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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Vestre Fjordvej 20, 3.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         60 50 71 05
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holt  Bakkevænget 9                 50 83 61 59           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen                       Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade    11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
Peter Laubek (ansv.) Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal
   9000 Aalborg           98 46 02 08

Mikkel Gade  Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk
                                           p.laubek@privat.dk

 Steen Villadsen  Barken 30 B            98884159
   9260, Gistrup                    kmsv@privat.dk  
 

 Karsten Holt              Se HR-chef
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EMNE: 

Formanden 
har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Godt Nytår til alle – I kom forhåbentligt 
godt ind i 2010, det jeg gjorde selv.

Et nyt år plejer at være tid til refl ek-
sion over det som skete i det gamle år, 
så fra mig skal der takkes for et godt 
år i Aalborg Roklub.

Et nyt år byder på nye udfordringer og 
I plejer at være mænd for at tage en 
udfordring.

Vi har haft en god sæson med mange 
ture arrangeret af forskelige hold, 
vedligehold af både er godt i gang, så 
det det må forventes at vi er klar til 
Standerhejsning.

Til Standerhejsning vil der være dåb 
af en ny båd, 2-åres inrigger, det har 
holdt hårdt, men vi har fået bekræftet  
at bådebyggeren er i fuld gang med 
den - til levering i næste måned.

EMNE: 
Materielforvalterens klumme
Af Særen Borgstrøm

I skrivende stund (medio dec) er 
vinter- klargøring af bådene fortsat i 
god gænge, og forløbet  efter planen. 
Det har jeg naturligvis, også store for-
ventninger til, at det vil være tilfæl-
det, for den resterende klargøring. Så 
betinget ros herfra.
Udover at bådene er blevet vedlige-
holdt og i tip top stand, vil der fra 
næste sæson, være mindre ændringer 
i brugen af inriggerne som:

• Bådvogne til 2ére er mærket med 
BLÅ farve og må kun anvendes hertil.

• Bådvogne til 4´ere er mærket med 
RØD farve og må kun anvendes hertil. 
(Ja, jeg ved godt de kan byttes, men 
ødelægger  bådene).

• Årene til 4ére ligger i åreholderne, 
når båden står i bådhallen. Holderne 
er mærket med bådnavn og placering 
i båden, er angivet med henholdsvis et 
rødt og et grønt mærke.

• Alle inriggere (ex. Langer) forsynes 
med fodremme med velcro lukke.

Det kan i øvrigt oplyses, at der er mon-
teret nye sæder og skinner i robassi-
net så, hvis nogen har holdt sig tilbage 
med vintertræningen, på grund af de 
gamle sæder, vil der nu være en god 
mulighed, for at komme i gang.
Afslutningvis en tak til ham, der på 
det sidste, rydder op og holder orden i 
værkstedet, det er jo en ren fornøjelse 
at se og tak til alle andre for velud-
ført arbejde. God  arbejdslyst til jer 
som må stå i kø for at komme til med 
bådene. Godt nytår.
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mebagte rug-
brød, og så var 
der lige osten 
der kunne 
komme af sig 
selv når der 
blev fl øjtet!
S t e m n i n g e n 
og julehyggen 
var total, og 
snaktøjet blev 
blandt andet 
smurt med 
islandsk bren-
nenvin til den store guldmedalje. 

Holdets fantastiske énmandsorkester 
Bent Bog, lade musik og gyldne toner 
på det medbragte koncerthorn til 
klubbens bedste(far) mandskor. Der 
blev sunget højt og i fl ere stemmer, 
og der var bred enighed om at vi ville 
stille op til TV’s talentkonkurrence 
næste år. Det kunne der bestemt ikke 
ske noget ved!!!

Efter kaffen og små kager, tror jeg 
nok, var det blevet tæt på aftenstid. 
Efter endnu en dejlig oplevelsesfyldt 
dag i rart og muntert samvær i vor 
kære gamle roklub, kunne vi ønske os 
og vore familier en rigtig glædelig jul. 
Og vi gik vist alle lige og pænt hjem til 
vore kære.

Eftermiddags-
roernes 
julefrokost
Af Erik Brøndum

Og det var 3. december 2009
Og det var ganske vist en helt almin-
delig torsdag formiddag. Julen 
nærmer sig og den glade gruppe af 
trofaste ældre roer-fans stod nærmest 
i kø for at skulle deltage i traditionens 
julekomsammen på første sal. 15 til-
meldte og kun få fra Eftermiddagshol-
det havde meldt fra til dagen, mest 
som det at være arbejdsramt.

