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Formandens side
Så nærmer rosæsonen på vandet sig sin afslutning og vintersaktiviteterne
tager over, så jeg håber at alle der har tid og lyst benytter sig af både rospinning, som må siges at være en meget stor succes og med de ekstra
romaskiner vi har fået i år, skulle endnu flere kunne få fornøjelse af de dygtige
instruktørers program.
Som det måske er de fleste bekendt skal man ifølge DFfR kunne svømme
mindst 300m og det vil jo være oplagt at benytte vinteren til at sikre sig man
kan svømme den distance (de har vist ikke præciseret om man må dele det
op over flere dage, men man må formode det er i et stræk), men med lidt
træning er jeg sikker på alle uanset alder godt kan honorere krav.
På foranledning af en tur på Silkeborgsøerne har vi bestilt nogle nye og efter

sigende meget behagelige styrmandspuder, der vist udover at være gode at
sidde på også kan bruges til træning af balance.
Festudvalget har også i år arrangeret fællesspisning og jeg forventer det bliver
et stort tilløbsstykke ligesom de foregående år, så kan vi også danne os et
godt indtryk af om vores støjdæmpende tiltag virker efter hensigten ;-)
Skulle der være nogen der har lyst til at tegne annoncer til det kommende år,
vil det være en meget kærkommen hjælp (kender man nogen der vil
annoncere kan man eventuelt skrive til Flemming eller mig)
Steen Larsen
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Deget rundt var en lidt
tam affære
Af Flemming Hansen

Kun to to`ere kunne vi i år stille med til Deget Rundt.
Årets Deget Rundt var det dårligste besøgt i lange tider, ja måske nogensinde!
Jeg ved ikke hvad der var galt. Var det tidspunktet forkert eller er interessen for
det ikke længere til stede. Fakta er i hvert fald, at der næsten ingen mennesker
var.
Kun to både kunne vi stille med og det endda to`ere. Men ”the show must go
on” og starten gik med det jo nok forventede resultat, når man så de to
besætninger. Det ene hold betydelig stærkere end det andet.
Årets vinderbåd bestod af: Kirsten Morild som styrmand og Jørgen Hansen og
Ricki Sørensen som ”trækdyr”.

Det var sidste år vi afholdt Deget Rundt i den
kendte form. Til næste år hedder det ”Møllerne
Rundt”. Vi har ændret ruten, så risikoen for aflysning
på grund af vejret forhåbentlig er blevet mindre. En
anden ting er også, at vi i fremtiden undgår Degets
lange sydlige ”hale”, hvor man tit er tilbøjelig til at
gå for tæt på ligesom vi undgår Døde Anders.
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Deget
Af Flemming Hansen

Den lille ø Deget er beliggende ca 3 km syd-øst for
Rønnerhavnen. I ”gamle dage” et yndet udflugtsmål og i
dag midtpunkt for vores årlige kaproning.
Der var engang – sådan starter alle eventyr.
Da jeg i midten af tresserne blev medlem af roklubben, var Deget som regel
midtpunkt for de daglige roture. Især om foråret var det, for en ung knægt som på
næsten sytten år, spændende at ro derover. Fuglene havde lige lagt æg. Vi blev
jævnligt angrebet af især Terner, der kom styrtdykkende ned imod os, når vi
forsigtig gik mellem rederne.

En dejlig sval dukkert på Deget
Jeg skal også lige huske at fortælle, at vi tit samlede æg og når bådene skulle
hjemover, så sørgede vi som regel for at komme sidst af sted og så stod vi på
stranden og bombarderede de afsejlende robåde med mågeæg. Straffen for det
var kontant. Når vi kom hjem, så stod de bombarderede bådehold klar og vi fik en
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tur i det oliebeskidte vand ved bådebroen lige ved siden af Ørskov. Spørg Lars
Høyer, han kan bekræfte historien.
I dag var vi nok blevet anmeldt til en eller anden naturstyrelse, slæbt for retten og
tilbragt et par måneder i tugt- og forbedringshus. Sådan var det heldigvis ikke den
gang.

Fort Dey
Under den Store Nordiske Krig i 1712 blev der på Deget bygget et voldanlæg med
tilhørende vagtbygning, et corps de guarde, til beskyttelse af skibene, der lå på
reden. Man talte om redouten Deget eller fort Dey og den blev stærkt armeret. 4 stk
18 pundiger jernkanoner, dvs kanonkuglen vejede 18 pund, hertil medgik 9 pund
krudt

ved

affyringen.

