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IDRÆTTENS SANG
(tilegnet Danske Studenters Roklub)

Mel.: Den danske Sang ...

J orn Ege, naar de en Høstnat trues,
sig trodsigt bøjer for Stormens Magt,
kan vi vel bøjes, men aldrig kues,
vi gaar til Kamplegen uforsagt.
Med stille Sejghed og magtfuld Styrke
vi møder Stormene stolt med Trods,
med Ildhu vil vi vor Idræt dyrke,
og naa de Maal, som vi satte os.
Vor Arm vi øver, vor Hjernes Snilde,
vi prøver Kræfterne Ven mod Ven,
i Kampleg skabes hvad Danmark vilde:
en Flok af djærve og stOtIte Mænd.
Thi Danmark kræver hver enkelts Evne,
('lIl1ver ska l virke for Fo lket. Tarv ,
og- IIvad v i skubN sclv pan del .iL 'vne,
('II IIl1d('1I
III;dolll sknl rlln i A 1"1' .
Med smidig Sty rke som Skovel\~ Ege,
vi bryder Brodden i Stormcns Slag,
og vi vil rejse den svage, vcge,
saa hall staar hos os en skønne Dag.
Vort Maal i Hverdagens Kamp os kalder,
vi kæmper alle for Danmarks Sag,
vi møder der, hvor vort Virke fald er,
og sejrer under vort skønne Flag.

Preben Røjel.
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Sludenlersangerne ved Indvielsen den 11 . .Mtlj.

f\m clung fOl .

BERETNING OM AARET 1942

D

e~ har altid være.t en opløftende Følelse (:~tvrcre med

l noget, del' er l Fremg'ang og Vækst, forudsat naturligvis at dette »noget« har ens Interesse, og derfor
er det med en særlig Glæde, at man konstaterer, at den
jubilerende Klub i alle de Aa!', der er gaaet siden hin
lykkelige Samlnenslulning i J917 af de to rivaliserende
Klubber A. H. og p, R , sikkert og støt hal' udviklet sig
til dens nuværende Omfang. Denne Udvikling - fra
Skuret med de faa Medlemmer og Baade til KlubhusPaladset med de mange Medlemmer og Baade - skyldes formelig 2 Ting: Dels at Rospoden i sig selv havde
saa meget godt at bl'inge til den studerende Ungdom,
saaledes at man kan sige, a t Hosporten, med alt h vad
denne Idrætsgren indebærer, har haH og stadig har cn
Mission blandt Universitetets og Læreanstaltens IIl1ge Studenter, og dels at der var dygtige Mænd, san vel i I ,edel-
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sen som udenfor denne, del' stillede deres Dygtighed,
Tid og Penge til Raadighed fOL' Klubben, ikke blot fordi
Rosporlen intel'esserede dem, men ogsaa fordi de klart:
sall. den Betydning, som delllle Idrætsgren havde for
Landets un·ge Studenter, der ved Roidræ tten kunde
træne og hærde Jer'es Legemer og staalsætte deres Vilje
og Energi. Og denne sidste karakterdannende Egenskab
ved Rosporten er ikke den mindst vigtige. - Jeg ved
godt, at mange af de ældre su kker efter de gode gamle
Dage, da Klubben var lille og alle Medlemmerne kendte
hinanden, men den Tid er nu uigenkaldelig forbi, og
man bør huske, at Klubben føler det som sin Opgave
at delagtiggm'e saa mange som mtdigt af den studerende
Ungdom i Hospodens Glæder.
Det er med Ta nkeJ' som disse, at vi nu ser tilbage
pall. den overstaaede Sæson , en Sæson, del' fol' en væsentlig Del har' staaet i J ubilæeb Tegn. De FOl'haabninger,
vi tl'Ocls Krigstidens forskellige Restriktioner nærede til
en god og vellykket Jubilæumssæson, el' lykkeligvis
ikke blevet skuffet. Det blev en stor Sæson for vor Klub,
pall. sin Vis clen støl'ste vi hidtil hal' haft, idet Medlemstallet steg' meget kr-aftigt, saaledes at vi nu ved Udgangen af Am'et tæller ca. 1100 aktive Medlemmer, Men
ogsaa pall. anden Maade var det en »Hekord-Sæson«,
idet der i Sommerens L~)b gennemfødes 32 Fel'ielangIme, hvilket val'. 1. 'ru r mel'e end i 1941 og det hidti l
største Antal.
Dertil konllner', at det samlede Antal Baadture og
Kilometer naaede op paa Tal, del' lig'ger et godt St.ykke
over, hvad del' tidligere er naaet. Idet vi iøvrigt henv·iser til den statistiske Oversigt kan vi eksempelvis
nævne, at Antallet af Baad/ure steg fra 7531 i 1941 til
836 L i 1942, og det samlede Antal km steg fra 54.166 i
1941 til 58.802 i 1942, endvidere at Ture over 30 km
steg fra 86 ti I 1 ['j. Og saa var det endda j klimal isk
Henseende en mcget daarlig Sommer. Selv Jllni MIlII -
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ned, der de sidste Aar har været saa stabil, svigtede i
1942 totalt, og der var aldrig Tale om en sammenhængende Række af vanne og gode Dage, som ikke mindst
vore Laugtursroel'e (Trømmer om, men som jo desværre
i de senere Aar har v~ret en sjælden Foreteelse.
Langturene satte som nævnt Rekord med 32 Ture,
men til Gengæld el' Turenes gennemsnitlige Længde