Julebordet var en sand åbenbaring. 
Den himmelblå dug var pyntet fl ot 
med sammensatte juledekorationer af 
fi nt klippet ædelgran, og med let hånd 
påsat gamle gammeldags nisser. Helt 
romantisk, og med de røde juleserviet-
ter på hvide tallerkener var folket klar 
til at ”gå ombord” efter eget ønske. 
Julemaden, uh´ha´da´da! Alene lækre 
sager var indkøbt med sikre hænder! 

Der var special-sild, nystegte sprøde 
fi skefi leter, friskstegt ribbens- og 
kamsteg med knasende sværd, sylter 
af hjemmelavet slags, Henrys hjem-
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Billedreportage
fra 
eftermiddagsroernes
julekomsammen

Foto:
Carl Emil Heidemann
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Hermed indkaldes til

Ordinær Generalforsamling 
i Aalborg Roklub 

Tirsdag den 16. februar 2010, kl. 19.00
Lokalitet: Aalborg Roklub

Dagsordenen ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til  
  godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende  
  sæson 2010, herunder godkendelse af budget 2010, og  
  fastlæggelse af kontingent for 2010.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ifl g. §5.
  På valg er følgende: Formand
  Logistikchef
  Rochef
  Kommunikationschef
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for  
  samme.
 9. Eventuelt.
 
Regnskab for 2009 og budget 2010 vil være fremlagt i klubben til 
gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 1. februar 2010.
Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, 
sammen med regnskab og budget.
 
 Med venlig hilsen
 På vegne af bestyrelsen for Aalborg Roklub
 Jesper Poulsen Winther
 Formand
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EMNE: 

Resultat af 
3. runde vinter 8GP
Af Jens Brandt

Resultatet bliver først offentliggjort 
i starten af det nye år (4. januar) på 
www.8gp.dk
Den samlede tid blev 53.42.0  hvilket 
kun er 9 sec. langsommere end sidste 
år.

Gennemsnitstider:
Jens O.D 1.28.9 1.29.1
Simon Lyngshede 1.35.4 1.36.6
Jens Brandt 1.41.1 1.41.1
Jacob Munch 1.37.3 1.36.9
Peter Christoffersen 1.42.3 1.43.6
John Nielsen 1.46.1 1.47.7
Steen Christiansen 1.45.9 1.47.4
Niels Østergaard 1.41.8 1.44.4

PS: Aalborg Roklub er 
som sædvanlig vært ved 
et stykke brød og en kop 
kaffe under generalfors-
amlingen.
 
Vedr. valg til bestyrelsen:
I lige årstal afgår:
 • Formand
 • logistikchef
 • rochef
 • kommunikationschef.

I ulige årstal afgår:
 • Økonomichef
 • Næstformand
 • Human Ressource chef. 
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EMNE: 

Candle Light 
Dinner 2009
Tekst og foto:Peter Laubek

I den skriftlige indbydelse til 
GAR`s traditionsrige Candle 
Light Aften kunne bestyrelsen 
meddele, at den aften var dømt i hyg-
gens tegn – og vi kan efterfølgende 
konstatere, at denne dom i aller-
højeste grad blev effektueret.
GAR`s bestyrelse havde på vanlig vis 
sørget for levende lys da vi gjorde 
vores entre i Hallen.
På 1. sal var bordene pyntet med lys 
og efterårets løvfald i skønne farver. 
I køkkenet var der stor travlhed. Den 
kvindelige kok i professionelt antræk, 
assisteret af landsdelens kønneste 
servitricer Line og Rose gjorde klar 
til at bespise og servicere det halvt 
hundrede forventningsfulde Gamle 
Aalborg Roere med ægtefæller og 
kærester, der var mødt frem.
GAR`s formand Per Nygaard bød vel-
kommen og  så gik ” Blæsten frisk over 
Limfjordens vande ” for fuld musik. 
Derefter gik forsamlingen i gang med 

den 2 retters menu. 
Den eksklusive Trio Van GAR med 
kapelmester Bent Bog Christensen på 
trækbasun, Peter Urfe på guitar og 
Oluf Jørgensen på tangenter, sørgede 
for smagfuld musikalsk underhold-
ning under spisningen. 

