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Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst.                               Jacob Knudsen, 1891 
 
Så er det på forunderlig vis blevet forår igen. Anemonerne lyser hvidt i skovbunden, fra 
Risskov mærker man den karakteristiske lugt af forårsløg og inden længe står skoven atter 
grøn. Klubben har fået ca. 70 nye medlemmer, som nu har været ude på deres første roture. 
Langsomt men sikkert kommer de på opdagelse i vores daglige rofarvand, og inden længe 
udvides horisonterne også til fjernere kyster. Dette nummer af Årebladet rummer en række 
gode tilbud til såvel nye som gamle medlemmer, som vi vil opfordre jer til at deltage i. Vi håber, 
at I må få en dejlig og aktiv sæson. 
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eller afleveres til de øvrige medlemmer af 
redaktionen. 
Indlæg modtages pr e-mail indtil 
deadline.  
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FORMANDENS KLUMME 
 
 
Sæsonen er i gang, den 62. i klubbens 
historie. Vi har taget imod over 60 nye, 
håbefulde kaniner, der i skrivende stund er 
ved lære at begå sig på vandet. En ny 
dobbeltsculler venter på at blive indlemmet 
i bådparken på Brabrand (se opslag om 
navnekonkurrence andetsteds), vi har fået et 
nyt og lækkert køkken i klubhuset, 
facaderne på klubhuset vil blive renoveret af 
en professionel murer og et ladfuld nye årer 
er på vej til at udskifte de gamle træ-årer i 
bådene på havnen: I bestyrelsen har vi valgt 
at tage skridtet fuldt ud efter flere års 
forberedelser og en klar tendens til at 
foretrække lette årer i bådene. Derfor vil alle 
vores både inden for et stykke tid have 
kulfiberårer som standard. Det er et løft at 
standarden i bådene, vi er sikre på, vil blive 
en succes – og skulle man fortsat ønske at ro 
med træ-årer, så er de nu blot valgfrie. 
 
Mod på det med hjemmesider? 
Webmastertjansen savner en afløser – jeg 
har siddet på posten siden en før årtusinde-
skiftet og det har været en fantastisk lærerig 
og givende opgave at følge med, mens 
nettet udviklede sig og blev til det, det er i 
dag (hvor det stadig udvikler sig, men jeg 
har fået mindre tid til at følge med!). 
Hjemmesiden er blevet til en central bastion 
i klubbens liv, og det siger sig selv, at det 
skal den gerne blive ved med at være – 
gerne med nye muligheder. Har du lyst til at 
tage over (evt. blot en del af opgaven) så læs 
opslaget andetsteds i dette blad og kontakt 
mig for en snak! 
 
Sæsonen vælter ind  
Før sæsonen for alvor vælter ind over os, så 
lige et fromt ønske på vores alles vegne: 
husk, at der stadig er et klubhus der skal 
holdes orden i og nogle skønne både, der 
skal vedligeholdes – også i sommertiden. 
Skal vi undgå, at bådene er ude af drift i 
længere tid pga. graverende skader, så er 
det alles ansvar at passe på dem og 

vedligeholde dem – og skal vi undgå, at 
klubben bliver en blanding mellem et 3. 
dags loppemarked og en 
marskandiserbutik, så skal der holdes orden 
og gøres rent. Også selvom nætterne er lyse, 
turene længere, hænderne hævede og 
sengen kalder….  
 
Engagement med kyshånd! 
Erfarne roere vil nok mene, at det i disse 
spalter efterhånden er en klassiker at læse 
om, at klubben har brug for alles 
engagement – også ud over det rent 
praktiske med at holde orden og rydde op 
efter sig. Og det der også en god grund til – 
for det er sundt for klubben konstant at få 
nye input og lade alle medlemmerne tegne 
den. På samme måde som at pladen helst 
ikke skal køre i den samme rille i alt for lang 
tid, før det bliver trælst at høre på, så skal vi 
også være med på udfordringerne og tænke 
kreativt. Nok er der et par ’gamle hoveder’ i 
bestyrelsen (rent anciennitetsmæssigt, vel at 
mærke!), men det er ikke ensbetydende 
med, at opgaverne bliver løst af sig selv og 
at ’gammelt er godt’.  Måske tvært imod, 
kunne man sige – og nogle ’gamle’ hoveder 
trænger måske til aflastning? Så hvad end 
du er ’ny’ eller ’gammel’ roer, så giv en 
hånd med på én eller anden måde – så vi 
kan gøre klubben til en endnu bedre roklub. Vi 
har råstoffet til det; lad os bruge sæsonen på 
at bevise, det er muligt!  
 
Go’ sommer – og husk at nyde livet på 
vandet! 
 

Michael Troelsen 
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FISKEKONKURRENCE 
 

Fiskeriforeningen inviterer alle der har lyst, til den store fiskekonkurrence. 
 
 

Lørdag d. 15. maj kl. 10.00 
 

Der fiskes fra kl. 10.00. til kl. 16.00. 
Kun 2’ere kan deltage. 

Tilmelding er nødvendig. 
I år med nye værdifulde medaljer. 

Dommer: Steen Ulnits 
Overdommer: Henrik Seiersen 

Ankenævn: Henrik Seiersen 
    
 

 
 
 

Torskegilde 
 

I samarbejde med Told & Skat inviterer Fiskeriforeningen Til torskegilde 
 

Lørdag d. 15 maj kl. 18.00. 
 

Kom og nyd de lækre sild og få et par flade, hvis du har været ude med snøren. 
Medbring selv kartofler, vin og salat. 

Alle kan deltage. 
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”DET GÆLDER OM AT BLIVE ET 
KENDT ANSIGT…” 

 
Jeg mindes, da jeg fik dette at vide for et år 
siden, da jeg selv som ny kanin begyndte i 
klubben… 
 
Lørdag den 3. april møder ca. halvdelen af 
dette års nye kaniner og instruktører op i det 
råkolde klubhus. Forårskulden bliver dog 
hurtigt fortrængt fra krogene af den 
forventningsfulde stemning, der bobler op 
mellem de spændte blikke fra den ene kanin 
til den anden. Vejrguderne har sørget for 
typisk dansk gajol-vejr med pletvise solstrejf, 
som brydes af uberegnelige smådryp fra de 
gråhvide skyer. I modsætning til sidste år er 
vinden heldigvis i en noget mere gunstig 
retning, og der er læ i havnen. 
 
Snakken går, og isen bliver lidt efter lidt 
brudt, så bådene kan komme på vandet.  
 
Med to erfarne roere i en båd, tre kaniner, 
gode råd og enkelte påmindelser brydes 
vandspejlet og de blå åreblade sænkes i 
vandet. Delfin stævner ud, og kun en smule 
uvanthed og nervøsitet forplanter sig i 
skroget, og skaber en anelse bølgegang. 
Kursen er lagt, og der trækkes til! Inden 
længe vrimler havnebassinet med glade 
kaniner, som hilses af egne og andre. Vi er 
ikke de eneste, der holder introduktion 
denne dag.  
 
Aktiviteten ved pontonen er i top, med både 
der lægger til og fra. Jeg står lidt derfra, men 
den glade latter flyver mig i møde, og jeg 
kan mærke, den spæde længsel efter at 
komme ud i en robåd igen. Jeg tænker ved 
mig selv: ”Heldige kaniner. De ved ikke, at 
de er på vej ind i et afhængighedsforhold 
med bølgen den blå”. En glad kanins 
opstemte kommentar bryder min 
tankerække: ”Vi var helt ude ved den 
Permanente. Det blæste godt nok lidt, men 
det var sjovt”.  

 
I den lille bådhal lyder summen fra 
ergometrene, som er godt i gang, og den 
nyfundne roteknik afprøves. Tiden mellem 
roturene fordrives også med afslappende 
snak i sofaerne, og allerede nu kan jeg høre, 
hvordan de nye rovenskaber skyder som 
bittesmå knopper, der varsler en ny sæson. 
Nyerhvervede erfaringer uddeles stolt, og de 
lidt mere garvede roere udspørges om alt fra 
langture og klubliv til fester og 
styrmandsrettigheder. Deres svar tages ivrigt 
imod, og glider ned med de hjemmesmurte 
madpakker, og den varme te. 
 
Efterhånden som eftermiddagen går på held, 
og solen gemmer sig helt i skyerne, tynder 
det ligeså stille ud i folk. Ventetiden er lidt 
lang for dem, der skal have deres tredje tur 
som nogle af de sidste, men det er det værd.  
Jeg står i køkkenet, da jeg pludselig 
indfanges af en samtale mellem en kanin og 
en af klubbens garvede: ”Det gælder om at 
blive et kendt ansigt hernede. Det er f.eks. en 
rigtig god idé at være med til at arrangere 
kaninfesten, og man skal bare ringe til folk, 
hvis man mangler nogle at ro med”. Det 
lyder måske som lidt af en mundfuld for 
nogle, men jeg kan kun give den garvede 
roer ret. Kom til ASR med åbent sind og lidt 
gå-på-mod, og du skal blive modtaget med 
åbne arme. 
 
