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Formandens side
Så er Deget rundt blevet gennemført og endda i godt vejr, det har vi ellers ikke
været så heldige med i sæsonen indtil videre, der har været noget dårligere end
sidste år hvor der næsten ikke var en dag man ikke kunne komme på vandet,
men vi kan jo håbe på det bliver godt i den sidste måneds tid. Der har jo været
nogen der er kørt til roklubben og så måtte køre igen uden at komme ud at ro på
grund af, at for få roere er mødt op, men der er nok også forskel på hvor meget
lyst og energi der kan mønstres til en tur hvis vejret ikke viser sig fra sin bedste
side.
Men nu kan man jo i hvert fald sige at hvis der ikke er vejr til at ro kan man jo udnytte at roklubben igen i år har mulighed for at svømme fra 1. september hver
tirsdag kl 1900-2000, vi har stadig en aftale med John Bull om favorable priser på
et øl-kort, hvis strabadserne i svømmehallen kræver lidt ekstra væske. Festudvalget har også planlagt en event som vi håber mange støtter op om og der bliver
også en whisky/rom som der vil blive skrevet mere om andet steds i bladet.
Udkast til smagning hvis det er for billigt ændrer vi bare pris!
Whisky-smagning
Da den blev aflyst i foråret prøver vi at lave den tidligere lovede smagning, det
bliver det fredag den 13 november så vi er ikke overtroiske! Uden at afsløre for
meget vil jeg sige at det bliver IKKE de røgede whiskyer der bliver mulighed for at
smage men det bliver både nogen der er destilleret 1og 3 gange,
så skulle der være nogen der har været med før kan de sikkert gætte i hvert fald
hvor de kommer fra. Vi regner med at det skal koste 150kr. men det kan ændres
lidt afhængig af hvor mange forskellige der skal smages. Vi påregner det skal være 8-10 styk
Der skulle jo også gerne blive et lille overskud til roklubben.
Tilmelding til Steen Larsen steen_larsen@hotmail.com / 42793662 eller Kim Christensen.
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Godt sømandskab!
Af Flemming Hansen

Der blev udvist særdeles godt sømandskab, da der
var 2 dagestur til Hirsholmene.
Mandag den 20. juli drog to firere på tur til Hirsholmene, hvor man overnattede i Lodsgården. Det var 3. år John Kristensen arrangerede en sådan tur. De
tidligere år med stor succes.
I år gik det imidlertid galt. Vejret artede sig ikke som det skulle. Det blæste op,
regnen stod ned i stride strømme. Frederikshavnerroere plejer ikke sådan at

lade sig gå på, af vejret, men denne dag var vejret for hårdt, så man valgte at
efterlade bådene på øen og fik, med store udgifter til følge for deltagerne, rekvireret Seadog, der lå ved Læsø med lystfiskere. Den kom og hentede 10 lidt
skuffede roere og satte dem i land på havnen i Frederikshavn.
Næste dags aften sørgede en af Peter Emils venner for at sejle 5 roere til Hirsholmene, så ”Nordea” kunne blive roet hjem og ”Øsen” kom på slæb af motor-

båden.
Det var rigtig godt sømandskab, der blev udvist. Havet er lumsk og man skal
ikke tage nogen chancer.
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GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf 98425022

Fax 66181830
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Hirsholmene
Af Flemming Hansen

Derude ligger de, så tæt på og alligevel så langt væk.
Jeg har tidligere fortalt, at klubbens gamle formand Erling Hansen har samlet

en del historisk materiale omkring øerne. Vi bringer her historien om brødrene
Larsen, som Erling skrev sådan om:

De sidste ægte
Brødrene Larsen var de sidste ægte holmboere, og de kunne føre deres slægt langt
tilbage i Holmens historie. Deres bedstefar var feks kanoner ved Falsens eskadre
under englandskrigen 1808 – 1814.
Brødrene, sådan kaldtes de altid, var ungkarle og boede for sig selv, men der var
som regel altid folk i huset. Det gjaldt både øens beboere, folk fra fastlandet eller
turister. Julius og Theodor var skam gæstfri.