føre 4 af de 8 Outriggermesterskaber. lait vandt vi i
Sæsonens Løb 19 Sejre mod 1'7 i 1941. Det fornemme
Mesterskab i Otter, som vi vandt i 1941 , fik vi desværre
ikke i denne Omgang, selvom det var nær ved, idet
del' kun var 1/10 Sek.'s Forskel mellem os og Vinderen
»Kvik «.
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Ogsaa el Nivaabillede.

1'" ,"'ns man i 1938, Aaret føl' Krig'en,
I \)\) km pr. Tul', el' man nu helt nede
IlIl:n det el' naturligvis en Følge
lIaar Krigen hører op, og ForI, I I 111'1' udenfor de danske Farvande,
II I II ill i~\.' 'Længde utvivlsomt tiltage

I

I II

""

1" 111

II

»slill

sin'es at have haft en god
'." 11111 iUl'el' og Begynderne beredte
" ~ I"II vore fine Seniorer, del' val'
,. oI,kele Sa. ~sonen fol' os ved at hj~m-

1' 1111 11 ' 1111111,

SH'. 1111
"11111 1

Amclung fOL

Stigningen i Ture over 30 km fra 86 til 113 viser,
at der trods den daarlige Sommet' har været Tilgang
til week-end og Søndagsturene; Nivaahuset har været
flittigt benyttet i hele Sæsonen, og de lidt akavede Forhold med den tvungne Landgang i Sletten Havn og den
forholdsvis lange Spadseretur frem og tilbage mellem
Huset og Havnen har heller ikke i Sommeren 1942 formaaet at vir'ke hæmmende paa Medlemmernes Lyst til
at tage op til vort week-end-Hus. Og forhaabentlig vil
den nye Strandvej, der paabegyndtes sidste Sommcr,
og som kommet' til at passere Huset ca. halvvejs mel-
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lem dette og den gamle Strandvej, ikke komme til at
virke alt f Ol' generende, selvom det naturligvis er uundgaaeligt, at Idyllen derude, der dog allerede i nogen
Grad er gaaet fløjten ved det tiltagende Badeliv i Husets Nærhed, ved den nye Strandvejs Aabning yder'ligere vil blive forringet. Men det el' Forhold, man saa
nmr ved en Storby maa være forberedt paa og affinde
sig med. Klubbens Marketenderiforhold blev som bekendt
fomd for Sæsonen ordnet saaledes, at Direktør Jensen fra Parkrestauranten overtog Klubbens Køkken.
Der er vist almindelig Enighed om, at Direktør Jensen
har forestaaet Kluhbens Marketenderi paa en for Medlemmer'ne yderst fordelagtig Maade, og at dømme efter
dcn vældige Stigning, der har fundet Sted i Omsætningcn, II I vi vlsom I' ti I Med lemmemes fulde Til fredshed.
Og:-iiltl K III bbcn:-i Vin lel·pl'Ogr·am. er' blevet betydelig
Ild vidcL 1,'OI'lIdell Sk isekl ionclI:-i Vir'ksomhed, hvorom
hCllvi:-icS I il dCII stl'l'lil!:c Bcrcl J'ling i Aarbogen, er der.
1111 i Vi n lcJ'lw I V Hil I' ,1 Adgang til Cymnaslik alle Ugens
6 llvcl'{lagcl Og :;aa kan man tilm~d komme til Gym.nast.ik ~ Gange om Onsdagen, idet del' foruden Insp.
''''.ielle''d 'rimer paa den gamle Mehopolitanskole (Onsdag og Lørdag KJ. 17,15-18,15) ogsaa er en Time i Studenterforeningens Gymnastiksal hver Onsdag fra Kl.
19-20. Gymnastikken ledes her af Adjunkt, cand. mag.
Egil Christensen, del~ saaledes med de 2 Timer paa Statens Gymnastikinstitut har 3 ugentlige T~mer, medens
lnsp. S.ielle iaIt har 4 ugentlige Timer, idet han foruden
de nævnte Tider ogsaa har 2 Timer paa Statens Gymnastikinstitut.
Alligevel maa man ' undres over, at saa forholdsvis faa af de henved 1100 aktive Medlemmer benyHel'
alle disse Timer, der jo er saa udmærket egnede til at
vedligeholde Formen og Konstitutionen Vinteren igennem. Heriil kommer saa Adgangen til Boksning og
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Naturens Luner eller Fixerbillede :
HDor er D. S. R.s Skiløber?