Da jeg tager fra klubben, er der stadig både 
på vandet, og nogle enkelte standhaftige 
hænger stadig i ved ergometrene. I morgen 
venter en ny dag med nye forventningsfulde 
kaniner, og udfordringer ved åren. Da jeg 
går over gangbroen ser jeg ASR-standeren 
vejre i vinden, som så mange gange før. 
”Velkommen kaniner, jeg håber I får ligeså 
meget ud af ASR-klublivet og roningen som 
jeg indtil videre har fået!”  

Af Nanna Ebbensgaard 



 7

“…OG LIDT MED SUSANNE. 
BIRGITTE OG HANNE…” 

 
 

Otto Brandenburg 
 
 
 
Man er aldrig for gammel til at lære noget nyt. Eller for ny. Vi er lige nu over 60 
medlemmer i ASR, der har registreret os selv som brugere af hjemmesidens nye 
elektroniske bådsætning, også kendt som ebs.  
 
Med ebs’en er det nu muligt at lave roaftaler uden at skulle ringe til Gud og 
hvermand. Man kan oprette sin egen båd eller klikke sig ind på et ledigt sæde i 
en båd, der allerede er sat – direkte på nettet. Det har aldrig været nemmere, at 
komme på vandet.    
 

Registrér dig selv nu! 
 

asr.dk/ebs 
- for alle med roret 

 
 

  



 8

 

ARCH DU LIEBER 
 
”Historie: Arch er fra 1973 og er, som Merc, 
båden, der tager det daglige slid på havnen.  
 
Egenskaber: Arch er den af vore både der har det 
største forskib. Arch laster derfor meget og er 
klubbens bedste båd i store bølger.  
 
Stand: Arch er en godt brugt båd, men har fået et 
løft under denne vinterklargøring, bla. har den 
fået nye og blå dæk. Vi forventer, at vi i nogle år 
endnu har en solid og stabil båd i Arch.” 
 
Sådan beskrev klubbens daværende 
materielforvalter Lars Steen, båden Arch 
tilbage i marts 2000, i sin gennemgang om 
bådene og den ganske fremragende artikel 
kan læses i sin helhed på 
http://www.asr.dk/baadene_lsh.htm 
 
Senere samme år gik Arch på grund i dårligt 
vejr. Heldigvis kom ingen personer noget til, 
der var kun materiel skade. Den bestod i at 
Archs bund var blevet trykket ind. Tre bord 
på hver sin side af kølen og de svøb og 
bundstokke der holdt bordene, var smadret. 
Forventningen til at vi i Arch havde en stabil 
båd i mange år endnu, svandt ind til noget 
nær nul. Skaden var uoprettelig, –og dog.  
 
Båden kom med på materialekurset i Odder i 
efteråret 2001, ud fra en betragtning om at 
den alligevel ikke kunne tage mere skade. 
Efterhånden som der kom nye bord, nye 
svøb og bundstokke i Arch, begyndte 
drømmen om at se den på vandet igen. ”Den 
båd skal på vandet igen, og det kommer 
den” lød det dengang. Man kan læse uddrag 
af May-Britt Bülows artikel ”Arch tilbage på 
vandet” som var i årebladet dec. 2001 på 
http://www.asr.dk/matkurs/2001/index.ht
ml 
 
Arch blev brugt til yderligere et af Odder 
Inriggerværfts kurser den vinter. Bagefter 
blev den lagt op på et par høje konsoller over 
Mjølner, hvor den lå med indvendige dele 

afmonteret og nye ulakerede bord. Her 
levede den et stille liv, glemt af de fleste. 
  
Jeg blev materielforvalter i november 2001 
og i begyndelsen af 2002 spurgte Thomas 
Svendsen mig sådan lidt henkastet en dag til 
ergometertræning: ”Hvad skal der egentlig 
ske med Arch? Den kan jo ikke bare ligge 
der?” Jeg svarede brysk: ”Du har lige meldt 
dig frivilligt til at sætte den i stand.” –”Jeg 
ku’ også bare holde min mund!” mumlede 
han for sig selv og jeg regnede ikke med at 
Thomas ville nævne Arch igen. Det gjorde 
han nu. Flere gange i løbet af foråret havde 
han fat i mig, bla. for at høre hvordan man 
lakerede helt rå bord. Vi havde dog et større 
problem. Kølen slog en kedelig bue opad, i 
stedet for at være lige. Kort sagt, den var 
kølsprængt. Kølen havde løsnet sig fra 
kølsvinet og havde således mistet sin 
stivhed. Båden ville være ubrugelig, hvis 
ikke vi fik rettet kølen op og sat den fast på 
kølsvinet igen. Jeg forklarede Thomas at han 
måtte betragte opgaven som en hobby. Der 
var ingen garanti for succes. Måske ville det 
hele ende med at vi bare brugte en masse tid, 
og så var det processen og ikke resultatet, 
der talte. Det var Thomas helt indforstået 
med. 
 
Problemer er til for at blive løst og der må 
være en mening med skruer. Fuld af 
fortrøstning fik Johnny, Thomas og jeg båden 
hevet ned en sommerdag. Sikke et syn. 
Båden var dækket af støv, manglede sæder, 
toftelister og mange andre ting. Den virkede 
ikke som noget der kunne komme ud at ro. 
Men neden under støvet glødede de nye 
maghoni-bord. Vi lovede hinanden at vi tre, 
skulle have den første tur.  
 
Thomas fik fat i et par kammerater og de gik 
i gang med at lakere. Af hensyn til støv o.l. 
foregik arbejdet i Søsportens lakgang, og de 
kunne tage sig god tid, ingen andre kunne 
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drømme om at lakere en båd midt om 
sommeren.  
 
Efter veloverstået lakering som vist ikke var 
så nemt endda, kom båden tilbage til 
Fiskerivej 7. Vi var efterhånden så langt 
henne på året, at andre både krævede 
opmærksomhed. Arch kom tilbage på sin 
hylde, men nu lakeret. 
 
Foråret kom og bestyrelsen pålagde mig at få 
båden færdig i en fart. Som sagt så gjort. 
Thomas og jeg udnyttede, at den lille bådhal 
stod tom mellem den sidste vinterklargøring 
og standerhejsningsfesten, og hver morgen 
fra 9 til lidt over frokost arbejdede vi på 
Arch. Det blev til nogle hyggelige dage med 
rundstykker fra Socialisten og 
fiskefrikadeller fra Clausen. Arbejdstempoet 
var let og i munter stemning. Hvad vi 
manglede i erfaring havde vi i gode ideer og 
Thomas’ snilde, erfaringen kom så 
efterhånden. Vi samlede en del erfaring. Som 
det sidste vendte vi båden på hovedet, 
løsnede kobberskinnen under kølen, og 
mens Thomas lå på ryggen og trykkede 
kølsvinet op mod kølen med sine fødder, 
skruede jeg nogle gode store skruer i fra den 
anden side. Kobberskinnen blev sat på plads 
og båden var klar. 
 
Der manglede både til madpakketuren og 
lidt for sjov havde vi lovet Claus, at Arch var 
klar til turen. Han tog os på ordet og jeg blev 
styrmand for et par af klubbens kønnere 
medlemmer. Hvordan den tur gik, kan læses 
andetsteds i bladet. 
 
Inden da tog Thomas, Johnny og jeg en lille 
tur. Vi kom desværre ikke længere end ud til 
den Permanente, tiden tillod det ikke, men vi 
havde holdt vores ord. Det var en 
vidunderlig følelse at sidde i den båd 
sammen med Thomas og opleve resultatet af 
den fælles indsats.  
 
Alle der har arbejdet på Arch, burde have 
den oplevelse, men det sker næppe. Jeg 
havde gerne beholdt Arch i et års tid, for at 
se om den ville holde, men sådan bliver det 
ikke. Båden tager en del vand ind, men det 

kunne sandsynligvis tætnes. Værre er, at 
trods kølen virker solid, kan jeg ikke 
garantere at den ikke springer op om 6 
måneder. Den øvrige bestyrelse er ikke 
interesseret i at have en båd liggende, der 
ikke er 100% i orden. Det kan jeg ikke rigtigt 
sige noget imod og det blev besluttet på 
bestyrelsesmødet sidste tirsdag, at sælge 
båden for et beskedent beløb til en mindre 
roklub, som måske kan få glæde af den. I 
skrivende stund er Arch tilbudt Føns Søsport 
i Gamborg Fjord på Fyn for 2000,-kr. Så har 
vi vist også fået dækket den bøtte lak og den 
håndfuld skruer og andre småting vi har 
brugt på båden, selv strømmen til 
varmeblæseren. 
 
Jeg har fået en del kritik fra dele af 
bestyrelsen, om at vi trak resourser væk fra 
de andre både, for at få Arch på vandet igen, 
og at vi har brugt unødigt mange materialer. 
Det er ikke rigtigt. Nye dele til båden er 
blevet fremstillet af træ fra brokkassen, og 
alle de andre både har fået lige så meget 
opmærksomhed som altid. Jeg har fået 
bemærkninger om at klubben har skrammel 
nok i forvejen og at vi kan dyrke vore 
hobbies derhjemme. Jeg mener at der trods 
alt må være lidt plads til initiativ og virkelyst 
i klubben, også når kærligheden falder på en 
gammel båd.  
 