Julius og Theodor
Julius var den ældste og havde alle udendørs pligter, mens Theodor tog sig af det
indendørs. Han havde det synlige handicap kun at være i besiddelse af 1½ ben.
Det halve havde han som barn mistet under et tipvognstog, da der var stenbrud på
Holmen.
Til trods for sit handicap klarede han sine pligter til fulde. Der blev selvfølgelig ikke
tørret støv af hver dag, men Theodor blev dog, ved i hvert fald en enkelt lejlighed,
set vaske gulv hængende over sin krykke. På spisebordet lå der ikke som andre
steder en dug, men en avis, som blev skiftet et par gange om året.
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Rengøringen
Når Theodor skulle rengøres, foregik det på den måde, at han sad ved spisebordet
med lidt varmt vand i en skål og en stump spejl. Så sæbede han sig ind med en malerpensel, og når barberingen var til ende, fik den øvrige del af hovedet en tur med
penselen, så var den vask overstået.

De spyttede
Begge brødre brugte skrå og skulle derfor spytte ret ofte. Julius plads var modsat
kakkelovnen i ca 5 meters afstand. Herfra kunne han sidde og ramme ovnen lige så
fint, og hver gang bragte det en bølge af en sur ubestemmelig lugt i stuen, når
spytklatten fordampede på den varme ovn. Flere kvinder nægtede at besøge brødrene, hvis de ikke stoppede griseriet. Så gik brødrene i stedet hen og løftede et par
ringe på komfuret og spyttede ned i ovnen.

Et godt fund
I pengesager var brødrene meget påholdende og deres købmandsregning var ikke
stor.
Skraldet fra øens husholdninger blev tømt i vandkanten i Præstebugten og her gik
Julius på opdagelse. En dag fandt han nogle mugne grisetæer, som han mente var
for gode til at smide ud. Han tog dem med hjem og børstede dem af, hvorefter de
blev kogt – og spist. Da han senere blev spurgt, hvordan de smagte, svarede han: ”
Jo, de strittede da lidt imod, men ned skulle de – og ned kom de!”
Brødrene var et godt eksempel på, at det nødvendigvis ikke var skidt og møg, man
blev syg af. Man sagde, at de var galvaniserede indvendig.
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Efterskrift
De to brødre hviler nu, som de sidste ægte holmboere, på den lille stille kirkegård
bag Holmens gamle kirke, hvor kun høres bølgeslaget i Præstebugten og de skrigende måger over bugten og øen.

Til interesserede kan jeg oplyse, at alle fortællingerne Erling har samlet, er udgi-

vet i et lille hæfte, der kan lånes på biblioteket.
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Rospinning til vinter
Af Flemming Hansen

I år etableres Rospinning i tiden mellem standerstrygning
og standerhejsning.
Vi har nu tre romaskiner og dermed mulighed for at konkurrere på roning i romaskinerne.
Derfor sender vi folk på kursus i Rospinning, se artikel andet sted i bladet. Jeg ved
ikke rigtig, hvad rospinning går ud på, men når de nye instruktører vender tilbage
fra kurset, bliver vi alle meget klogere.
Det er mit håb, at vi ved omtale i avisen og ved mund – til mund metoden, kan få et
par nye medlemmer. Vores motionsrum er et godt alternativ til alle de forskellige
motionscentre rundt omkring.
Der er måske også et par løbebånd på vej, men det vil tiden vise.
Med dette nye tiltag, håber jeg, at motionsrummet bliver benyttet meget mere end
hidtil.
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Så kom de i ....
Af Flemming Hansen

De sidste vinduer i sommerhuset er nu kommet i.
Torsdag den 7. maj var imødeset med spænding. De nye vinduer var lovet leveret på
denne dag. Kim Christensen havde en urokkelig tro på leveringstidspunktet og havde allerede sat klubbens ”håndværkere” stævne i Bratten lørdag den 9. maj.
Jo – de kom.
Kim og Preben Christen tyvstartede og begyndte allerede om fredagen med isætning af de første vinduer. Lørdag morgen gik det løs. Ud fra hukommelsen kan nævnes, at foruden Kim og hans far mødte Steen Larsen, Carsten Højmark og Lars Høyer
op.
Og huu - som det gik. Snart var alle i gang og vinduerne blev hurtigt isat. Selv lysninger mv blev ordnet i en fart. Der foruden fik vi også lavet et problem med vandtilførselen til et af toiletterne. Jo der blev sandelig arbejdet ud af ”det hårde liv”.

