bliver Aage 75 år.  Han blev 
medlem af  Aalborg Roklub i 1970, og står 
således til at modtage en 50 års nål til klub-
bens kommende fødselsdagsfrokost.
Som letvægtsroer fik Aage flere sejre i letvægts-
firer i sæsonen 1973. Senere har Aage taget 
en tørn i bestyrelsen, stået for orienteringsløb  
i  AR og været medarrangør af  den heden-
gangne Aalborg Regatta gennem mange år.
I dette årtusinde har Aage besiddet topposten 
i GAR, idet han var formand fra 2012 til 
2017.
Da Veteranotteren blev dannet i 2007, var 
det med Aage på 3 pladsen, og her sidder han 
stadig som en værdsat og trofast del af  holdet.

Aage er også med på den halvdel af  otteren, 
der de senere år har taget en uge på ”træ-
ningslejr” i Sverige, i form af  en langtur om-
kring øerne Orust og tjörn. På sidste års tur 
gjorde Aage sig bemærket, ved at sørge for at 
lægge sig under en gammel  svensk dame, da 
hun på cykel kørte i grøften, ved synet at 5 
Aalborg Roere. Hun overlevede, takket være 
Aage, uden men.
Aages glæde ved roning har han også formået 
at give videre til den ene af  sine to døtre. Han 
har blandt andet været på Bornholm og ro 
toer med datter og svigersøn. 

Stort til lykke fra Veteranotteren.

g at på hjemmesiden skiltes der med den 
ene aflysning efter den anden! Hvornår 
bliver Kontingentindbetaling AFLySt ?

g at i den maritime verden ynder de gamle 
søfarende at prale af  dengang” Skibe var af  
træ og mænd af  stål”, og nu om stunder er 
det omvendt. Klubbens cheftræner havde 
forleden lidt problemer med at få nogle af  
de nye uni – roere i bådene og på fjorden. 
Årsagen var frisk vestlig vind således fjorden 
viste tænder. Det hjalp, da Bjarne fremdrog 
et billede fra klubbens billedarkiv, der viste en 
bordfyldt dobbeltsculler, der vendte hjem til 
slingersen efter udfordrende tur på en fjord 
med hvide skumtoppe. Dengang for næsten 
50 år siden hvor alle outriggere var af  træ og 
kaproerne af  stål.

g at klubbens allestedsnærværende måler-
mand - Ole K - har konstateret et forbrug 
på hele 10 kubikmeter vand – i en periode, 
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hvor klubben har været nedlukket !!! Det viser 
sig, at UNI-roerne  flittigt har brugt vand ved 
grundig corona-rengøring af  bådene - svar-
ende til 1 kubikmeter. De sidste 9 blev brugt, 
da et morgenhold blev taget i badet med buk-
serne nede! 

g at klubbens musikere har taget helt nye 
metoder i brug for at fjerne virussen. Man 
blæser simpelthen virussen et langt stykke !!! 
Myndighederne har været kontaktet, da man 
var i tvivl om, hvorvidt mundbindet skulle 
sidde på musikeren – eller på selve hornet.

Glimt fra AR under besættelsen, 
der begyndte 9. april for 80 år 
siden

g at besættelsesmagten indskrænkede i peri-
oder det farvand, der måtte roes i. I robladet  
fra maj 1942 kunne man læse flg. Roersuk:

  Hvor må vi være, hvor må vi ro,
 Spørger alle roerne.
 Svaret er klart og tydeligt, jo,
 I må ro imellem broerne.

g at den tyske kommandant indførte forbud 
mod roning øst for broerne i 1943.

g at forbudet mod roning ophæves i marts 
1944.

g at det daglige rofarvand en periode var ud-
videt mod vest til en linie fra Vester Fjordvej 
og tværs over fjorden til Andelen. Dog hvis 
der var hejst advarselssignaler udfor Vandfly-
vepladsen ( Området udfor Egholm Færgevej 
og Marina Fjordparken), der var en vigtig del 
af  Fliegerhorst Aalborg  West, skulle der roes 
over under Egholm ved passage.

g at i robladet fra juli 1943 kunne man læse: 
Forbud mod sejlads ved broerne: Der er fra 
politiet tilgået klubben meddelelse om, at i 
mørkelægningstiden er al sejlads forbudt i 
området fra 300 m vest for Jernbanebroen og 
til 100 m øst for Limfjordsbroen.