Hvor om alting er: Jeg har roet Arch til Egå! 
Det var en lærerig og inspirerende oplevelse 
at få den til det og om ikke andet har 
klubben fået et par erfarne materialerotter. 
Og som Thomas Svendsen sagde, da han 
hørte den skulle sælges: ”Det er fint nok, 
bare den ikke ligger og rådner op på et par 
konsoller. Det var ikke til at holde ud.” 
 
Til sommer, når lærken hæver sig over de 
bølgende kornmarker, vil Arch højst 
sandsynligt ligge ude på det glitrende vand 
igen, et sted i Danmark. Imod alle odds. 
 

Niels Lysebjerg 
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MADPAKKETUR MED ARCH OG VE 
 
For mit vedkommende blev sæsonen skudt i 
gang ved den årlige madpakketur til Egå 2. 
påskedag. Nys hjemkommen fra ferie blev 
jeg ringet op af Niels Lysebjerg, der kunne 
fortælle, at vi skulle ud og lufte en ældre og 
let støvet dame – her var det ikke den tredje 
og sidste roer, Anne Sofie Bouchet, han 
sigtede til, men båden Arch.  
 
For de roere dette navn ikke siger så meget, 
kan jeg kort fortælle, at Arch er en af 
klubbens tungere 2’ere, der har ikke været på 
vandet siden år 2000. Dengang fik den en så 
alvorlig skade, at vi var mange, der havde 
sendte den på evig pension. Men Thomas 
Svendsen med flere har brugt mange timer 
for at bringe den tilbage på vandet, og 
bortset fra en prøvetur til den Permanente 
samme formiddag var turen til Egå Archs 
jomfrurejse. 
 
Niels forberedte Anne Sofie og mig på, at 
Arch var lettere utæt – hvilket ikke blev bedre 
af, at vi glemte bundpropperne i både for- og 
agterrum, da vi satte båden i vandet!! Jeg må 
indrømme, at jeg var vældig godt tilfreds 
med, at jeg havde sendt min madpakke med 
en af den andre både og ladet min 
mobiltelefon blive hjemme (den har vist fået 
det vand den kunne tåle, men det er en helt 
anden historie) 
 
Bevæbnet med to ruller malertape (citat: ”der 
var ikke mere gaffatape, og malertape er vel 
bedre end ingenting, hvis vi går ned!”), og 
klubbens meljævnere fyldt med vand (der 
var ikke flere vandflasker) vendte vi stævnen 
mod Egå marina, hvor vi skulle mødes med 
de øvrige 49 klubkammerater, der havde 
meldt sig på årets første fællestur. Mon vi 
ville komme så langt eller ville vi sidde i 
vand til essingen inden pynten?  
 
Ved den permanente var det tid til at tjekke 
vandstanden inden i båden. Aaaaaaarchh vi 
havde allerede taget et lille bord vand ind på 
trods af, at der ikke var meget mere end lette 

krusninger på havet. Styrmanden begyndte 
pligtskyldigst at øse. Ved første skiftested 
var den gal med klemringen på 
bagbordsåren – godt der var en 
materialeforvalter tilstede. Ved andet 
skiftested glædede vi os over, at de øl vi 
havde med til frokosten, lå koldt og godt i de 
små to bord vand vi nu havde i bunden af 
båden. Niels fortalte om, hvordan en båd, 
der har ligget på land i gennem længere tid, 
skal suge lidt vand inden den bliver tæt. 
Hvor længe og hvor meget, kunne vi så 
sidde og fundere over. 
 
Da vi endelig kom til Egå, måtte vi hive den 
gamle båd på land og tømme den for to bord 
vand. Sammen med vores rovenner spiste vi 
frokost på plænen, sang nogle medbragte 
sange, nød påskesolen og årets første is.  
 
Hjemturen gik i fin stil – endnu to bord vand 
blev taget ind så Svendsen & Co. må vist på 
arbejde, inden Arch skal på vandet igen. 
   
 Tak for er dejlig og munter tur 
 

Rikke Marschner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan bindes et flagknob! 
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KR. HIMMELFARTS-TUR 20. MAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjenerstaben står klar… 
 
 
Traditionen tro byder klubben på fællestur Kr. himmelfartsdag. 
Målet er strandengen ved Skødshoved, hvor vi mødes kl. 13. til frokost sammen med de andre 
roklubber. 
 
Der er mulighed for at hygge, dase, sludre, slikke sol, se udsigten over Århus-bugten og vi skal 
forsvare vores rundboldmesterskab mod de andre klubber. 
 
Det står de enkelte bådhold frit for, hvornår de vil mødes, og om de eksempelvis ønsker at ro 
vigen rundt eller til Sletterhage inden vi mødes ved Skødshoved kl. 13. 
 
Tilmelding på opslaget i klubben fra 6. maj kl. 18. – Skynd dig, der er rift om pladserne! 
 
Samtlige klubbens inriggere er reserverede til turen fra morgenstunden 
 

              
/Claus Behrendsen, Aktivitetschef 
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EGÅSTENEN – MYTE ELLER 
VIRKELIGHED? 

 
 
I denne første del af  Årebladets serie om uforklarlige eller mystiske fænomener i vores 
rofarvand har vi sat fokus på den såkaldte Egåsten. Jeg har inviteret den tyske kryptozoolog 
Johannes Klos med ud på bugten for at høre ham selv fortælle om dette næsten 
sagnomspundne stykke granit, der igennem flere generationer har skabt respekt - hvis ikke 
frygt - blandt de lokale roere. Klos’ konklusion er lige så foruroligende, som den er 
overraskende: Egåstenen eksisterer ikke. Eller rettere: Egåstenen er ikke en sten!     
    
Kryptozoologi er, direkte oversat, studiet af skjulte dyr. Kryptozoologien kan beskrives 
som et randområde af zoologien, der også har berøring med palæontologi, 
folkemindevidenskab, perceptions- og gruppepsykologi, samt flere andre discipliner. 
Johannes Klos er elev af den belgiske zoolog Bernard Heuvelmans, der af mange regnes 
for kryptozoologiens fader. Klos er mest kendt fra sine fransksprogede udgivelser Sur la 
piste des bêtes ignorées (1975) og Dans le sillage des monstres marin (1978). Siden 1990 har Klos 
beskæftiget sig indgående med de indre danske farvande med specielt fokus på Kattegat. 
Det er Klos første tur på Århusbugten. 
 
Jeg har sat Klos stævne i Frigg en tidlig forårsdag på bugten. Fotografen sidder tagåre. En strid 
vind fra øst tvinger os en 150 meter ud fra kysten. Da vi runder pynten syd for Egå har Klos talt 
sig varm. Meget overraskende mener han, at stenen slet ikke findes.  
 
 
Kejserens Nye Klæder 
 
Jeg går lige til sagen:  
 
Egåstenen er blevet set af dusinvis af roere. Hvordan kan du sige, at den ikke findes? 
 
- Lad mig starte med det vi allerede ved. Eller det vi tror, vi ved. Syd for Egå Marina - lige nord 
for pynten - ligger en stor sten. Cirka fire kubikmeter stor og firkantet som en tilskåret 
betonblok. Angivelser af stenens nøjagtige placering varierer. Nogle siger mellem sjette og 
syvende høfte fra selve pynten, andre regner med kirketårne, boligblokke, flagstænger og 
skorstene. Igennem de sidste otte år har jeg studeret Kattegat indgående fra mit kontor på 
universitetet i Leipzig. Beretningerne om Egåstenen er et typisk eksempel på, hvordan spredte 
observationer til sidst har resulteret i en grotesk mytedannelse, der snedigt er blevet brugt til at 
disciplinere nye roere.  
 
Myte, disciplinering. Hvad mener du? 
 
- Det er ren Foucault. Egåstenen er en ahistorisk forestilling, der foregiver at vise hen til noget 
virkeligt, men i virkeligheden fungerer “stenen” som spændetrøje i komplicerede 
sammenhænge om magtviden, der omgiver de nye roere. Eller Bourdieu! Bourdieu er optaget 
af, hvordan den såkaldt distingverede væremåde hos overklassen, fx styrmændene, og 
herunder kan man så sandelig regne troen på Egåstenen, både underkuer andre og indebærer 
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en vis selvtvang. Forestillingen om Egåstenen ville ikke være nødvendig i en roklub uden 
modsætninger mellem styrmænd og kaniner. Marx tog altså fejl. Med klassesamfundets 
opløsning føres konflikten blot videre i andre sammenhænge. Som Weber korrekt antog, vil der 
altid være kampe mellem mennesker om herredømme. Egåstenen er opfundet af styrmændene 
med det formål at kue kaninerne samtidig med, at styrmændene bekræfter deres stand. De er jo 
ikke bedre roere!  
 
Det er jo en helt vild påstand, Klos! Det du siger er, at stenen er… Kejserens Nye Klæder!    
   
- Fuldstændigt. Det er utroligt, at ingen har turdet sige autoriteterne imod. Men på den anden 
side: Hvem tør lægge sig ud med styrmændene og instruktørerne? Der er alt for meget på spil. 
Det er helt tabu, som vi siger.  
 
Men hvad med alle øjenvidneberetningerne? Masser af roere har set stenen. 
 