)

NorlYllg fol.

Haandhold, hvor det bør nævnes, at Klubben i Ef teraaret blev optaget som Medlem af Københavns Haandb6ldforbuncl, og at vi deltager med 2 flold i Forbundets
Turnering.
l Forbindelse med alt det, som Skisektionen byder
paa, maa det derfor siges, at det efterhaanden el' et
omfattende Vinteq)l'ognun, 'dom Klubben giver sine
MecLlenllner Adgang tiL
Det sædvanlige Møde for Kapl'oere, hvor' Trænings_planerne for Sæsonen droftes, fandt Stecl den 28. Januar, og allerede dej} 5. Februar begynclte Fortræningen i Robassinet, der derefter fortsattes hver Mandag
og Torsdag Eftenn. - Den 7. Februar fandt en festlig
Sammenkomst Sted i Klubhuset. Det var Meningen, at
Ingenjør, DI'. techn. Rud. Ch,.isliani skulde have holdt
det For~drag om JY Laas-Tunnelens Tilblivelse, som vi ved
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denne Lejlighed hørte. Men Dl'. Christiani val' paa
Grund af Sygdom blevet forhindret i at komme tLI
Stede, og' i hans Sted holdt saa Overingeniør Bl'inkHansen det meget interessante Foredrag, som blev fulgt
med levende Interesse ikke mindst af de mange polyteknisk uddannede Medlemmer, der var mødt op. Foredraget, del' af Hensyn til de tilstedeværende Ikke-Sagkyndige val' tilpasset i en let populariseret Form, var
ledsaget af en Række fortrinlige Lysbilleder og en
Smalfilm, del' viste, hvorledes dette imponerende Stykke
Ingeniørarbe.jde val' blevet udført. Foruden Overingeniør
Brink-Hansen og Frue var ogsaa Ingeniør GrCloesen
med Frue og vort gamle Medlem, Ing'eniør Kolnumn,
Klubbens Gæster. Det store Antal Medlemmer lønnede
baade Foredragsholderen og Ing. Gravesen, der havde
optaget Smalfilmen, med varmt Bifald. Ogsaa Ing. Kolmann blev sttcrkt hyldet, da Overingeniør Brink-Hansen under Foredraget kom ind paa en Omtale af Kolmann's tapre Indsats undcr det tyskc Angreb paa Rotterdam i Maj 1940. Nu saa vi paa Lysbilleder og Film.
et af de kolossale Tunnelstykkel', som Kolmann med
nogle faa uforfærdede Arbe.jderes Hjælp holdt flydende, da Strømmen til de elektriske Pumper var blevet
afbrudt under Angrebet.
Efter det interessante Foredrag samledes man om
Sniørrebrødsborde, og Aftenen sluttede med Dans.