Det var en udbredt holdning, at trioen 
bliver stadig mere og mere professio-
nel – og vi føler os aldeles privilegeret 
ved at have et hold rokammerater, der 
giver alle vi andre en aften velspillet 
og engageret musik i alle genre.
Tidligere GAR formand, korsridder 
og klubbladsrevser Michael Rich-
ter kunne meddele, at det nok blev 
sidste gang, vi oplevede Trio Van GAR 
Efter et øjebliks larmende tavshed – 
tilføjede han, at næste år blev ban-
dets nye navn: ” Bent Bog Kvartet ”, 
idet det forventes, at Svend Jørgen 
Carstensen, studievært i Nordjyllands 
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Jazz Radio, indtræder 
i bandet med bl.a. ven-
tilbasun. Svend Jørgen 
var for år tilbage kaproer 
i AR med stor succes. 
Bent kunne beskedent 
meddele, at det ikke var 
ham, der havde fundet 
på det nye navn til vor 
berømte band.
Aftenens musik var 
præget af Benny Ander-
sens viser og fællessang. 
Viser som ” Bjørnen vågner ” og ” Barn-
dommens land ” blev afsunget med 
stor ” Patos ” som gamle Nitte ville have 
udtrykt det. Nænsomt  akkompag-
neret af trioen.Indimellem holdt Karl 
Johan Thomsen peptalk til forsamlin-
gen vedrørende økonomi i forbindelse 
med klubarrangementer og dermed 
kalkuleret overskud til klubben m.v. 
Enkelte deltagere oplyste ham om, at 
de overraskende 25 %, der blev lagt på 
prisen ved morgenroernes afslutning 
måtte være en fejlkalkulation. Men 
med vanlig elegance klarede denne 
guds benådede forsikringsmand Karl 
Johan frisag også i denne debat.
Polemikken blev afbrudt af kapelm-
esteren, der kunne meddele, at klub-
bens formand Jesper Winther havde 
ønsket: ” As  time goes bye ” og til ton-
erne af dette gamle jazznummer faldt 
der ro over gemytterne. Umiddelbart 
efter delte Vagn Thidemann node – 
og tekstblade ud til ”Novemberblues” 
og en dejlig stemning bredte sig. SÅ 
var det klubbens gamle crooner Karl 
Johan endnu en gang trådte i karak-
ter. Med Karl Johans velkendte sang-
stemme fi k forsamlingen ” Manden på 
risten ” akkompagneret af trioen og 
Bent Bogs fl øjlsbløde trombone smy-

gende rundt om Karl Johan, der var 
helt på toppen. Stemningen steg og til 
sidst sang alle med. Umiddelbart efter 
fi k vi ” You are my sunshine ”. Stemn-
ingen var i top – vi vidste, at nu måtte 
det uundgåelige ske – og det gjorde 
det: Vokalisten og entertaineren Karl 
Johan fremførte ” Flade Jensen. De 
tilstedeværende, som ikke havde hørt 
den før, var på sammenbruddets 
rand og vi andre elsker at høre den 
igen – den er aldrig ens ! Nu kørte det. 
Med Pottemesteren alias Povl Wendt 
som kostumier og  konferencier blev 
Hans Peter Pimperling  fyret af for fuld 
udblæsning – så måne, stjerner og fjer 
føg om ørene på os.

Hørte en af de tilstedeværende sige: 

– Hvor er jeg glad for at høre Karl 
Johan fremføre Flade Jensen og 
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Hans Peder 
Pimper-
ling – har 
hørt om 
det i mange 
år – nu 
lykkedes 
det. Det var 
en super oplevelse!

Alt i alt en strålende aften, med dejlig 
mad med undtagelse af oksekødet, 
der godt kunne være mere mørt. Alle 
virkede oplagte og i godt humør ikke 
mindst inspireret af trioens dejlige 
musik og Karl Johan på slap line. 
Dejligt at sanghæfterne kom i brug 
og vi atter kunne glæde os over Per 
Tomassen`s pragtfulde illustra-
tioner, hvor kvindekønnet optræder i 
smukkeste positur.

 A propos kvinder – da kunne Martæng 
meddele redaktionens udsendte, at vi 
sidst på aftenen svigtede kvinderne. 
Det efterfølgende ” Kattejammermusik 
” var absolut ikke egnet til en svin-
gom med vore dejlige damer. Derfor 
opfordres bestyrelsen til sørge for en 
gang Kim Larsen og Co til næste år, 
så vi kan slutte af med maner – det 
fortjener vore piger !  

EMNE: 
Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte fødselarer:

Peter Laubek 70 år den 1. januar
Jens Brandt 50 år den 16. februar

Peter Laubek 70 år
Tekst: 
Vagn Thidemann og 
John Terp

Skønt født syd for fjorden, blev lille 
Peter af skæbnen anbragt nordenf-
jords. Senere skulle han dog vende til-
bage til syd for, men denne gang mod 
øst! Af let forståelige grunde har han 
på et tidligt tidspunkt som så mange 
andre haft en drift, som førte ham 
vestpå, hvilket bragte ham i kontakt 
med Aalborg Roklub, et dengang for 
store  drenge attraktivt mål. ”Øst og 
vest kan aldrig forenes”, siger Kipling, 
men alligevel skete det her: Peter 
mødte Hanne og fl yttede mod vest! 