Jeg ved ikke hvad vi i klubben skulle gøre uden disse ildsjæle, der smider alt, hvad
de har i hænderne og iler til undsætning, når klubben kalder. Det gælder ikke bare
ovennævnte, men vi har heldigvis mange medlemmer, der yder en stor indsats i
klubben også når det gælder alt andet end roning.
Man skal passe på med at nævne navne – sæt man glemmer nogle, men jeg har her
gjort en undtagelse.
Tak for indsatsen.
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Svømning
Af Flemming Hansen

Svømningen er starter
Ak ja – efteråret venter forude og svømningen er allerede gået i gang. Vi har de
samme tider som tidligere, nemlig tirsdag fra 19 – 20.
Igen i år er det svømmehallen, der sørger for livreddere. Det er dejligt, at vi ikke
længere selv skal skaffe livreddere. Selv om det er noget dyrere, er det en stor lettelse for foreningslivet, at svømmehallen selv har overtaget det hverv.
Nu er det med at få badebukser og badedragter købt i en fart.
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Instruktører til Rospinning
Af Flemming Hansen

Der er nu mulighed for at blive instruktør i Rospinning.
Det er lykkedes Skive Roklub at etablere et kursus i Rospinning. Kurset afholdes i
Skive Roklub i week-enden 7. – 8. november 2015. Vi har allerede tilmeldt to til
kurset, men er det noget for dig, så kontakt straks kassereren. HUSK jo flere vi er
til at løftebyrden, jo lettere bliver det.
Har du lyst til at blive instruktør i rospinning, så sig det til kassereren, der vil sørge for tilmelding. Der er rift om disse kurser, så skynd dig.

Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29

Søndergade 10A – 9900 Frederikshavn.

Klinik For Fysioterapi
Tonni Carlsen

Gulve og Gardiner
Suderbovej 2

Søndergade 32
9900 Frederikshavn

Tlf 98 42 85

00

Fyslugisk beh
Børnebehandling
Sportsskader

www.tonnicarlsen.dk linik@tonnicarlsen.dk

Unek
Sommerhusudlejning

/www.unek.dk
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Deget Rundt i strålende
solskin
Af: Flemming Hansen

Vejrguderne teede sig fra den bedste side under årets
Deget Rundt
Det var med lidt bange anelser klubben først på sommeren fastlagde dagen for kaproning Deget Rundt. Som sommeren havde artet sig hidtil, var der vist ingen, der
troede på godt vejr, men sandelig – vi fik det bedste vejr, vi har haft i mange år.

Vi havde i år fået forstærkning af to ferierende roere fra Strib, så det lykkedes at få
stablet 3 4´ere på benene eller i vandet burde man vel sige.
Flemming Hansen prøvede så godt han kunne at etablere 3 lige stærke hold. Det
lykkedes vist meget godt, der var i hvert fald ingen højlydte protester.
Starten gik og huj hej, hvor skumsprøjtet stod om stævnen af de tre både. Jeg ved
ikke om det var på grund af vejret, men løbet i år blev afviklet på den hurtigste tid
nogen sinde. Den vindende båd strøg over målstregen efter kun 34 min og 59 sekunders roning. Rigtig rigtig flot.
I den vindende båd sad naturligvis Jørgen Hansen. Han har bestemt ”næse” for det
der. Han har siddet i den vindende båd 9 gange de sidste 10 år, tillykke med det.
Foruden Jørgen Hansen bestod den vindende besætning af Andrea Welzel, John Kristensen, Birthe Papsø fra Strib og Steen Larsen.
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Der var sponsorgaver til vinderne fra Spar Nord og JYSK.
På billederne nedenunder forsøger John at vise, hvilken vej man skal ro og på det
andet billede ses det vindende hold.
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Nye årer
Af Flemming Hansen