Kaarsbergs Vegne. Sejrsmasten blev overrakt stud.
polyt. K. Trau[sen som Tak for hans Indsats i Træningsarbe.jdet i 1941. Bestyrelsens Tildeling af Papirkniven til
Kaarsberg skyldtes dels hans store Indsats for Langturs roningen gennem mange Aar og dels hans Beredvillighed til ved forskellige Lejligheder at formaa Studentersangerne til at medvirke i Klubben, bl. a. ogsaa ved
den Revy, som blev opført i Klubben i November 1941.
Efter at Landsretssagfører Wandel val' blevet valgt
til Dirigent. aflagde Formanden, Gross. Schack en kort
Beretning i Tilslutning til Aarbogens Beretning om Sæsonen 1941.
Efter Beretningen foregik Uddelingen af Idrætsmærker til de 20, del' indtil dette Tidspunkt havde bestaaet
Prøverne, og hvis Navne findes i Aarbogen for 1941.
Derefter indlededes en Diskussion om Klubbens
Marketenderiforhold, idet Ing. Hee opfordrede Formanden til at nævne de økonomiske Fordele, del' knyttede
sig til den Æ ndring, der var sket ved, at Direktør Jensen fra Parkrestauranten havde ovedaget Klubbens
Marketenderi. Schack gjorde herefter Rede for Grunden til, at vi havde ønsket at skifte Marketender og de
Fordele foL' Klu bben og MecLlemmeme, der' val' forbundne med det nye Arrangement. Efter at en Række
Spørgsmaal fra forskellige Medlemmer val' blevet besvaret, viste det sig, at der var Tilfredshed med den
nye Ordning hos den overvejende Del af de tilstedeværende.
Efter at Formandens Beretning var blevet godkendt,
blev Regnskabet for 1941 forelagt, hvol' under der udspandt sig en Diskussion mellem Civilingeniør Hee,
Formanden og flere om forskellige Posteringsspørgsmaal.
Efter Regnskabets Godkendelse gik man over til de
forskellige Valg. - Schack blev med Akklamation genvalgt som Formand, og det samme gjaldt FOl'manden
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Den ordinæ l'e Generalforsamling fandt Sted i Baadehuset den 26. Februar og havde samlet lidt over 100
Medlemmer. Til Trods for at Hs. kgl. Højhed Kronprins
Frederik var optaget andetsteds denne Aften, havde
han dog givet sig Tid til at komme til Stede for - inden Generalforsamlingens Begyndelse at uddele
Aarets Papirkniv og Sejrsmasten. Papirkniven blev til:.
delt Tandlæge Kcwrsberg, der dog var forhindret i at
være til Stede, hvorfor Formanden modtog' Kniven paa
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for Kaproningsudvalget, Aage Jørgensen. Til den øvrige
Bestyrelse valgtes: .f. Nonnew,-Hansen (Matel'ialfol'valted , Ejvind Sieverts (Sekretær) , Dem Frørup, Jesper
M.adsen og .l. Slærfeldt (Rochefer). Endvidere Axel
Lundqvisl (økonomikyndigt Medl.). Med Hensyn til
Sla~rfe\dts Valg maa følgende bemæl'kes. Stærfeldt var
som de øvrige opstillet paa Bestyrelsens Forslag. Han
havde imidlertid i Mellemtiden opnaaet en Stilling i
Aalhol'g og var ikke til Stede. Bestyrelsen fore..slog der1111', il t lI1an va Igte Sven Bar/oed i hans Sted, men dette
\ ilclc' C'II tilstedeværende Jurist under Henvisning til
I 11\ "11 1' ~ -; ikke gaa med til , og man maatte derfor
111,111' ol,., ·,lIl1lc'fIPs. at St<."Crfeldt formelt blev 'valgt l11.ed
oll " II ' " III' "l'c·II'('s llIedl 'mmer, hvorefter Bestyrelsen
,II, I I ., III 11 111111' 1IIIIIill!'"('1I sllpplel'ede sig med Sven
111111, .. 01
10111 1,,11. 1111111' .. I I IIJlI'lIlIill ' 1' 1Ic1VlIlgct valgtes end\ IcI'l. II I
1, .11'/"'11. Ik"'g'(' l1evisorerne,
1111111 l.. I I ' I " I ""'//11, " I' ( ""I'III/"'lIilll' O/)() Petersen
1.1.
, • II ti I 1,, 01. 11 \ 111 ,. 1. , ~., Itc'JlI'iI'selltanlcr til
I ( " ('I'C'lIsslellllllcbe med
I) I' I 1\
l .il'lc-.
Som et særligt
cln heJ'efter af Formanol, ,,'IC' I'III' lil ~ I). S. R.s BaacleIII'
I ). S. n.s PolyteknikerviI'dl
II,
"cll.'
Pl'ivatmand , der' hidLegIII
I " II I
l, I d, l .. 1c' lI d , at Værftet her!.il IIII\clo- • I' I
I
11.1. III lit II tion under Navn
eftel' sJ.. lild.
10,1,1 "'C'II Be 'tyreIse. Det
af »D. S. 1( . 1111 11 ol ,
ol 11lJ':-'Y lle danske Rovar end vidl'l'" , •• I Ilt I
d
,I,
l,dli14s 1 mulige Priklubber' JIIed 11\' , ", 1, I \
I • II \ III' d e t bestemt,
~er. I Forbindc·1 c 1111 ol ' I
at Værftet skllldc ' Ild l, ol ,
,11"11 111111 40.000 Kr. ,
111'101111111(' 1' t il polyhvis Renier :-;kllldc ' 1111 , ",1.
, II III' »D.S.1\.s
teknisk stllderelldl' \I •• 11 , 111111 ,
, 11·1 (' Iigheden
.,
Polytekni ker'-Lega j . 1"1