- Hvor mange har faktisk selv set stenen? Det er rent bedrag. De fleste “beretninger” er fra 
roere, der har hørt historien fra andre roere. Måske har de selv set “noget” skvulpe i 
vandoverfladen og så draget konklusioner i overensstemmelse med den gængse forestilling. 
Kan man forestille sig en instruktør med et par år på bagen indrømme over for sine kaniner, at 
han eller hun aldrig har set stenen? Så hellere lyve! Studier i gruppe- og perceptionspsykologi 
underbygger min påstand. Har du hørt om visualisering eller mentale forestillinger?    
 
Hvad er stenen så? Er den fri fantasi? 
 
- Der er flere muligheder. Som sagt er forestillingen om stenen delvist et socialt fænomen, men 
den kan være understøttet af hallucinationer, altså falske sanseoplevelser, ofte støttet af en 
persons dybe ønske om faktisk at se stenen. Det ses også hos raske mennesker ved stærk 
suggestion, udmattelse eller hyperventilation. Disse typer af sansefordrejninger bør altid 
overvejes, når man støder på fx mirakler, stemmer fra gud, kontakt med afdøde eller ånder og 
væsener fra det ydre rum. Igen må jeg sige: Der kan være andre årsager til beretningerne, fx 
forsøg på at opnå personlige fordele og autoritet eller ønsket om at skabe opmærksomhed. Ved 
gensidig hallucination kan der optræde illusioner og pseudohallucinationer – ofte ledsaget af 
vrangforestillinger – hos grupper af personer. Hos to eller flere personer taler man om 
henholdsvis folie á deux og folie á trois. I en robåd vil der selvfølgelig oftest være tale om 
sidstnævnte.  
 
Aprilsnar hele året   
 
Vi ligger og cirkler omkring stedet, hvor stenen skulle være, men vi kan ikke få øje på den. Klos 
tager sit ekkolod frem, men stadig uden resultat. Jeg spørger igen.  
 
Stenen er en hallucination?  
 
- Ja, det er klart. Men hvad er det så, folk tror de har set? Som jeg ser det, er der flere 
muligheder. Altså fænomener, der kan understøtte troen på stenen, men som i modsætning til 
stenen er virkeligt virkelige.  
 
Og det er?  
 
- Som kryptozoolog er jeg naturligvis interesseret i dyr – dyr på afveje, uddøde dyr, der måske 
stadig lever og fabeldyr. Stenen kan være et dyr. Måske to dyr? 
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Kan den ej! 
 
- Jo, jo. I dag er de fleste vist overbeviste om, at Loch Ness findes. Altså uhyret. Måske har vi at 
gøre med det såkaldte “Egå Monster.” I foråret 1982, viser mine optegnelser, bredte der sig en 
hysterisk frygt blandt sommerhusejere syd for Egå. Dusinvis af husdyr blev fundet dræbt rundt 
omkring kystens sommerhuse. Kyllinger, gæs, kaniner og geder var blevet tømt for blod, 
tilsyneladende suget ud gennem et lille hul i kroppen. Dyret som havde forårsaget dette blev af 
øjenvidner beskrevet som en cirka en meter høj kængurulignende skabning med hugtænder og 
udstående røde øjne. Monsteret skal selvfølgelig i bad en gang imellem, deraf forvekslingen 
med stenen og de hyppige “forsvindinger.” Mange anså dengang væsenet for en dæmon, da 
det blev ledsaget af en kraftig dunst af svovl. Det kan også forklare, hvorfor der ofte lugter så 
dårligt i en robåd. Men det er selvfølgelig bare én teori, der kan være andre forklaringer. 
Uhyggeligt er det i hvert fald.  
 
Ja, og rablende sindssygt! 
 
- Det er din udlægning, men har du nogensinde set stenen? Jeg siger dig: Den er et falsum, et 
digt. Ligesom Olsen Banden og Sesamstraße. Findes ikke i virkeligheden. Som vi siger i 
Tyskland: Keine Hexerei, nur Behändichkeit! Aprilsnar hele året! Sandsynligheden taler for, at der 
her er tale om et dyr, der har overlevet omkring bugten i måske 60 millioner år. En ny og meget 
moderne form for terror er det i hvert fald.  
 
Turen er forbi. Vi er tilbage i klubhuset. Vi fandt hverken sten eller fabeldyr. Jeg forsøger at 
overbevise Klos om, at jeg faktisk selv har set stenen, men lige meget hjælper det. Manden er 
rablende gal, men måske har han alligevel en pointe. Sandheden er derude.   
 

Thyge Moos 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs i næste nummer i Årebladets serie om det uforklarlige: 
Afsløring: Masseødelæggelsesvåben fundet i forbudt område ud for Egå Marina 
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ORIENTERINGSRONING 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er det igen blevet tid til at sætte et hold til Orienteringsroning 2004, der løber af stabelen 
lørdag d. 5. juni med briefing i ASR kl. 9. 
 
I år er det 5. sæson og derfor et halvt jubilæum, som vi vil markere med endnu flere kreative og 
udfordrende opgaver. Løbet er tilrettelagt så alle kan være med, også de nye medlemmer, som 
her kan få en fin introduktion til ro-farvandet i den smukke Kalø Vig. 
Du kan tilmelde dig og reservere båd fra uge 14 på opslaget i klubhuset. 
 
Yderligere information om Orienteringsroning hos Lars Hector thorich@mail.dk 
eller på hjemmesiden: www.asr.dk/oro 
 
 
 
 

 
NAVNEKONKURRENCE! 

 
 
Tøsen? Kaj Holger? Jon Dahl? ASR har fået en lille ny – en dobbeltsculler, der får hjemsted på 
Rostadion ved Brabrand Sø. Sculleren skal have et nyt navn og DU kan være med til at 
bestemme, hvad det skal være. Send dit forslag til soren.dalager@ki.au.dk senest den 10. maj 
klokken 12.00. Gerne med en begrundelse for, hvorfor bestyrelsen skal vælge netop dit forslag.  
 
Vinderen offentliggøres efter fiskekonkurrencen den 15. maj klokken 18.00 - umiddelbart inden 
dagens fangst kommer på bordene. Alle er velkomne til at spise med. Vinderen præmieres med 
en god flaske vin. Og hvem ved, måske bliver det muligt at få et glimt af den lille ny… 
 
 

Thyge Moos, kaproningschef 
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RØG I KØKKENET… 
 
-Nej så galt gik det heldigvis ikke, men der blev arbejdet hårdt og længe med det nye køkken.  
 
En tirsdag sidst i februar gik vi i gang. Vi mødtes en lille flok over middag og inden dagen var 
omme, var det gamle køkken ryddet af vejen, væggene var vasket ned og malet på ny.  
 
Et par dage senere blev gulvbelægningen i køkkenet fornyet, og nu var vi så nået til projekt 
”saml selv IKEA-elementer”. Der blev målt og savet, boret, hamret og malet i et par uger, og det 
så ud til at det ingen ende ville få. Indrømmet så fortrød et kort split-sekund, at jeg, havde 
kastet mig ud i projektet.-Men pludelig gik det stærkt og inden jeg fik set mig om stod køkkenet 
så godt som klar.  
 
I dagene op til info-møderne for de nye kaniner, blev der ryddet op, gjort rent og sat på plads. 
Forhåbentlig gennemskuede ingen, at klubstuen kort tid forinden til forveksling havde lignet en 
byggeplads…  
 

 
I husklargøringsweekenden blev de 
sidste finesser gjort færdige, og så 
nåede vi endelig til standerhejsning 
hvor køkkenet for alvor blev indviet 
med ”hottere” i lange baner. 
 
-og ja tilbage er der at sige; jeg håber I 
kan li’ resultatet og, at de nye 
”omgivelser” vil appelere til at holde 
orden i vores lille køkken. 
 
Der skal lyde en STOR TAK til alle Jer 
der gav en hånd med, stor som lille. 
Flere tilbød uopfordret sin hjælp, og ja 
så er det jo ingen sag at være 
husforvalter ;o) 

   
   
-Samtidigt også tak til alle, som 
trodsede det halv-dårlige vejr, og var 
med til at gøre klubben forårsklar i hus-
klargøringsweekenden. Der blev ”taget 
fat” og stemningen var god. Godt gået! 
 

/Husforvalteren 
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KANIN-LANGTUR 12.-13. JUNI 
 
Hvert år arrangeres der kanin-langtur, der gerne skulle være en appetitvækker på det søde 
langtursliv. Desuden er det en god måde at lære andre kaniner og gamle rotter at kende, samt 
få set lidt mere af vores daglige farvand end turen til Egå Marina. 
 
Turen går til en naturcampingplads kaldet Hestehaven ved Kaløslotsruin i bunden af 
Århusbugten. 
 
For at kunne deltage skal man have fået ro-ret (dvs. at være færdig med at modtage 
instruktion). Denne mini langtur er primært for dette års kaniner, men også andre roere er 
naturligvis også meget velkomne til at deltage. 
 
Tilmeldning til kanin-langturen bliver opslaget hængt op i klubstuen torsdag den 27. maj. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Lotte Klixbüll 86201356 eller 
Rikke Marschner 86116337 

    Vel mødt 
          / L-udvalget 

 
 
 

SÅ ER DET SAGT! 
 
Sexchikane?  
Rikke Marschner til Morten Charles: ”Hvis nogen gerne vil have jeg piller, så piller jeg!” 
 