Klubben har fået nye årer til ”Øsen”.
Klubben fik sidste år en flot donation fra Håndværkerforeningen til nye årer og i år

har vi fået penge fra Danske Bank. Det betyder, at der nu er penge nok i kassen til
at anskaffe årerne.
Det er lykkedes os at finde nogle næsten nye årer i Bagsværd Roklub og vi har købt
4 sæt Maconårer til GIGbåde.
Vi er meget glade for, at erhvervslivet og kommunens Anlægsfond rækker os en

hjælpende hånd økonomisk ellers havde vi ikke haft mulighed for sådanne indkøb.
Husk på, at vi inden for de seneste 7 -8 måneder har fået varmepumper, romaskine
og nu nye årer.
Vi takker endnu engang for alle donationerne.
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Da Spar konge var knægt ….
Af Flemming Hansen

Når foråret kommer, bådene bliver sat i vandet, solen

skinner så flyver tankerne tilbage til dengang der var roere til.
Jeg har mange gange efterlyst indlæg til robladet, men det er som om, at folk
har nok i at læse det og indlæggene er få, ja næsten ikke eksisterende. Derfor
må jeg en gang imellem ty tilbage i arkiverne og bringe gamle indlæg. Her kom-

mer et.

I midten af sidste århundrede, nærmere bestemt tresserne, stiftede jeg bekendtskab
med Frederikshavn Roklub for første gang. Jeg fulgte et optog gennem byen med et
jazzorkester i spidsen efterfulgt af en båd trukket af unge roere. Dernæst en flok
roere, der bar på årer, der pegede op i luften og til sidst en flok unge mennesker
med ganske store ører.
Optoget bevægede sig med mig og flere andre nysgerrige ud mod fiskerihavnen og
endte helt ude ved Ørskov. Her ude på spidsen, klemt inde mellem værftet og Havnekontoret, lå roklubbens klubhus. Det var årets Kanindåb, der blev fejret. De unge
mennesker med de store ører, kaninerne, blev indsmurt i diverse ildelugtende væsker og derefter smidt i havnen, under stor morskab for tilskuerne og ikke mindst
dem selv.
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Et par år efter, nærmere bestemt 1966, mødte jeg op i klubben en tidlig forårsdag.
Jeg ville være roer. Af et par kammerater, der var medlemmer, havde jeg fået at vide, at det var sjovest om aftenen. Der var dog det problem, at man skulle være 17
år for at ro om aftenen. Jeg startede derfor med at lyve mig et år ældre end jeg i
virkeligheden var. Det fandt jeg senere ud af, der var flere der havde gjort. For god
ordens skyld skal jeg lige sige, at jeg har fået det rettet i bøgerne.
Før man måtte ro skulle man have instruktion af erfarne roere. Den første gang kom
jeg end ikke ned i en båd og sidde, men hørte om kun bagbord, styrbord, kølsvin,
spanter, langrem og hvad det alt sammen nu hedder. Derefter kom man i en fire´r
og lærte at ro inde i havnen. Havnen var jo stor, der var hele fiskerihavnen, yderhavnen og endelig trafikhavnen. Trafikhavnen måtte vi, mod fornøden forsigtighed, godt
ro ind i den gang. Det var spændende når færgerne kom og gik, men hvor var det
svært at ro, når færgerne manøvrerede og havnen var fuld af ”skruevand”. Det var
næsten ikke til at drive båden frem når vandet var pisket op af de store skruer.
Efter man var frigivet startede det rigtige roerliv. Om foråret var vi tit på Deget. Når
mågerne havde lagt æg, var det til tider direkte farligt at være der. Vi blev angrebet
den ene gang efter den anden af hidsige måger. Det sjoveste var, når vi skulle af
sted fra Deget. De både, der tog først af sted, blev bombarderet med indsamlede
mågeæg og man var stolte som paver, hvis det lykkedes at ramme nogle i de andre
både.
Lykken varede dog kun indtil man kom ind. Derinde stod de andre mandskaber klar
til at tage imod en. Der var kort proces. Man blev smidt i havnen. Når man tænker
på, hvor snavset vandet var, fyldt med olie og alt andet uhumsk, var det et under, at
ingen blev syge.
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Senere fulgte turene til Bratten. Pinseturene var eftertragtede. Huset var altid fyldt til