Mødet med hans hjertes udkårne 
forhindrede ham dog ikke i at forfølge 
den ham iboende trang til at være den 
bedste. Han blev kaproer med kaproe-
rens klare mål: at vinde over de andre 
og altid forbedre sine egne resultater. 
Således var en symbiose opstået, 
Peter og roklubben var blevet en del 
af hinanden. De følgende år bragte 
mange sejre –både over andre og over 
ham selv, men altid til klubben.

Om det var skæbnen eller en søgen 
efter ”nye udfordringer”, der førte den 
unge Peter nordenfjords endnu en 
gang, er uvist, men i hvert fald bosatte 
han sig med Hanne i Voerså, et lille 
sted, der i de kommende år skulle 
komme på landkortet, i hvert fald det, 
der befandt sig i Aalborg Roklub. 

Når man hører Peters navn tænker 
alle ”er det ikke ham lederen, måske 
fra AR” men så enkelt er det ikke, der 
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er tale om skolelederen,  lederen i AR,  
rejselederen og Overstyrmanden, samt 
et utal af andre ledelsesfunktioner.

Skolelederen: Ingen kommentarer, 
udover at jeg på afstand har fulgt Sten-
næsskolen og  de offentlige meninger 
har været positive.

Trods den fysiske afstand til klubben 
blev den og Peter ved med at hænge 
sammen, og han satte jævnligt sine 
aftryk ved standerhejsninger, båd-
edåb, generalforsamlinger, jubilæer, 
enkelte roture og sågar langture, og 
når noget skulle på tryk, førte han det 
store ord. Intet mindre end chefredak-
tør for klubbens medlemsblad kunne 
gøre det, når han skulle gøre indfl y-
delse gældende. Mærkedage har altid 
haft en særlig plads i Peters hjerte, 
og de danmarkshistoriske kender 

han alle. Også Aalborg Roklubs 100 
års fødselsdag satte han sig for at 
udødeliggøre ved at sætte den på 
skrift, og Jubilæumsskrift for Aalborg 
Roklub (1986) befi nder sig nu i mange 
hjem og på fl ere arkiver: klubben er 
bevaret for eftertiden.

Lederen i AR: Her kender jeg Peter 
ad fl ere omgange, første omgang var 
da vi roede kaproning, Peter var altid 
ihærdig og støttede sig loyalt til træner 
Hansen, men også vognmand Olsen 
kunne præge Peter. Næste gang jeg 
møder Peter i et større slag er under 
100 års jubilæet, Peter blev spurgt om 
han ville være medredaktør af et hun-
dredeårsskrift, sammen med 2 andre. 
Selvom Peter allerede dengang vidste 
at han måske ville komme til at lægge 
det største arbejde, sagde han efter 
lidt betænkningstid ja til opgaven, der 



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

12
.............................................................................................................................................................................

blev løst med et formidabel resultat. I 
det hele taget var Peter meget aktiv i 
arrangementet hundrede året.
Jeg har også været på en af de berømte 
KAP-langture med Peter, her var det 
kammeratskabet der var fremhersk-
ende, og også mere den alvorlige del 
nemlig roningen. Jeg har ikke i min 
hukommelse noget der fortæller mig 
at Peter på en sådan tur har haft et 
anstrengt forhold til andre af turdel-
tagerne.

Som leder i AR har Peter forstået altid 
at stå bag formanden i klubben, det 
er noget med autoritetstro.  At Peter 
så ofte af andre veje og kanaler har 
præget beslutningerne er der ingen 
tvivl om.  Jeg er vidende om at Peter 
har D F f Rs udmærkelsestegn for 
kaproere, samt at han er æresmedlem 
i AR. Det skulle ikke undre mig om der 
ligger andre skulderklap på Peters 
skuldre.

I de senere år er Peter vendt tilbage til 
redaktørposten, og han har intensiv-
eret sine aktiviteter i GAR og candle-
light-fester. Om det er en af grundene 
til, at han udnævntes til æresmedlem 
for Aalborg Roklub, kan man ikke 
vide, men med klædelig beskedenhed 
modtog han også denne ærespost og 
er således sikret medlemskab fre-
mover. Klubben sørger for sine, men 
også for sig, så de gode støtter forb-
liver aktive. 

Rejselederen: Ingen kommentarer. 
Udover at  Team Torsdag,  når de er 
på Egholm ikke oftere vil vælge Peter 
til rejseleder, altså  her taler vi kun om 
opholdet på landjorden, selvom selve 
landgangen var præget af mange for-
skellige  meninger. Men til land-rejsele-

deren:  han købte kun fl askeøl, selvom 
de på Kronborg også havde fadøl, som 
de solgte af. Nå, der var da fl askeøl til 
alle.