Opklarende diskussion omkring Egåstenens placering på madpakketuren: 
Ud for stenen ses på land ca. 7 flagstænger tæt på hinanden. 
Rikke H: "hvor var det lige...?" 
Jesper Fog udbryder entusiastisk: "dér, lige dér ved den hvide flagstang!" 
(Eller det grønne træ, Jesper??!!) 
   
En kanins klagesang om vabler på håndfladerne efter en lettere udmattende rotur høres i forbifarten: Kanin: "Det 
bløder i det mindste ikke længere når man cykler." 
(Klag til din instruktør! Vabler? - dét uhørt!!) 
  
Efter instruktion udbryder Thomas Svendsen til tilfældig forbigående: 
Thomas: "Det bliver noget helt andet når man skal ud og ro med rigtige folk!" 
(Roere, rigtige folk, kaniner, rigtige kaniner...?? Tja, vi kan jo ikke alle være ens...) 
  
Rotur på BØLGEN blå: 
Rikke Højland i fryd: "Jeg kan helt vildt godt lide bølger - de er bare irriterende at ro i...." 
(Hvad er det lige helt præcist du KAN lide ved bølger???) 
  
Rotur på BØLGEN blå: 
Rikke Højland (they´re on a roll...) udbryder: "Jeg bliver ellers aldrig søsyg normalt, men når jeg ror og kigger 
nedad, så gør jeg...." 
(Vi anbefaler blikvand og søsygetabletter til dén dame..... Stakkel!) 
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KANINLIVET – HIMMEL ELLER 
HELVEDE? 

 
Kære kaniner… 
 
Hjertelig velkommen til ASR dette skønne 
forår! Forude venter fantastiske, solskinsrige, 
gennemblødte, kolde, blæsende, 
udmattende, forfriskende og oplevelsesrige 
begivenheder til vands og på lands i glade 
klubkammeraters humørfyldte lag. 
 
“Selv er vi et par velbevandrede kaniner i 
bl.a. kaproningskredse med kæmpe overarme 
og en stor røv (ja, det får man af at ro…) ☺. 
Vi tonser km. efter km. og kan slet ikke få 
nok. Tag nu dengang vi roede Aalborg-
Regatta, hvor vi vandt guld… øhh, sølv. 
Sølv! Pis oss’. DET var sadem’neme fedt – 
dét si´r jeg dig – dét hel’ sikker!” 
 
Vi var to nye kaniner med forskellig opstart. 
Vi kom begge kom sent ind i klubben, den 
ene med instruktion og forskellige 
medkaniner; den anden en overflytter uden 
”medkaniner” og roerfaring fra 1993… 
 
For den enes vedkommende var det på 
daværende tidspunkt det bedste, der kunne 
ske. Det var fedt, hver gang en roaftale, 
instruktion eller længere tur bød sig. 
Interessen, lysten og initiativet var der med 
det samme, og desuden var det en 
kærkommen lejlighed til at få rørt ballerne, 
selvom det ikke var det primære formål. 
Hurtigt opdagede man, hvor flinke, rare, 
venlige, friske og imødekommende roere i 
ASR var. Et helt specielt folkefærd, vil vi 
vove at påstå. 
 
ASR har for vane at lade kaniner planlægge 
kaninfesten i stedet for de grusomme 
dåbsritualer, man støder på i andre klubber. 
Denne planlægning af årets fest, var 
samtidig en god mulighed for at få nye 
rovenner blandt ligesindede kaniner. Selve 

festen er også en afslappet og god måde at 
mødes med de ældre roere på. 
 
For anden undertegnede kanins 
vedkommende var roning blevet et 
alternativ til en anden sport, der ikke kunne 
dyrkes mere. Hvad gør man så? Roning? 
Arhh… Er det nu ikke koldt, blæsende og 
drønhamrende hårdt, vådt med masser af 
vabler? Jo, nogle gange. Men! For det meste 
er vandet blikstille; en lille brise viser sig i ny 
og næ, vandet er 23 grader varmt og havet 
lokker med sine skønne naturoplevelser. Du 
nyder dine gode kammeraters selskab, og 
livet bliver ikke bedre på bølgen blå! Hvad 
undertegnede kanin dog hurtigt skulle erfare 
var, at roning er en livsstil, og er man først 
blevet hooked, er der ingen vej tilbage.  
 
Vi oplevede dog begge, at uden eget initiativ 
kan roning være en trist affære. Derfor, nye 
kanin: Lav roaftaler så vidt muligt efter hver 
tur og notér, hvem du har været ude at ro 
med, så du efterhånden får opbygget en liste 
af mulige, du vil ringe til. Kom i øvrigt til 
fællesroning, som er en alle tiders måde at 
møde ”fremmede” roere på. 
 
Nå. Hvorfor er vi så stadig i ASR? Hvad gør 
roning og især ASR speciel? 
 

1. Årene er magiske – de tryller energi 
ind til de mindste fibre af din krop og 
puster liv i den – selv på en svedig 
søndag… 

2. Det er super god motion kombineret 
med eventyrlige naturoplevelser. 

3. Vi har gennem ASR skabt nye, gode 
venner og bekendtskaber. 

4. Vi er faste deltagere og 
medarrangører ved diverse 
spændende fester og nyder hyggelige 
grill- , små- og langture mm. 
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5. ASR er en imødekommende, aktiv og 
festlig roklub for såvel unge som 
gamle, hvor alle føler sig velkomne. 

6. ASR har de flotteste både, flotteste 
klubhus, flotteste medlemmer, 
flotteste standere, flotteste logo, 
flotteste køkken, bedste fester, flest 
kilometer, bedste kontingent og… 
bedste KANINER! 

 
Vores vigtigste budskaber er, at man viser sit 
ansigt; engagerer og involverer sig i klubben, 

accepterer at roning er tidskrævende, 
accepterer at i ASR er frivilligt arbejde 
nødvendigt for klubbens beståen, at man 
tager initiativ og ikke mindst, at man 
brænder for sporten. 
 
“Vi fortsætter resten af livet, det si´r jeg dig 
– dét hel’ sikker!” 
 

   
 Rikke Højland & Eva Lundorff☺ 

 
 
 

 
  

NYE REGLER FOR FORSIKRING 
AF BÅDTRANSPORT 

 
 
Som medlem af Dansk Forening for Rosport, indgår ASR i den forsikringsaftale, der er oprettet 
mellem DFfR og Tryg-Baltica Forsikring om bådtransport. Forsikringen omfatter klubbens 
indenrigske og udenrigske transporter af både samt tilbehør. 
 
Der er nu kommet nye regler for Transportforsikring. Hvor det tidligere har været proceduren 
at medbringe forsikringspapirerne for så at udfylde dem og smide dem i postkassen, skulle 
uheldet være ude, kræver Tryg-Baltica Forsikring nu, at papirerne udfyldes og indsendes inden 
langturen påbegyndes. Anmeldelsen af forsikring foregår gennem DfFRs sekretariat. 
Papirerne kan rekvireres på ASRs hjemmeside. Formularen skal sendes i to eksemplarer, og 
altså være sekretariatet i hænde før en eventuel transport påbegyndes.  
Det udregnede præmiebeløb medsendes i check eller betales over giro – se formularen for 
præmiesatser. 
 
Af de generelle bestemmelser kan man læse at forsikringen dækker: 
-Kørselsuheld, brand, tyveri samt andre beskadelser som følge af ulykkelige hændelser under 
transporten 
-Skader, der påviseligt er sket i forbindelse med på- og aflæsning 
 
 
Forhåbentlig skulle der ikke blive brug for disse sidste informationer. 
 
Med ønske om en god langturssæson, 
 

Langturschefen 
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750 TELTPLADSER 
 
Vågn op til fuglefløjt og tag fodbad i morgenduggen, på en af de 750 teltpladser, som er fordelt 
over hele landet. 
 
Tæt på naturen 
Den nye bog "Overnatning i det fri 2004-2005. Teltpladser og naturlejrpladser" indeholder både 
gode råd til planlægningen af turen og beskrivelse af hver enkelt plads. Teltpladsordningen 
henvender sig til friluftsfolket, der rejser uden motor: Vandrere, cyklister, roere, sejlere og 
ryttere. Ordningen bygger på de mange værters gæstfrihed og er en unik mulighed for at møde 
andre friluftsfolk og bo tæt på naturen. 
 
Som noget nyt er der nu mulighed for at overnatte i shelter på 1/3 af pladserne, så man kan 
lade teltet blive hjemme. En shelter er en trækonstruktion med 3 sider: gulv, væg og loft. 
Konstruktionen giver brugeren mulighed for at komme i kontakt med naturen og alligevel sove 
i ly for vind og vejr. Man kan ligge i soveposen og samtidig nyde lejrbålet, og om morgenen er 
der frit udsyn til det omgivende landskab. 
 
Hvem er værter? 
Pladserne stilles til rådighed af bl.a. private lodsejere, skoler, spejdere, kommuner, amter samt 
Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Faciliteter og pris 
På de fleste teltpladser er der bålplads samt adgang til toilet og vand i nærheden. Nogle steder 
kan man endda få et varmt bad og brænde til sit bål mod et beskedent tillæg i pris. 
 
Det koster maks. 15 kroner pr. person for en enkelt overnatning - og nogle pladser er endda helt 
gratis. Dette gælder for Skov- og Naturstyrelsens pladser, samt for en del af de kommunale og 
amtskommunale pladser. 
 