Rækkevidden

ved

kerneskud

var

ca

6-800

m,

ved

rikochetskydning ca. det dobbelte.
Under kanonbådskrigen i 1807-14 mod englænderne udvidedes vagtstyrken til 40
mand under månedslieutnant Risum og der oprettedes en lodsstation under ledelse
af lodsoldermand Hedemarch (mon ikke det er ham Hedemarksgade er opkaldt

efter). Deget var en fremskudt post med eget rekognosceringsfartøj, der flere gange
spillede en afgørende rolle, når der var uro i farvandet. Endnu kan man nok
fornemme størrelsen og indretningen af voldanlægget.

Beton forgår ikke så let.
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Under 2. verdenskrig udstyrede nazisterne øen med et 75 mm luftværns/kystbatteri i
feltmæssig opstilling. Der er stadig rester af disse betonanlæg samt af en mole, der
ligger, hvor vi går i land.

Døde Anders
Under roturen kommer man lige før Deget forbi en stor sten, som kun er synlig

under ekstremt lavvande. Det er Døde Anders. Historien fortæller, at man fandt liget
af en matros kaldet Anders liggende og skvulpe på stenen. Han var aftenen i
forvejen deserteret fra vagttjenesten på øen for at tage på sygebesøg hos kæresten i
Fladstrand. Man havde skudt efter ham, men vidste ikke på grund af mørket, om
man havde ramt. Anders skulle efter sigende være blevet begravet i vestvolden i
skansen på Deget. Historien er efter al sandsynlighed usand, idet der i fæstningens
journaler intet er om episoden, der jo havde en alvorlig karakter.
Se – det var jo lidt træls, at historien om Døde Anders måske ikke er sand. Men
sand eller ikke – så er det en god historie. Vi ved jo – efter arrangementet med Gule
Ærter for et par år siden – at hans støvler i hvert fald huserer på Hirsholmene ved
nattetide.

Strandhygge på Deget
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I 60érne og 70èrne var der en masse kaniner på øen, men de er nu forsvundet. De
har vel indavlet sig selv til døde? Historien fortæller, at kaninerne var udsat af en
dreng fra Fiskerklyngen, som ikke længere måtte have dem.
Af fuglelivet, der er helt specielt, kan nævnes Riden også kaldet den tre-tåede måge.
Den yngler dog ikke her, men vores farvand er et af de sjældne steder, hvor den kan
iagttages. Tejsten, der er en lille andelignende fugl, er også et nærmere bekendtskab
værd. På vandet er det en lille sort fugl med hvidt vingespejl. Den yngler mellem
stenene på molen på Hirsholmen, hvorfor adgang til den sydøstlige mole er forbudt.
I farvandet omkring Deget ses den ofte sammen med edderfugle, gråænder samt
forskellige dykænder.

Snakker de mon om roerne, der lige er roet forbi?
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Sydvest for Deget ligger Jacobs vrag. Et skibsvrag, der ikke er nærmere identificeret.
Det blev opdaget af den navnkundige pressefotograf Jacob under en flyvetur. Han
fik i slutningen af tresserne flyvecertifikat og lavede mange flotte luftfotografier fra
Vendsyssel. Ak ja – det var før dronernes tid!
Klubbens tidligere formand Erling Hansen har udgivet et lille hæfte med titlen
Hirsholmene. Hæftet er fyldt med historier og anekdoter om Hirsholmene og der er
også en artikel om Deget, hvorfra en del af denne artikel er sakset. Hæftet kan i
øvrigt lånes på biblioteket og er bestemt læseværdig.

På vej hjem – godt trætte efter en dejlig tur til Deget
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Svømning
Af Flemming Hansen

Vi får samme svømmetider til efteråret som sidste år.
Der har været afholdt møde mellem alle brugerne af svømmehallen og
kommunen omkring næste års svømmetider. Det har som sædvanligt været
noget af et puslespil at få det hele til at gå op, ikke mindst fordi der er
kommet endnu en stor klub ind blandt brugerne. Det drejer sig om Triatlonklubben, der også ønsker at få tider i svømmehallen.
Vi skal, i lighed med sidste år, svømme sammen med Kajakklubben. Det bliver
de samme tidspunkter, nemlig tirsdag fra kl 19.00 til kl 20.45.
Vi starter med svømning umiddelbart efter Standerstrygningen nærmere
bestemt tirsdag den 31. oktober 2017.