g at med den 9. april kom der stor fremgang 
for roningen i Aalborg og de øvrige Lim-
fjordsbyer. Kammeratskabet styrkedes.  Der 
var stadig mulighed for at ro langture. Ryå-
turene blomstrede op. Alle Limfjordens roere 
mødtes ved træffestævner i Feggesund og 
Hvalpsund. Det var som besættelsen bragte 
roerne i nærmere kontakt med hinanden.
 
g at der går frasagn om, 
at legendariske Nitte alias 
slagtermester Poul Nielsen, 
under krigen, sammen med 
rokammerater distraherede 
den tyske skildervagt ved 
indgangen militærforlægnin-
gen på Skydebanevej så me-
get, at det lykkedes dem at røve skilderhuset, 
der så via lastbil blev transporteret til trøstens 
Bolig, hvor det blev endestationen på Bævej.
 
g at det også var under besættelsestiden klub-
ben bestilte en otter ved Pirtz i Berlin, den 
dyreste båd klubben nogensinde havde købt. 
Nemlig en ny otter, der med årer, fragt og told 
kostede 8000 kr.
 
g at rygterne gik ude i byen, at Aalborg Roklub 
var i fare for at blive Schalburgteret, det vil 
sige en gengældelsesaktion som tyskerne eller 
deres danske håndlangere fra nytåret 1943 
satte i værk forskellige steder i byen.. Klub-
bens nye otter ”Kringeling”, blev derfor an-
bragt i sikkerhed hos H.P.Springborgs trælast 
på Vesterbro, hvis det skulle ske, at klubhuset 
blev spræng i luften.
 
g at under krigen havde klubbens træner 
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motorbåden  Silvana  til rådighed på træ-
ningsaftner. Når otteren var oppe i højeste 
gear - kunne  Silvana  ikke følge med. Silvana 
var udlånt til klubben af  fabrikant Walter 
Langer, der i øvrigt forærede båden til kap-
afdelingen ved klubbens 60 års fødselsdag den 
28. august 1946.
 
g at det kneb med at skaffe rotøj til de nye 
roere under besættelsen. Klubben startede 
derfor en en rotøjsindsamling. Alle gamle 
medlemmer har sikkert noget gammelt rotøj 
eller nogle gamle rosko, de kan undvære. I 
robladet lød det: Kom ned i klubben om tors-
dagen, tag bylten under armen, henvend dig 
til et bestyrelsesmedlem, og du får et raskt bud 
på bylten.
 
g at i de fem forbandede år var der alterna-
tive muligheder for fællesskab med rokam-
meraterne. Da der ikke var varme i klubhuset 
om vinteren mødtes man ude i byen. Et af  
de mere specielle tilbud var mandolinkursus. 
Ikke mindre end 15 roere deltog i kurset, der 
foregik hos Skogberg, Vesterbro 63, og man 
medbragte selv mandolin. Kurset blev ledet 
af  Gunnar Nielsen, der senere hed Gunnar 
Scheuer (Kemisk Industri).
 
g at  redaktionen i arvegods efter Gunnar 
Scheuer fandt følgende rohistorie:

Der Führer bad en dag Göring tage med på 
en rotur i Østersøen. Da de var kommet et 
langt stykke ud, spurgte Hitler: - Du Her-
mann, mon de kan se os fra land nu? - Nej, 
det tror jeg ikke, men hvad har du egentlig i 
sinde? - Jeg vil prøve, om jeg kan gå på van-
det, svarede Hitler.

g at den gamle veltjente otter var efter-
hånden blevet en dyr affære. En tur til Østre 
Havn kostede op til 30 kr. i datidens mønt, 
i reparationer. Otteren blev i 1942 transpor-
teret til bådbygger Poulsen i Løgstør, hvor den 
blev bygget om til en toer med styrmand.
 