Uundværlig håndbog 
Alt i alt er Overnatning i det fri en uundværlig håndbog for friluftsfolket, der har brug for 
oplysninger om overnatning rundt omkring i det danske land. Eller for familien, der har lyst til 
at give sig selv nogle nye, spændende oplevelser. Snobrød på 
bålet, sejlture på søen eller gåture i skoven. Det er bare om at 
pakke rygsækken og komme af sted … 
 
Fakta 
Overnatning i det fri 2004-2005. Teltpladser og naturlejrpladser. 
 
8. udgave. Udgivet af Friluftsrådets ERFA-gruppe for primitive 
overnatningspladser. Vejledende udsalgspris: 98 kr. Sælges hos 
bl.a. boghandlere, turistbureauer, Dansk Cyklist Forbund, De 
Frie Fugle og Dansk Vandrelaug. 
 
Mere information på www.teltpladser.dk, hvor bogen også kan 
bestilles. 
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MANGE MENNESKER PÅ LIDT PLADS 
 

Hermed en venlig men bestemt opfordring til alle om at begrænse mængden af mere eller 
mindre klamt ro-tøj i omklædningsrummene.  
 
Vi er mange brugere af vores klub-faciliteter, og især i omklædningsrummene hober der sig  
hurtigt en masse tøj op. Alle opfordres derfor til, i videst mulige omfang, at undgå at efterlade 
tøj i klubben, med mindre det kan være i Jeres roskab.  
 
Samtidigt kan jeg oplyse at den 1. maj vil alle ”hengemte ro-effekter” blive fjernet fra 
omklædningsrummene, -så kig lige i de fyldte kurve om noget af det skulle været dit! 
     

       
      /Husforvalteren 

 
 
 

SKT. HANS-TUR 23. JUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tilfælde af dårligt vejr griller vi i klubben! 

 
Vi mødes ved Skæring strand kl. 19. hvor klubgrillen vil være klar til brug. 
De enkelte bådhold aftaler selv mødetidspunkt i klubben og medbringer selv mad. 
Kl. 21 tændes bålet. 
Roturen hjem er en oplevelse for sig, hvor bålene på stranden markerer kysten langs hele vigen. 
Tilmelding på opslaget i klubben fra torsdag d. 10. juni kl. 18. 
 

Claus Behrendsen, Aktivitetschef 
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ROTUR TIL TUNØ OG SAMSØ 
SOMMEREN 2003 

 
Kære medroere! 
 
Velkommen til det første afsnit i en serie af fantastiske fortællinger og restaurationsanmeldelser 
i Århus bugten. Vi vil starte med en tur, vi var på sidste sommer.  
Vi har valgt at kalde den: 
 
 ”Tunø Kro Exposed”. 
 
Hovedpersoner: 
Thomas ”Skipper” Greve. Aldrig har en nogen snakket så meget om så lidt.  
Kristian Kjær Andersen: Wanna be ”skipper”. Beskeden!!!!. 
Andreas Rudkjøbing: Tudefjæs nr 1. Manden der sov fra Langør til Kolby Kås. Og tabte sine 
solbriller ud for Moesgaard. Han er single (28765777). 
Person, men ikke uden betydning for historien: 
Pigen, der serverede på Tunø Kro. 
Andet langtursmandskab. 
 
Historien. 
 
Prolog  
 
Overordnet er der tale om en tur rundt om Samsø med udgangspunkt fra ASR. Fire dage, tre 
overnatninger. Generelt godt vejr, dog lidt luft fra højre (altså øst). Mere herom senere. Det 
føromtalte luft gav anledning til lidt trætte roere en af dagene, men ellers var humøret højt. 
Endog meget højt. Besøget på Tunø Kro var også en del af dagsordnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas og 
Thomas ved 
Tunø, aften 
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Kapitel 1 
 
Kaffen gjorde godt i den kolde mave, da vi landede i Langør havn til frokost. At smage årets 
første dåsetun var som at sidde på en bobledysse i et spabad. Vores ben smertede, moralen var 
lav, blodsukkeret nede – Samsø rundt som årets første langtur virkede pludselig som en for stor 
mundfuld. Endnu engang havde Voldborgs uduelige efterfølgere svigtet os. Stille vejr med 
skiftende vind fra forskellige retninger og høj sol var blevet til en hård sydøstenvind. Før vi 
kunne skimte Langør i horisonten stod bølgerne allerede ind over Scient. Morgenmaden 
virkede nu som en tåget erindring fra tidligere.  
 
Inden da var alt forløbet almindeligt, grænsende til det kedelige. Lækker tur til Tunø i 
aftensolen. Billig overnatning på Tunø. Stille og rolig tur indtil Issehoved. Der blev himmel til 
helvede, stille søbrise til orkan, en lille uskyldig vabel til nær-amputationskrævende 
gasgangræn (av av til ikke medicinere). 
 
Kapitel 2 
 
Efter adskillige kig på både vinden og Andreas, som ikke just var i topform, besluttede vi (red. 
Skipper) at tage videre sydpå. Skipper trådte i karakter og beordrede bemanding af det gode 
skib Scient. 3 timers hvil og en boblende tunmad var åbenbart nok til at Skipper følte, at vi godt 
kunne fortsætte.  
 
Vi havde mødt et andet ASR mandskab i Langør. 5 underskønne ro-møer kom frem af disen, 
som et drømmesyn, vi så dem kun i få øjeblikke – var de virkelige? Og hvor var de kommet fra? 
Dem måtte vi efter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas ved 
forrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intetanende begav vi os fra Langørs beskyttede naturhavn ud mod det frådende Kattegat. Kun 
få sømil ude slap kræfterne op og de næste otte timer blev roet med røven i vandskorpen. Nord 
for Ballen var besætningen allerede pressede. Den livlige småsludren forstummede og specielt 
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tagåren tog glæde og lyst fra enhver. Det bragte minder frem om en tidligere tur, hvor menig 
Rudkjøbing sad tavs fra Århus til Hjelm og tilbage igen. ”Hold kæft vi tog meget vand ind”. 
 
Da de havde lovet tiltagende østenvind over de næste dage blev Ballen kun et kort pit-stop med 
nødvendig forplejning – Kolby Kås skulle nås ellers ville vi blæse inde på østkysten. Fordums 
tiders historier om Skipper Lars Steen og mandskabs traktor-tur henover Samsøs fede muld 
med 2 skønne 2-årers på ladet af en beskidt traktor, ville vi nødig gentage. 
 
Kapitel 3 
 
Pit-stop eller ej – bølger og vind var der stadig. Var vinden taget til? Eller var det kræfterne der 
var svundet? Vi kæmpede os videre. Lushage skulle rundes. Scient virkede nu som en kulpram 
på vej til Studstrup, dog med vand som ballast i stedet for kul. Kraftig modstrøm og interferens 
ved Lushage satte endnu engang mandskabets samlede kapacitet på en alvorlig prøve. Skift 
efter skift og Lushage kom kun langsomt nærmere. Skumringen var nær. Mørket var kun få 
timer væk. Endelig kom vi fri af pynten og kunne pludselig mærke både bølger og strøm med 
os.  Scient blev på et øjeblik forvandlet fra den grimme ælling til en letflydende Sylfide. Solens 
sidste stråler varmede stadig, mens vi gled vestpå langs Samsøs sydkyst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 4 
 
Herfra var resten af etapen en dans på roser… De næste sømil fløj forbi i den dejlige danske 
sommernats kærtegnende milde brise. Få timer efter vi havde rundet der forbistrede, vind- og 
strømomsuste Lushage, gled Scient de sidste meter gennem vandet ved Kolby Kås. Her ventede 
sirenerne fra Langør og en hård dags roning endte med forløsning i gode bekendtes lag.  
 
Kapitel 5 
 
Efter al det mas ventede en stille og rolig tur tilbage til Tunø. Tilbage til et af turens 
højdepunkter, nemlig besøget på Tunø Kro. Vi havde slået telt op og iklædt os vores fineste ro-
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habit, gik herefter med lidt skrævende ben og gyngende gang, pga. den foregående dags 
strabadser, mod den kulinariske højborg på ø-Danmark.  
 
Frisk fanget rødspætte m. persillesovs & nye Tunø kartofler 
 
Kunne kroen tilbyde. Til en anstændig pris på godt hundrede kroner.  Serveringen var bestemt 
favorabel. En af historiens biroller udspillede sin afgørende rolle i denne akt og det gjorde 
bestemt ikke den kulinariske oplevelse mindre. Andreas overvejede et kort øjeblik et liv som ø-
boer. 
 
Besøget på Tunø kro står tilbage som en gedigen madoplevelse, men tidens tand har sløret 
vores evner til at huske detaljer.  
 
Vi lover at næste anmeldelse bliver efter Jyllands Postens standard med stjerner, kors og bånd. 
 
Kapitel 6 
 
Turen hjem fra Tunø startede med bundpropperne i. Lige så kedelig som starten. Let overskyet, 
let vind og ikke de store udfordringer til det nu ellers prøvede mandskab. Den eneste 
forhindring var da Andreas smed sine splitter nye solbriller (red. købt til turen) overbord ved 
Moesgaard strand og derefter sit korpus i – i forsøg på at rede dem, men ak, selv med 
pejlingspunkter og en cykeltur dagen efter – fandt han ikke de sagnomspundne briller. 
 