bristepunktet og kælderen i køkkenet var fyldt med øl. Det var tiden før toiletter og
vaskerum. Toilettet var halvvejs nede ved stranden og lignede nærmest et skilderhus. Lugten snakker vi ikke om og strøm var en by i Rusland. Alligevel havde vi
nogle knaldgode ture derud. Vi var ikke så fordringsfulde, vi var unge og safterne
kogte. Jo de ture var alle tiders, men man fortalte ikke forældrene om alt, hvad der
foregik. Mon også mine børn har undladt og fortælle mig alt??

Der var rigtig mange unge den gang og mange fandt senere sammen i parforhold.
Jeg husker ikke alle, men der var selvfølgelig min tvillingbror Erling og Lars Høyer,
som startede samme år som jeg. Der var brødrene Reichstein, brødrene Jens Chr og
Carl Emil Heidemann og Jens Anker Simonsen. Carl Emil og Jens Anker løb med Jette og Lene og knap var Hanne dukket op, før Lars tog sig af hende. Der var også en
der hed James, han hed dog rigtig Poul og der var Bornholmeren, hvis navn jeg
ikke kan huske.
Jo minder er der nok af fra dengang
Spar konge han var knægt
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LE Camping

v/Ulla og Søren Mortensen
Industrivej 13-15
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 91 11
www.le-camping.dk
-også åbent søndag 12-16

Tlf. 98 43 40 76

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S
Peugeot Frederikshavn
Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Auto-&Møbelpolstring-skibsmontering-Gulvbelægning-Vådrumsvinyl
Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810
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AKTIVITETSKALENDER
Følgende aktiviteter er på nuværende tidspunkt fastlagt

Oktober
2.

Fællesspisning: Skipperlabskovs

Tilmelding senest 28. september til
John på mail: john@plakaten.dk

24.

Standerstrygning

November
13.

Whiskysmagning

Tilmelding til Steen eller Kim

December
5.

Julefrokost

Nærmere senere

Instruktion

Mandag og Torsdag

Svømning

Tirsdag

kl 19.00

Motionsrummet står til rådighed for alle, hver dag
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Helge Smidt

Statsaut.ejendomsmægler
Søndergade70 9900Frederikshavn
Tlf: 98 43 55 00 98482400

Skagensvej 270 9970 Strandby
98 48 14 10

WWW.realmaeglerne.dk/9900

Britta Aakerberg & Pia Lindstrøm
Søndergade 63 9900 Frederikshavn Tlf 98421099
Sct Laurentiisvej 29 9990 Skagen Tlf 98442423

FRISØREN

V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B,
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15
PENSIONISTRABAT HVER DAG
Tirsdag - fredag 9.00 -12.00 & 13.00 - 17.30
Lørdag 7.30 - 12.00 Mandag lukket
Tidsbestilling

Bente Wiberg & Johnny Larsen

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Frederikshavn
Roklub
«Virksomhedsnavn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse»
«Postnr» «Bynavn»

UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn

B E SØG VO RE S WEB- STE D!
www.frederikshavn roklub.dk

Kontingent 2015
Ungdomsroer (12 – 18 år)
600 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
A-medlem
1 500 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
B-medlem
750 kr
Roning hver dag til kl 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der
Vælges ved sæsonens begyndelse. Deltagelse i alle øvrige aktiviteter.
Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.
Indbetales til Spar Nord: reg nr 9006 konto nr 130 56 94564
Husk at meddele mailadresse og flytning til
kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com
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