Man starter som lille …..
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Ole Axel Nielsen er død
Æresmedlem i Frederikshavn Roklub Ole Axel Nielsen er død 85 år.

Ole Axel Nielsen var den sidste sværvægter i Frederikshavn Roklub. Formand og
primus motor igennem flere perioder begyndende i tresserne, derefter en periode i

halvfjerdserne og endelig en periode i firserne, hvor han var primus motor i
forbindelse med bygningen af vores nuværende klubhus i Rønnerhavnen. Ved såvel
klubbens 25 års som 50 års jubilæer i henholdsvis 1968 og 1993 stod Ole Axel for
opsætning og udgivelse af klubbens Jubilæumsskrifter.
Man kan roligt sige, at når det så sortest ud, så sendte man bud efter Ole Axel. Han
svigtede aldrig og sagerne blev så klaret til alles tilfredshed.
Ole Axel var også en periode medlem af Dansk Forening for Rosport´s
hovedbestyrelse og var her hovedkraften bag en omorganisering og koordinering af
instruktøruddannelsen og blev for dette tildelt D.F.f.Rosport´s ærestegn.
Ole Axel Nielsen har også i en lang periode været i ledelsen af Golfklubben Hvide
Klit. Endvidere har han været medstifter af Samarbejdende golfklubber i Nordjylland.
I forbindelse med arbejdet for golfsporten har han modtaget Dansk Golfunion´s
hæderstegn i sølv.
De senere år har Ole Axel lejlighedsvis mødt op til vores generalforsamling og
derved fastholdt kontakten til klubben.
Æret være Ole Axels minde.
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Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

Klinik For Fysioterapi
Tonni Carlsen

Fyslugisk beh

Søndergade 32

Børnebehandling

9900 Frederikshavn

Sportsskader

www.tonnicarlsen.dk linik@tonnicarlsen.dk

Gulve og Gardiner
Suderbovej 2
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Tlf 98 42 85 00

9900 Frederikshavn

Et par gamle både
Af Flemming Hansen

En genlæsning af klubbens 50 års jubilæumsskrift fra
1993 bragte minder frem om gamle dage.
I forbindelse med jeg skrev et par artikler til dette nummer af bladet, kom jeg til at
se i det gamle jubilæumsskrift. Det skal man ikke gøre, når man som jeg har passeret
de 65 år og er folkepensionist, for så går tiden lige pludselig.
Jeg faldt over navnene på de både klubben har haft gennem tiden. Jeg husker
selvfølgelig ikke så mange af dem, men alligevel var der et par navne, der bragte
minder frem fra fortiden. Blandt andre dukkede navnene Kastrup og Holte op. Det
var både, der i 1966 blev udstationeret fra Holmen til brug for sergent- og
reserveofficerseleverne fra flådestationen.
Historien er nærmere den, at klubben i midten af tresserne var lidt nede i en
bølgedal og medlemstallet var vigende. Nu afdøde æresmedlem Ole Axel Nielsen
blev på det tidspunkt valgt til formand for første gang, han var formand i 3
omgange i alt, og som en af de første ting han gjorde var, at hæve medlemstallet
betydeligt. Han indledte et samarbejde med Søværnet for, hvad var mere naturligt
end en marinesoldat der roede.
Klubben fik på den måde en kraftig saltvandsindsprøjtning af raske unge sergent- og
søofficerselever. De satte et gevaldigt liv i klubben og frederikshavnerdrengene fik
kamp til stregen om pigerne i klubben. Jeg kan huske flere af dem, men kun et
enkelt navn falder mig i hu, nemlig Søren Midtiby. Det var nu nok på grund af det
lidt mærkelige navn, jeg især husker ham.
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Det lykkedes i samme åndedrag at få 2 både udstationeret fra Holmen, der så vidt
jeg ved, havde en roklub den gang. Bådene gjorde god gavn og blev senere købt
for den symbolske betaling af 100 kr pr båd. De omdøbtes i 1975 til Fladstrand og
Hirsholmen af viceborgmester Knud Uggerhøj og chefen for Søværnets Sergentog reserveofficersskole, orlogskaptajn P G Jensen.
En af bådene blev samtidig udlånt til den nystartede roklub i Hals. Den anden blev
i 1979 byttet med Sæby Roklub og klubben fik i stedet en ældre fire åres
outrigger, der blev døbt Hirsholmen. Denne afløste klubbens første outrigger
Mågen, der blev købt brugt i Nyborg. Mågen sang sin ”svanesang” i 1974, da den i
hårdt vejr blev bordfyldt og slået til vrag på Nordre Mole. Heldigvis reddede alle
sig i land.
Outriggeren fra Sæby, Hirsholmen, hængte i rigtig mange år under loftet i
bådehallen, men blev solgt i slutningen af halvfemserne til diskoteket Q´s Kapel i
Søndergade. Diskoteket var opkaldt efter Quesel, der tidligere havde en
bedemandsforretning i ejendommen. Diskoteket hed først Quesels Kapel, men