 

 
 
 
Andreas og 
Kristian ved 
Tunø knob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epilog 
 
Denne historie beskriver i detaljer det vi kan huske og tror vi kan huske et år efter handlingen 
udspillede sig. Tro ikke på konkurrerende historier fra unge ro-møer og andre bedrevidende. 
På Snarligt gensyn. 

  Skipper Greve, Menig Kjær Andersen og menig Rudkjøbing 



 30

FRA STUDENTERRONINGENS GEMMER 
– »STRITTER HAARET, SAA LAD MIG« 

 
I langtursberetningerne i bogen ”Dansk Studenterroning gennem 75 aar” findes mange pudsige 
beretninger. Her er en om proviantens skæbne på en Stockholmstur i 1931. Galt kan det gå, men 
mon ikke denne skrækhistorie kan få enhver langtursroer til at medbringe rigelig proviant til at 
kunne klare sig, hvis man blæser inde på et øde skær?!:  
 

…Ogsaa Proviant maa der tænkes paa, naar Farten gaar mellem de øde Skær med lange Stræk 
mellem »diverse Affärer« og Købmandshuse. Hør blot, hvorledes det gik Kaarsberg og hans 
Kammerater. Vi giver Ordet til ham selv:  
 
»VI havde med os hjemmefra et Par gode, danske Rugbrød; de smagte yderst delikat og svandt 
derfor hurtigt ind. - Snart var der kun et halvt Brød tilbage, det havde en Slags Hædersplads i 
Forrummet, ovenpaa Jernpløkkene til Teltet, - sligt bør jo opbevares paa et »tørt og køligt. 
Sted«, men alligevel blev det angrebet af graat Skimmel; det var helt langskægget, da vi skulde 
til at uddele den daglige Dosis. - Under Opsangen »Skæg og generende Haarvækst fjernes«, 
samt Feltraabet »Stritter Haaret, saa lad mig« blev det barberet med en rusten Bordkniv og ædt 
under Fryderaab. Tilbage blev kun den haarde, tynde Endeskive, som skulde nydes ved en 
»Corroborée« Fest paa et bestemt, dertil udpeget Skær paa Ruten, som var planlagt for næste 
Dag.  
 
Da vi kom did, viste det sig, at Endeskiven maatte være i Slægt – eller ihvertfald Fagforening - 
med de sælsomme Kamæleoner, som »skifter Farve brat«, thi, oh Under, den var ikke alene 
graaskægget hist og her forsynet med lange Fimrehaar, men den var blevet irgrøn - ligervis som 
Børsens Tag. Den blev opgivet som Delikatesse og atter pakket ind og opbevaret som 
Curiosum. Efter nogen Raadslagning besluttede vi, at den sku1de ferniseres, saa snart vi kom til 
en Poststation, forsynes med Frimærke og sendes hjem til Klubben som et Slags melodramatisk 
Postkort med en »skæg« Hilsen fra Expeditionens uforfærdede Deltagere.  
 
Men Skæbnen vilde det anderledes: Vi fik nemlig Storm og Sø og maatte »stanne kvar« paa vor 
øde. En rum Tid gik med Spejden efter godt Vejr - og imens slap vor Proviant op. Da vi var 
»paa det yderste« kom vi i Tanker om den famøse Endeskive, vi i fandt den frem, styrtede os 
over den og aad den - og det saa kvikt, at ingen af os fik Tid til at se, hvad Farve den havde 
faaet i Mellemtiden.«  
 
Fra bogen “Dansk Studenterroning gennem 75 aar" 
Redigeret af Knud Secher, udgivet af DSR i 1942 
 

                                                               /Claus Behrendsen 
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MOD PÅ DET MED HJEMMESIDER? 
 

Klubbens webmaster og webeditor gennem 
fem år trænger til en afløser – er du den, der 
kan tage tråden op og spinde videre på den? 
 
Baggrund 
Hjemmesiden er blevet til en vigtig del af 
klubbens liv, siden Torben Noer oprettede 
den første i 1996. I dag har den dagligt 
adskillige brugere og tilbyder opdateret og 
relevant information for både medlemmer og 
udefra kommende, der ønsker oplysninger 
om ASR. Det siger sig selv, at vi i bestyrelsen 
gerne vil, at den bliver ved med at være det – 
og dermed, at den fortsat skal holdes 
opdateret og aktuel, byde på relevant 
(historisk) baggrundsmateriale og løbende 
tilbyde nye services.  
 
Teknik 
Klubbens hjemmeside hører pt. hjemme på 
en server, hvor filerne ligger som flade html-
filer - og menuen genereres ud fra et lokalt 
javascript. Siderne er nemme at opdatere, 
men det kræver en smule teknisk snilde 
(som bestemt kan læres på en aften). Den 
kan redigeres i FrontPage eller NotePad, alt 
efter temperament og opgave. Bestyrelsen 
har besluttet, at hjemmesidens nuværende 
struktur og layout i første omgang skal 
bibeholdes, så det behøver du ikke bekymre 
dig om her og nu – men gerne på lidt 
længere sigt. 
 
Opgaver 
Opgaverne spænder fra det tekniske til det 
indholdsmæssige. Som webeditor skal du 
være god til at formidle og skrive, du skal 
være rimeligt hurtig på tasterne, når nogen 
ønsker et opslag lagt på nettet, du skal 
vedligeholde klubbens kalender, nogle 
gange efterlyse indslag og muligvis hjælpe 
med til at sende ASR-nyt ud ca. én gang om 
måneden. Du må gerne kende til html og 
hjemmesideopbygning. Som webmaster skal 
du kende til html og hjemmesideopbygning 
og måske være interesseret i at videreudvikle 
siden, evt. ved at lægge den over i et Content 

Management System, så flere brugere kan 
komme til og selv lægge information på 
nettet.  
 

 
 
Erfaring? 
Erfaring med opbygning og strukturering af 
netsteder er en fordel på begge poster, men 
ikke et must – det kan du lære hen ad vejen. 
Et vist kendskab til klubben er også en klar 
fordel, men det kan også læres hen ad vejen. 
Som skitseret kan man sagtens forestille sig, 
at opgaverne bliver delt mellem to personer 
– og afhængig af, hvordan det udvikler sig 
med tiden, kan endnu flere forfattere knyttes 
til og selv opdatere sider.  
 
Gevinst? 
Opgaven som webmaster for asr.dk er på 
mange måder et drømmejob for én, der 
gerne vil arbejde med webbaseret formidling 
– og en kilde til mange, yderst brugbare 
erfaringer, der kan bruges i det 
professionelle arbejdsliv.  
 
Ansøgning og overdragelse  
Kunne du/I tænke jer at tage over? Der vil 
blive givet en grundig introduktion til den 
nuværende sides opbygning og der vil altid 
være hjælp at hente fremover. Er det noget 
for dig, så ring 2871 8165 eller skriv til 
michael@troelsen.com. Er der flere ansøgere, 
sætter webudvalget sig sammen og inviterer 
alle til en snak, så vi kan få det bedste ud af 
alle hænder. 

/Bestyrelsen 
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ASR’S KONTINGENT 
 
 
Til kassereren for ASR - og Årebladet 
  
Denne gang var jeg i tvivl. Jeg valgte dog at betale de 200 kroner, som det nu koster at støtte 
klubben og abonnere på poesien. 
  
I starten af 90´erne var kontingentsatserne måske det halve af, hvad de er nu. Klubben fik gode 
penge ind fra den del af underskoven, der ikke roede alverden eller var passive; men som 
alligevel gerne ville være med på sidelinien - blandt andet fordi det var en billig fornøjelse. 
  
Siden da har stigning fulgt stigning. På et tidspunkt så det ud, som om klubkassen blev regnet 
for en slags kollektiv børneopsparingskonto. Det var i hvert fald svært at se nogen tidshorisont 
eller økonomistyring. 
  
Vi afgør alle årligt, hvor vægtskålen med engagement og velvilje er placeret i forhold til 
vægtskålen med kontingentsatsen. Det er min teori, at ASR gennem en række år har haft et stille 
mønster, hvor perifere mangeårige medlemmer reagerer på stigning efter stigning ved at sive. 
Ikke påfaldende mange på eet år, ikke påfaldende mange over to år; men mange fordelt over 
10-20 år. Dette til skade for både nettoprovenu og klubbens bredde og dybde. Derudover må 
man påregne, at ikke-roende medlemmer er billige i drift. 
  
Jeg føler taknemmelighed overfor den helt specielle roklub, som var rammen om så meget i 15 
år. Dunk, dunk, mit halvgamle hjerte banker stadig for ASR. Umiddelbart har jeg da også lyst 
til vedblivende at give en skærv. Men hold lige hesten. Jeg vil hellere malkes i forbindelse med 
egentlig velgørenhed. 
  

Med venlig hilsen  
87018 Villy Damsbo  

  
PS. Et retorisk spørgsmål: I opkrævningen står der Medlem, passiv (minimum). Hvorfor står 
der aldrig Medlem, aktiv (minimum) - eller Medlem, aktiv studerende (minimum)? 
 