Overstyrmanden:  Selvom der altid 
ligger offi cielle forskrifter, reglementer 
og måske love for, at der altid skal være 
en uddannet og offi ciel styrmand, der 
er skrevet ind i ro-journalen, så kan vi  
i AR være sikker på, at er Peter med i 
båden, så er der mindst 2 styrmænd, 
eller en styrmand og en overstyrmand 
med. Her er det ikke Peters stemme der 
lyder fordi at han vil bestemme, men 
fordi han mener at hans måde at gøre 
tingene på er den bedste. Det hænder 
da også at det er tilfældet.

På Team Torsdags langture har Peter 
også altid været aktiv og stolet på 
autoriterne, også selvom det på Kat-
tegat blæste så man ikke kunne høre 
trompetens trut om retræde,  ja så 
vendte Peter og holdet om, - godt nok 
med en bemærkning om , at næste års 
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langtur nok ville blive på Øster Anlæg, 
hvis det da ikke blæste for meget.

Peter har nu nået støvets år, som 
man siger. Hvem skulle tro, at den 
store dreng er ved at blive voksen? 
Men alderen ses trods alt af aktivite-
terne, og det er ingen hemmelighed, at 
Peter i de senere år på det romæssige 
plan -men også på det sociale- har 
forstærket sin indsats ved at aktivere 
sig i Team Torsdag, der som bekendt 
for fl ere er et aktivitetsudvalg i klub-
ben  for ældre herrer.  Det er sikkert 
de senere års intensiverede aktiviteter 
i Aalborg Roklub, der nu  atter har 
trukket Peter syd for fjorden, så han 

fysisk befi nder sig tættest muligt på 
klubben. Ringen er sluttet. De mange 
års fl akken frem og tilbage, mod nør, 
sønder, øster og vester er ovre.
 
Peter, du har været dejlig afslappende 
at have med på holdet Team Torsdag. 
Både for din måde at være på, også 
fordi du stiller krav til dine omgivelser, 
men det er man selvfølgelig også nød 
til at gøre, når man selv gerne vil være 
overstyrmand.

Der kunne skrives og fortælles meget 
mere om fødselaren, men lad os stoppe 
her og håbe at det bliver en god fød-
selsdag.

Gud fi ndes i 
detaljen
Tekst og foto: Vagn Thidemann

Når man en efterårsaften sliber på 
enfi reåres inrigger, hænder det, at 
blikket falder på en detalje.

Afslutningen af agterdækkets fi ne 
træværk optager pludselig opmærk-
somheden, og man nyder at betragte
træværkets fi ne rundinger. Slibnin-
gen opleves som en kærtegnelse af 
fi ne former. Bådens form er et resul-
tat af en årtusindgammel tradition, 
og slægtskabet kan trækkes tilbage 
til Nydambåden over vikingetidens 
langskibe. Det klinkbyggede skrog 
er et udtryk for en let, smidig kon-
struktion, som samtidig opnår stor 
styrke. Den ultimative konstruktion 
ses i langskibene, som på deres tid 
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sprængte rammerne for hastighed til 
søs. Skibenes form, lethed og styrke 
var ekstrem i forhold til andre far-
tøjer på den tid og er et eksempel på, 
hvordan konstruktionen understøtter 
funktionen.

Når man kigger langskibs hen ad en 
inriggers indre, lægger man mærke til 
sidelangremmefl es, midterlangrem-
mens og tofternes gitterkonstruktion, 
som siden slutningen af 1800-tallet 

med Eiffeltårnet som symbol har 
revolutioneret byggetraditionerne, og 
man fornemmer på den måde bådens 
slægtskab med Jernbanebroen, 
Ålborgtårnet og byggekraner. Men 
konstruktionen er ikke en ny opfi n-
delse. Allerede langskibene havde 
elementer af gitterkonstruktionenS 
fordele ved udviklingen af en teknik, 
der understøtter begrebet lethed og 
styrke, og nutidens konstruktioner må 
ses som en forlængelse af en årtusind-
gammel tradition. I inriggeren, den 
sidste slægtning af klinkbyggede 
træbåde, ser man i materialevalg, 
form og håndværksmæssig kunnen et 
højdepunkt i denne afsluttende fase 
af skibsbygning.