protesterne var mange og det blev derfor ændret til Q´s Kapel. I dag hedder det
Boddy Holly.
Jo – enkelte af bådene kom langt omkring.
Jeg har efterfølgende prøvet at google navnet Søren Midtiby. Jeg er ikke sikker,
men jeg tror det er ham, der er kontingentkasserer i roklubben Viking, Faxe
Ladeplads. Billeder har det jo med at lyve, når man kommer op i årene, men jeg

synes jeg kan genkende ham på billeder fra roklubben Vikings hjemmeside.
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PS: Vi har en gammel to ér Græsholm (den fik navnet, fordi den havde grønt
dækken). Den blev købt brugt af KR (København Roklub) i slutningen af
halvfemserne, hvor man stod og manglende en båd. Den har hængt på væggen de
senere år, men er nu taget ned og vi vil forsøge at sætte den i stand, idet vi tit står
og mangler en to`er, for at få det hele til at gå op.
Det bliver spændende om det lykkes.

Græsholm med kølen i vejret ventende på reparation
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Turen til Silkeborg
Af Torben Hylle

Det var en fin tur, Silkeborg Roklub havde arrangeret
Vi tog af sted fredag eftermiddag den 1-9-2017 omkring kl. 16.00. Turen gik
meget fint og vi ankom til vores hytte omkring kl. 18.00. Andrea havde bestilt 2
hytter til os på Silkeborg sø camping og feriehuse.
Efter indkvartering begav vi os ned til Silkeborg centrum for at finde et sted vi

kunne få os lidt at spise. Det endte med Bones som ligger i området ”
Papirfabrikken” tæt på vandet.

Der var 2 som efter måltidet søgte et sted hvor vi kunne komme til at se fodbold.
Kanon kamp DK – Polen. Så var det hjem og i seng så vi kunne være friske til
morgendagens ro tur.
Der var 3 forskellige ruter. En på 16 km. Til paradiset, en til Himmelbjerget på 23
km. Og til sidst en tur til Rye på 36 km.
Vi mødte ind til kl. 9.00 hvor vi fik lidt morgenmad og der var rigeligt, skulle jeg
hilse. Derefter skulle bådene gøres klar til afgang. Der med virkelig god hjælp at få
af roerne fra Silkeborg. Kirsten kom med en” firer båd” sammen med roere fra Århus. Ricky, Andrea og Torben var i en to’er båd. Rigmor, Eva, Lena, Hanne og Lars
var sammen i en båd.
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Det er et meget roligt vand at ro på. Der var mange andre som nød turen på søerne,
blandt andet kano –kajak – speedbåde store som små – turistbådene og så var der
en del som lå og svømmede rundt i det lidt kedelige vand, som ikke var lige rent
alle steder. Man var nødt til at være vågen som styrmand udfordringerne var til
stede.
Efter turen kom Andrea i snak med Marie fra Haderslev roklub. De fik en aftale i
stand om at vi skulle ud at ro om søndagen også.
Lørdag aften efter vores ro tur og et vist indtag af pølser og brød i roklubben, aftalt
vi at vi skulle hjem til hytterne og hygge os. Det gik dog stille og roligt. Jeg tror vi er
blevet ældre og måske mere fornuftige. Ja vi kom forholdsvis tidlig i seng.