g at i september 1944 afholdes Efterårs-

FÅ DIT BUDSKAB 
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med 
at flytte sig,  så I bliver set, forstået og husket. 
Vi brænder for at skabe  re  sul tater, der udvikler 
din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S  ·  Lyngvej 3  ·  9000 Aalborg  ·  Tlf.: +45 96 35 77 77
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marked i Aalborg Håndværkerforening, der 
dengang var byens største forsamlingssted, og 
det blev den helt store succes. Der blev solgt 
lodsedler i hundredevis, der var opstillet boder 
og fremført underholdning og alt muligt gøgl. 
Et af  de kuriøse indslag var et mørkt inde-
lukke, hvor der udenfor med stor kulørt teg-
ning af  uhyret blev reklameret med, at man 
kunne få at se ”Verdens Mindste Krukkedil”. 
Og indenfor kunne de nysgerrige så se på et 
podie en lillebitte krukke med dild. Men nys-
gerrig-heden gav penge i kassen. Det samlede 
overskud for Efterårsmarkedet blev 33.800,99 
kr. Det var mange penge i 1944. Penge, der 
skulle gå til ombygning og udvidelse af  klub-
huset.

g at i november 1943 inviterede klubbens 
festudvalg til torskegilde i det gamle Kilden 
søndag kl. 17.30 (evt. kl. 9.00 morgen). Kogt 
torsk og ost til 4,50 pr. kuvert. Medbring 
damer og godt humør. Hvis færdselsforbud-
det stadig består, mødes vi kl. 9.00 i Kilden og 
drikker morgenkaffe sammen, så danser vi til 
Olavs Band og spiser torsken kl. 12.00. Besæt-
telsen gjorde man var omstillingsparat.

g at glæden var ubeskrivelig da telefonen 
i bådhallen ringede 4. maj kl. 9.35. Svend 
Aage Sørensen tog røret, men kastede det i 
gaflen kort tid efter og råbte af  sine lungers 
fulde kraft ud i bådhallen: ”Danmark er frit, 
tyskerne har kapituleret”. Svend Aage blev 
bestormet med spørgsmål: ”Hvem talte du 
med”? Det eneste svar de fik var:”Det var fra 
England, Danmark er frit, tyskerne har kapi-
tuleret”.

 g at  straks efter løb en flok over i ADR for at 
meddele frihedsbudskabet, men der var stor 
skepsis, så meddelelsen måtte forklares igen 
og igen. til sidst lykkedes det at få overbevist 
formand fru Kragelund og de tilstedeværende 
ropiger at det var sandt. Jublen var også stor 
her og der blev budt på vin og fru Kragelund 
holdt en lille tale, hvorefter alle kørte hjem 
gennem de tætpakkede gader, hvor folk råbte 
hurra og vinkede med dannebrogsflag.

g at på landsplan var mange unge 
rosportsmænd involveret i modstandsbe-
vægelsen. Eksempelvis Gudmund Schach, 
der senere i egenskab af  formand for DIF i 
1968 navngav Aalborg Roklubs nye otter Kap 
67.

g at  Danmark igen var frit, lød som et even-
tyr. Det betød også at de af  klubbens mod-
standsfolk, der havde været gennem forhør 
og efterfølgende havnet i tyske koncentration-
slejre var frie igen. Det gjaldt blandt andet 
rokammerater som Holten Andersen, Peter 
Bøgh, Sven Geertsen, Robert Mortensen og 
mange flere. Som det fremgår af  mindetav-
len i klubbens forhal, var der en af  rokam-
meraterne, nemlig Ole Olsen, der under en 
nedkastning nær Sønderholm blev taget af  
tyskerne. Ole, der var elektriker ved Vulcan, 
opnåede kun en alder på 23 år, og han klarede 
ikke opholdet i Kz-lejren i Neuengamme.

g at selv om, der var smalhans i klubben un-
der krigen, kunne der alligevel blive råd til 
at hyre en af  Goliaths bugserbåde til at sejle 
roere med familie på udflugt til Hvalpsund.
På billedet, der er fra 1945, ses med ryggen 
til legendariske Carl Goliath Lorentzen, by-
ens velbjergede skibsreder, med eget kontrafej 
på mavebæltet af  cigaren han altid havde i 
munden.

Aalborgroeren og modstandsmanden ole olsen 
hædret 5. maj 2020 - Mindetavlen er på Almen-
kirkegården i Aalborg
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Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater, 
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.

Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller 
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96

	 n	Kirurgi med empati
	 n	Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
	 n	Akut tider og kort ventetid

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi
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El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Husk - god afstand er god stil...