Gud fi ndes i detaljen. Når man arbej-
der på en inrigger, når man stiger 
ombord, når man ror,  når båden 
glider gennem vandet eller går gennem 
og over store bølger, lægger man 
mærke til detaljen. Den understøt-
ter hele tiden funktionen, så fartøjet 
fungerer. Flere af de første supertan-
kere knækkede over på midten i stor 
bølgegang, og man måtte rette kon-
struktionen —mennesket er ikke gud 
og må løbende erkende sin fejlbar-
lighed, men på den måde opnås over 
tid en forfi nelse af den menneskelige 
kunnen. Når du næste gang oplever 
en inrigger af træ, bygget af en dygtig 
håndværker på en lang tradition og
vedligeholdt med kærlighed, så læg 
mærke til detaljen —og fi nd gud.
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The Lost 
Symbol
Tekst og foto: Peter Laubek

 Den gamle redaktør fi k i sidste 
nummer af medlemsbladet en 
belæring om, hvordan et malteser-
kors ser ud. Nu har et langt liv jo lært 
en, at ting kan forandre sig, og alli-
gevel bevare det oprindelige navn. Det 
gælder åbenbart malteserkorset som 
logo.
På nettet kan man læse under DFDS 
seaways, at 450 skibe har båret DFDS 
- fl aget : Blåt med hvidt malteserkors.
 Frimurerordenens fl ag, der jævnligt 
kan ses vaje i Saxogade, er hvidt med
rødt malteserkors.
Danske Studenters Roklub, landets 
største, har et skjold med rød bund 
med et hvidt malteserkors.
I medlemsbladets maj - nummer fra 
1950 kan man læse under klublivet: 

Den reglementerede klubdragt er ens-
farvet mørkeblå med vort røde malte-
serkors på brystet. Alle ovennævnte 
logoer med såkaldte malteserkors har 
i tidens løb tilsyneladende undergået 
en forenkling, således er korsarmene 
i dag næsten uden od, men ved at 
iagttage vinklen mellem de oprin-
delige Mantova - og Malteserkors er 
det måske lettere at forstå hvorfor vi 
stadig anvender betegnelsen Malte-
serkors.

Da vi har at gøre med kristne symboler, vil 
det være relevant, at forklar det forandrede 

Malteserkors ved hjælp af en lignelse:
Billedet i midten er taget i forrige årtusind 
og viser en ung, smuk,veltrænet Aalbor-
groer som han så ud omkring 1960. De to 
fl øjbilleder viser den samme Aalborgroers 

fremtoning i dette årtusind.
Som det fremgår af billederne har tiden 
har medført et fremtoningspræg med mere 
afrundede, forenklede former. Den advar-
ende pegefi nger, er en tillært erhvervsskade 
og kan godt forstyrre billedet, men medlem-
mer med langvarigt medlemskab vil kunne 
fastslå, at det er den samme Aalborgroer, 

der her er tale om på alle billederne.
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Sæsonafslutningen lørdag 21. november

Morgenkaffe med et lille “Voersaa-brød” efter morgenroning  

TeamTorsdagefteråret 
2009

Julegløg og æbleskiver i Dameroklubben
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Roklubben vinterklædt...

Foto: Peter Laubek

Aalborg Roklub 
125 år !
Til næste år bliver Aalborg Roklub 125 
år. Det har været en tradition, at vi 
markerer disse mærkedage på foskel-
lig vis. Da klubben blev 25 år i 1911 
blev der festet på Hotel Hafnia, hvor de 
herrer fabrikant C.W.Obel, fabrikant 
Chr. Kjær og apoteker J.J.Strøyberg 
blev udnævnt til æresmedlemmer. 
Endvidere blev der udgivet et jubi-
læumsskrift.
Ved 50 års jubilæet i 1936 blev Lunde-
Christensens rosang “ Fra tidernes 
morgen “ tilegnet klubben.
75 års jubilæet i 1961 blev fejret med 
aftenfest i Kilden, en fantastisk aften 
som mange af os husker endnu. Aller-

ede 5 år i efter, i 1966, blev der holdt 
80 års fest i samarbejde med ADR, der 
kunne fejre 50 år. Dette store sam-
menskudsgilde forgik også i det gamle 
Kilden.
I 1971 fejredes 85 års fødselsdagen 
med udgivelsen af jubilæumsskrift 
med Per Larsen som redaktør.
Endelig skal nævnes 100 års jubilæet, 
der blev fejret med pomp og pragt på 
Skydepavillonen under John Terps 
lederskab.