Søndag morgen mødtes vi med Marie og 2 yngre medlemmer fra Haderslev roklub
samt en roer fra Silkeborg roklub – kan ikke huske hans navn - til lidt morgenmad
(fra dagen før) og samtale om hvor vi gerne ville hen.
Det blev en dejlig tur rundt på en del af søerne og i alt blev der roet 21 km.
Andrea’s båd roede dog 1 km. længere, men den kilometer var vist ikke så lang
endda. Hallo
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1966 var et godt år!
Af Flemming Hansen

Tanker omkring en gammel ”Kaninbog”.
Under oprydning på kontoret dukkede nogle gamle Kaninbøger op. Nysgerrig som
man jo er, fandt jeg en, der omfattede året 1966. Året for min første indmeldelse i
roklubben.
Jeg bladrede lidt i den og pludselig dukkede der kendte navne op. Lars Hoffmann
Høyer fik f eks sin første lektion den 16.05.66 – ja det er længe siden. Lars blev
frigivet – hold nu fast – 6.6.66, mere sex ét kan det vel ikke blive. Samme dag som
Lars, den 16.05.66 fik jeg også min første lektion, men blev først frigivet en uge efter
Lars, den 13.06.66, for øvrigt på min afdøde lillebrors 7 års fødselsdag. Lars var altså
lidt foran end mig.
Et tredje kendt navn Torben Hylle figurerer også i bogen. Han startede 04.05.66,
men blev aldrig frigivet. Det blev han først i 2016, altså med 50 års forsinkelse. Bedre
sent end aldrig.
Hanne Høyer figurerer også i bogen, men nogle år senere. Hanne fik sin første
lektion 21.05.69 og frigivet 09.06.69.

Det er sjovt, når man sidder og bladre i gamle bøger og ser de forskellige navne, så
husker man mange af dem tydeligt og mange sjove historier dukker op. Der var for
eksempel en Poul Christensen. Ham kaldte vi altid James, hvorfor ved jeg ikke, men
han var så vidt jeg husker med Lars Høyer på langtur i den svenske og norske
skærgård. Så var der en Søren Midtiby(mærkeligt navn), han gik på søværnets
sergentskole, som der var et samarbejde med. Se artikel i bladet om de gamle både.
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Der var også Bornholmeren. Han hed Bjarne, hvad mere kan jeg ikke huske. Han

Der var også Bornholmeren. Han hed Bjarne, hvad mere kan jeg ikke huske. Han
lavede næsten egenhændig en forlængelse af den gamle bådebro, mens han var
tilsynsførende for hans rederi på en ombygning på et af byens værfter.
Så var der også en Uffe Knudsen - han var lillebror til Gerda Knudsen, en af
klubbens livlige unge piger. Jeg fik hende at mærke på en Pinsetur til Bratten. Der
var en bror mere, men jeg kan ikke huske, hvad han hed. Deres forældre boede på
Kildevej, hvor der blev holdt ”rigtige” fester, når deres forældre var ude at rejse.
Efter sigende blev der engang kørt på cykel på taget af huset, under en af disse

fester. Det skal siges, at huset havde fladt tag.
Sæt man nu havde haft EDB
dengang. Så var sådanne
ting aldrig dukket op efter
50 år. Hvem ville dog finde
på, at gå ind og kigge på
nogle gamle filer? Ja, de var

formentlig blevet væk på et
eller andet tidspunkt. Hurra
for de gamle bøger.
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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
September
30.

Løvfaldstur

Roklubben Ægir, se opslagstavle

Oktober
02.

Kanindåb efter roning

kl 19.30

28.

Standerstrygning

kl 14.00

31.

Svømning starter

November
03.

Fællesspisning

kl 18.00

December
02.

Julefrokost

kl 13.00

Roning i rosæsonen
Hver dag kl 18.00
Onsdag kl 09.00
Svømning i vinterhalvåret start 31.10.2017

Tirsdage kl 19.00 lige uger
kl 19.30 ulige uger
Rospinning i vinterhalvåret
Mandag og onsdag kl 09.00
Motionsrummet står til rådighed for alle, hver dag
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Skagensvej 270 9970 Strandby
98 48 14 10

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 2017
Senior – medlem
U – medlem
Passive

1 000 kr
600 kr
300 kr

Ægtefællerabat 50 pct for ægtefællen
Indbetales til Spar Nord konto 9006 130 56 94564
Betales senest 1. maj 2017

HUSK AT OPLYSE NAVN
Husk at meddele ændring af mailadresse og flytning til
Kasserer Flemming Hansen på 23 65 17 64 eller
fash9900@hotmail.com
24