 

DE NYE MEDLEMMERS 
KENDSKAB TIL ASR 

I forbindelse med infoaftenerne blev der lavet lidt statistik over hvor de 105 fremmødte havde 
deres kendskab til ASR fra. Ikke overraskende var ”Venner & bekendte” langt den største kilde. 
Kategorien ”Andet” dækker primært over overflytter der kender til ASR inden for roning eller 
fra vores fester. To kendte ASR fra det materiale AUS deller ud til alle nystartet på universitetet 
og en enkelt kendte til os fra gåture ved havnen.  
  

 
 

Christian Petersen 

Venner/bekendte Internet AUS-dag Opslag Andet
4% 13% 5% 10% 8% 
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MOTION+ 
“Dit mandagsstævnemøde…” 

 
 

MOTION+ starter igen  
 

mandag, den 3. maj kl. 18.00 på havnen 
(ingen forhåndstilmelding) 

 
MOTION+ er ASR’s tilbud til alle med roret, der har lyst til at blive introduceret til kaproning. 
Vi tager oftest på korte ture (fx til Egå), men i et højere tempo end ved den almindelige 
fællesroning og med mere fokus på teknik og samtidighed. MOTION+ ledes af roere og 
instruktører med kaproningserfaring. MOTION+ er også stedet, hvor kaniner mødes og træner 
til Ålborg Regatta den 11. september.  
 

For yderligere information, kontakt: 
 

Thomas Svendsen, tlf. 28971567 
Signe Søndergaard, tlf. 82508251 

Thyge Moos, tlf. 28784889 
 
 
 

 
BILLEDER EFTERLYSES! 

 
 
Vi mangler ofte billeder til forsiden eller til at fylde tomme pladser ud inde i bladet. Derfor 
håber vi, at I vil betænke Årebladet, når I tager billeder på land, til søs, til fester… 
 
For at et billede er egnet til at komme i Årebladet, må det ikke være for mørkt og motivet ikke 
for små, da den trykte udgave derved bliver for utydelig. Et godt forsidebillede er ofte en 
mangel varer, da dette - på grund af formatet – skal vende på højkant. Derfor vil vi opfordre jer 
til også at tage robilleder på denne led. 
 
Digitale billederne kan brændes på en cd eller sendes på mail til torben@noer.dk. Papirbilleder 
kan afleveres til redaktionens medlemmer eller lægges i Årebladets plasticlomme, der vil blive 
hængt op på opslagstavlen til samme formål. Hvis man ønsker sine billeder retur, skal man 
skrive tydeligt navn på bagsiden. 
 

     / Redaktionen 
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ASR HAR INDGÅET KLUBAFTALE MED 
ROCENTER ÅRHUS 

 
 
Bestyrelsen i ASR har på klubbens vegne indgået en klubaftale med ROCENTER ÅRHUS 
(RCA). RCA hører til på Århus Rostadion ved Brabrand Sø og er en brugerstyret forening stiftet 
af medlemmer i de århusianske roklubber med det formål at kunne tilbyde kvalificeret træning 
til roere i Østjylland. Klubaftalen med RCA omfatter træning af faste klubhold én gang om 
ugen med henblik på deltagelse i sommerens 8GP, mulighed for opkvalificering af egne 
klubtrænere i ASR og deltagelse i tre træningsweekender i løbet af året. Desuden vil der i 
begrænset omfang blive mulighed for at bruge RCA til træning af roere i inrigger.  
 
Aftalen med RCA har været længe undervejs. Både den siddende og den tidligere bestyrelse 
har rejst en række kritiske spørgsmål vedrørende klubbens deltagelse i et sådant samarbejde. Er 
den prisen værd? Skal vi bryde med princippet om, at klubben ikke betaler for instruktion? 
Hvad får vi egentligt for pengene?  
 
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at tiltræde aftalen. Vi mener, at klubben for et relativt 
lille beløb markant vil kunne styrke især roning i outrigger som et supplement til roningen på 
havnen. Desuden vil netop den daglige roning på bugten blive styrket gennem teknisk bedre 
roere/instruktører, fx gennem MOTION+, klubbens tilbud om teknisk træning i inriggere på 
havnen.  
 
Før ASR tiltrådte aftalen havde undertegnede i flere omgange fået RCA til at specificere det 
konkrete indhold i aftalen, så vi nu har en klar forventning om, hvad det er, rocenteret kan 
tilbyde vores roere for de 3000 kroner, aftalen koster klubben i denne sæson. Bestyrelsen vil i 
løbet af denne sæson løbende vurdere om RCA lever op til sine forpligtelser, og hvis vi 
vurderer, at det ikke er tilfældet, vil vi ikke tøve med at rette henvendelse til rocenteret. 
Bestyrelsen vil op til næste sæson på ny tage stilling til, om vi ønsker at fortsætte samarbejdet.  
 
Klubaftalen med RCA omfatter alle roere i ASR, der har opøvet basale færdigheder i 
outriggerbåde svarende til scullerret. Arrangementerne for roere i inrigger forudsætter kun 
roret og vil blive slået op i klubben og på Rostadion.  
 
Har du spørgsmål om kaproning, ROCENTER ÅRHUS eller MOTION+, eller har du lyst til at 
deltage i RCA’s træningspas, er du altid velkommen til at kontakte kaproningschefen. 
MOTION+ er på havnen hver mandag klokken 18.00, første gang 3. maj. 2004. RCA’s 
træningstider vil snarest muligt blive slået op på asr.dk/kaproning.    
 
 
På bestyrelsens vegne: 
 

Søren Dalager-Pedersen, sekretær  
Thyge Moos, kaproningschef 
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Michael Troelsen  
Email: michael@troelsen.com 
Vestre Ringgade 210, 5.tv,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8619 7992 eller 2871 8165 

 
 
 

Næstformand:  
Lone Trærup  
Email: lone.t@stofanet.dk 
Falstersgade 10, st.th,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8619 0716 eller 2851 4984 

 
 

 
Sekretær:  
Søren Dalager-Pedersen  
Email: soren.dalager@iekf.au.dk 
 Sletterhagevej 49, 2.th.  
8240 Risskov.  
Tlf: 8613 1745 eller 2248 2825 

 
 

 
Kasserer:  
Dorthe Smedegaard Pedersen 
Email: d_smedegaard@stofanet.dk 
Carl Bertelsens Gade 4, 2.th.  
8000 Århus C.  
Tlf: 8611 0145 

 
 

 
Instruktionschef:  
Christian Petersen  
Email: chris_pet@hotmail.com 
Marselis Boulevard 38, 502,  
8000 Århus C.  
Tlf: 6166 2248 (instruktionsspørgsmål) 

   eller 8618 4469 
 
 

Materielforvalter:  
Niels Erik Lysebjerg Hansen  
Email: lysebjerg@webspeed.dk 
Vestervang 25, K. st. th.  
8000 Århus C.  
Tlf: 8618 9131 
 

 
 

Uddannelseschef:  
Line Boel 
Email: line.boel@stofanet.dk 
Høegh-Guldbergs Gade 137, 4.th,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8618 4303 eller 2871 4303 

 
 

 
Rochef/Aktivitetschef:  
Claus Behrendsen  
Email: 994091@ps.au.dk 
Jens Baggesensvej 18, 3.th,  
8210 Århus V.  
Tlf: 8616 1606 eller 5190 7660 
 

 
 

Langturschef:  
Lotte Klixbüll  
Email: l_klix@tiscali.dk 
Bogensegade 15, 4.tv,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8620 1356 

 
 

 
Kaproningschef:  
Thyge Moos  
Email: tmoos@hotmail.com 
Universitetskollegiet 9, 1-405  
8000 Århus C.  
Tlf: 8942 7405 eller 2878 4889 

 
 

 
Husforvalter:  
Hanne Lærke  
Email: hanne_laerke@hotmail.com  
Willemoesgade 35, 2. tv.  
8200 Århus N.  
Tlf: 8610 6115 eller 2423 5027 

 
 
 
Klubhus: Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tlf. 86 13 22 48 
Klubbens gironr: 3 08 02 77 
Internet: www.asr.dk , Email: asr@asr.dk 
 
Roformidlingen og emailadresser på Internettet: Se 
under klubben, medlemmer – se kodeordet i klubben 
eller henvend dig til asr@asr.dk 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
 
 
Onsdag 5. maj K1-kursus, klubben kl. 19.00 
Mandag 10. maj Deadline for navnekonkurrence 
Lørdag 15. maj Fiskekonkurrence kl. 10.00 
Lørdag 15. maj Torskegilde kl.18.00 
Torsdag 20. maj Kr. Himmelfartstur 
Lørdag 5. juni Orienteringsroning 2004 kl. 09.00 
Lør/søndag 12.-13. juni Kaninlangtur 
Tirsdag 15. juni Deadline på Årebladet 2004-03 
Onsdag 23. juni Skt. Hanstur til Skæring Strand 
Lørdag 26. juni Kaninfest 
Lør/søndag 10.-11. juli Fælleslangtur til Hjarnø 
 
FASTE: 
Fællesroning Tirsdage kl. 17.00, torsdage kl. 18.00 & Søndage kl. 10.00 
Motionsroning Mandage kl. 18.00 fra klubhuset, havnen 
Fælles-Outrigger Kontakt kaproningschefen! 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