Skulle der være medlemmer, der har 
gode ideer eller lyst til at tage initiati-
ver til at fejre Aalborg Roklubs 125 år 
i 2011  så kontakt bestyrelsen. Erfar-
ingen viser, at skal det blive en succes 
- så skal vi være i god tid med plan-
lægningen !
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SIFA -
Julekomsammen
Tekst og foto: Peter Laubek

Helt fra starten i 1911 har roerne 
været godt repræsenteret i SIFA. I den 
første bestyrelse, sad Eugen Schmidt 
som stifter og formand. Eugen 
Schmidt fungerede som træner i Aal-
borg Roklub i 1912. Fra SIFA`s start 
var Aalborg Roklub`s mangeårige 
formand, direktør K.Christensen, 
kasserer.
Ved Julekomsammen var Aalborg 
Roklub fi nt repræsenteret.

Bingovinder Hans Worm, med sin Gølju-
lenissetrold, prøver at overbevise Orla, Ove 
Hust og Leif Schmücker om, at årets julesild 
svømmer ligeså godt i den netop vundne 
Harald Jensen som i Rød Aalborg.

De tre musketerer Ole Kristensen, Povl 
Wendt og John Terp forsøger at overbevise 
Jette Buus fra ADR om hvad der hører til på 

et julebord !

Tre, der hører til blandt klubbens top 10, tog 
del i juleløjerne. Fra venstre Ove Thomsen, 
Anders Enghave og Freddy Schnoor.
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Af Peter Laubek

Undertegnede blev en morgen sidst i 
november kaldt ind i omklædnings-
rummet af Anders Enghave. Frem af 
sit skab fremdrog Anders et gammelt 
dokument, en roplan for morgenron-
ingen i sæson 1988.Dokumentet var 
tydeligvis fremstillet af legendariske 
Berg Bach, der repræsenterede oplyst 
enevælde m.h.t. at bestemme, hvem 
der skulle ro med hvem, på hvilken 
plads og i hvilken båd –  det parla-
mentariske demokrati blev tilside-
sat i morgenstundensnavn! Som det 

fremgik i sidste nummer af robladet, 
lever morgenroningen i bedste 
velgående. Vi kan glæde os over, at en 
del navne på listen, stadig er aktive 
morgenroere !  

Morgenrøden stråler stadig
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AKTIVITETS-
KALENDER:
JANUAR: 
 Medlemsbladet udkommer

FEBRUAR: 
 AR Generalforsamling – 
 16. Februar 2010
 GAR generalforsamling - 
 25. februar kl. 18.30
MARTS: 
 Standerhejsning – 
 27. marts 2010
 Medlemsbladet udkommer
MAJ:
 Roskole
 Medlemsbladet udkommer
JUNI:
 Skt. Hans Fest

JULI: 
 Medlemsbladet udkommer

AUGUST:
 Klubbens Fødselsdag – 
 28. august 2010
SEPTEMBER: 
 Aalborg Regatta – 
 11. September 2010
 Medlemsbladet udkommer

OKTOBER: 
 Flæskestegstur – 
 23. Oktober 2010
 Standerstrygning – 
 30. oktober 2010

NOVEMBER: 
 Medlemsbladet udkommer

EMNE: 
Ny mand i redaktionen
Medlemsnr. 71 
er indtrådt i 
robladets redak-
tion. Jeg skal 
primært sørge 
for at ombryde 
bladet, så vi kan 
fortsætte med 
at have et let 
og overskueligt 
klubblad.
Min baggrund til deltage er, at jeg 
er udlært grafi ker - det er godt nok 
mange år siden - men i 38 år har jeg 
været ansat på Nordjyske Medier både 
som grafi ker, faktor og produktions-
koordinator for de tekniske afdelinger. 
Dog har jeg ikke selv udført det graf-
iske i en del år, så nu skal jeg genop-
friske mine kundskaber.

Steen Villadsen
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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- at materialeforvalter Søren Borg-
strøm og klubbens altmuligmand 
Roar Clausen har udskiftet skinner og 
sæder i robassinet. Vi har nu igen et 
virkelig godt alternativ til romaskin-
erne. Hjælp os med værne om mate-
rialet - ikke noget med at træde på 
rullesæderne, når man benytter 
robassinet.

- at i 40 erne var AR medlem af Dansk 
Skiforbund og havde en særdeles 
aktiv ski og orienterings – sktion. Bl.a. 
sendte man den legendariske Søren 
L. Lauritzen på skiinstruktørkursus i 
Norge.

- at fra velunderrettet kilde forlyder 
det, at tidligere roklubejer John Terp 
påtænker, at genindføre en af Aalborg 
Roklubs tidligere vinteraktiviteter 
nemlig ” Langrend ”. Efter sigende en 
inspiration hen har fået fra Grønland. 
Da der p.g.a. den  globale opvarmn-
ing ikke forvente skiføre hvert år, vil 
John i første omgang indføre en ” Bar-
beret ” udgave, nemlig stavgang. Han 
arbejder i øjeblikket på projektet og er 
set ” Stavre Rundt ” i Aalborg Øst efter 
mørkets frembrud for ikke at vække 
opsigt !

- at Søsportsvej i efteråret i stigende 
grad blev anvendt til parkering. På  et 
tidspunkt, blev der parkeret i begge 
sider, således det blev særdeles van-
skeligt at komme til og fra klub-

ben. Hvilket betød, at eksempelvis 
en udrykningsvogn ikke ville kunne 
komme frem. Udfra devisen, den, som 
har evnen har pligten, tog tidligere 
GAR formand Michael Richter affære 
og benyttede sig af sit netværk og fi k 
foranstaltet, at kommunens tekniske.
- at forvaltning fi k opstillet p - for-
budsskilte i søndre side af Søsports-
vej. Tak for det !

- at det er 60 år siden, at Ib Reimer 
fra Aalborg Roklub, sammen med 51  
andre roere, med kraftige åretag løb 
stævnen på vikingeskibet Hugin op på 
strandbredden ved de hvide kalkklip-
per ved Broadstairs på den engelske  
kyst efter en lang rotur over Nordsøen.

- at det forlyder fra ADR, at der er iagt-
taget sælhundelignende væsner i fjor-
den ud for AR`s slingers. Biologikyndige 
har kunnet berolige damerne med, at 
der blot har været tale om Smeden, 
Steff og Boghandleren, som optræder 
i vinterdragt, og iøvrigt er ganske 
ufarlige - nu hvor vandtemperaturen 
nærmer sig 5 grader.

- at for 100 år siden døbte fru fabri-
kant Stuhr en ny elegant 4 åres båd 
af cedertræ og af nyeste konstruk-
tion. Båden fi k navnet Christoph, 
efter klubbens mangeårige rochef, 
glasmager Christoph Hupfeldt. Båden, 
der blev bygget af Kjær i Hellerup, 
kostede 650 kr., hvoraf de 300 kr. var  
frivillige bidrag, der var indsamlet af 
foreningens damer. De samme damer, 
under ledelse af Anna Pingel, forsøgte 
5 år senere, at  blive optaget som fuld-
gyldige medlemmer af Aalborg Roklub, 
men forgæves.
- at Iwan Thorhauge, forhenværende 
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Aalborgroer, netop er fyldt 80 år. Iwan, 
der var i købmandslære hos Søren 
Jespersen på Boulevarden i efterkrig-
sårene, var på daværende tidspunkt 
ivrig roer i Aalborg Roklub. Iwan roede 
kaproning i fi rer og otter med folk som 
Ib Stetter, Freddy Schnoor, Knud Kjær 
Petersen og Søren L. Lauritsen. Iwan 
er i dag bosiddende i Støvring.

- at klubbens raske morgen - vikinger 
benyttede Bent Bogs fravær forleden 
morgen til at droppe dukkerten i den 
iskolde fjord. Spændende at høre, 
hvilken undskyldning de kommer 
med, når Bent “ The Ice  Bear” for-
langer en forklaring !

- at Morgenroerne fi k en rigtig kontant 
start på nytåret. Børge Christoffersen 
ønskede sine rokammerater godt nytår 
ved at erstatte det sædvanlige moderne 
gymnastikprogram med et radiopro-
gram med selveste Kaptajn Jespersen 
ved mikrofonen. Det kan godt være de 
gamle rosvende Tromholt, Helge Foss, 
Smeden, Enghave m.fl . fi k repeteret 
slutfi rhugsiddende og tilbage, sprede, 
samle hjem med fynd og klem af den 
gamle morgenfriske kaptajn. Anders 
Enghave, hvis forældre kendte kap-
tajnen, havde særlig stor fornøjelse 
af Børges nytårsspøg.

Vi er stadig nogle, der kan huske, 
at gymnastikeksperten, kap-

tajn Jespersen i 1957 afl agde 
idrætsmærkeprøven i roning i Aal-
borg Roklubs regi. Kaptajnen var på 
daværende tidspunkt 74, hvad vi i dag 
vel vil betragte som en grønskolling. 
Vores Ras er på vej mod de 93, Ove 
Thomsen nærmer sig de 90 og Trom-
holt, der deltog i nytårsløjerne er 86.

REDAKTION:
Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen 
Villadsen & Mikkel Gade. Medlemsbladet 
udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de 
ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et 
debatforum, så derfor er artikler og indlæg 
forsynet ’afsenderens’ navn, så det er 
tydeligt hvis mening,__ der gengives.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

15. februar 2010
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E K S P E R T I S E  ·  E R F A R I N G  ·  E N T U S I A S M E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand-
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting · 
Design og salg af AGLsigns’ navigations-
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