ol',,, ,,, "', '

-
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Tale om endnu en storstilet Gave til Klubben i Lighed
med adskillige foregaaende , og Formanden bemærkede
da ogsaa efter sin Redegørelse, at vi maaHe , være vedkommende Giver llallllindelig taknemmelige, en Uc1(aleise, der blev hilst med stærkt Bifald.
Stu ttelig 'Valgtes Legatbestyrelsen. Denne bestaar af
3 Medlemmer, nemlig Klubbens Fonnand, deL' samticfig
er Legatbestyrelsens Fol'll1.i:lIld, samt 2 Medlemmer, der
for 5 Aar ad Gangen vælges paa Klubbens aarlige Genel'alforsamling blandt Polyteknikerne indenfor Klubben. Bestyrelsen havde foreslaaet Rektor ved Danmarks
tekno Højskole, Prof. Anker Engelund og Civilingeniør
Dan Frørup, og de valgtes begge med Akklamation.
Standerhejsningen fandt Sted Søndag den 12. April
Kl. 11 i Overværelse af en talrig Skare Medlemmer med
Protektor, Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik i Spidsen.
Desuden var adskillige af Klubbens gode Venner mødt
op, bL. a. Havnedirektøl' Lau.b, Havnebygmester Black
og Havnekapta,jn Thøgersen. I Lighed med det fore-

Han fik kolde Fødder,

Fl. LU1Igguurd rot.

14

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1942

gaaende Aar medvirkede" Studentersangere - hele 22
Mand - under
Mervild OD"
1:>,
b
" " Ledelse af Redaktør Stia
~lan g l æ d ede SIg over deres smukke Sang. - I sin Tale
forud for Standerhejsningen fortalte Formanden bl. a.
spredte Træk fra den akademiske og polytekniske Ron~ngs Historie og omtalte flere interessante og morsom-

»Flaget«, gled Splitfaget og Standeren til Tops. Derpaa
samledes man ved Frokostbordene i Festsalen og paa
Verandaen, hvor Direktør Jensen havde en god Frokost
parat til vore Gæster og en hel Del Medlemmer, der
ikke selv havde Mad med.
Stndentersangerne underholdt Gæster og' Medlemmer
paa det bedste med deres muntre Sange, og senere spillede de »3 Tyrolere« op til en lille Dans i Eftermiddagstimerne. De maatte en Overgang rykke ud paa Terrassen , fordi Medlemmerne foretrak »Asfaltbal« i Solskinnet. Vejret var nemlig det bedst tænkelige, dejlig mildt
og med en straalende Foraarssol, der bogstavelig kastede
Glans over den festlige Begivenhed, men trods dette
n18atte vi alligevel renoncere paa Aarets første Rotur,
idet et temmelig bredt Isdække i Havnebassinet foran
KI ubhuset skilte os fra det aabne Vand og vidnede om
d.cn strenge Isvinter, som nys havde sluppet sit Favnlag om vore Kyster.
Ha vnekapta.jnen lovede dog, at en kraftig MotorhUlld skil Ide blive sendt til Undsætning for vore indeslll'lIp;/I: BIllIdt" og" del skete allerede den følgende Dag.
1)11 IIII ~ " 1"1'111'11 Il dndlt'l' IlIed nogle flinke Medlemmers
11.i \·Ip i 1,11111'1 III' lIllId,' fun J)uge fik hegge Pontoner
IIl1lml"'I. kIllII UllllillP;"1I 1'("1 1IIII'Iigl i Svillg, sclv, om der
i dell f""sk Tid IIlI'ld I(' sig rllJ'1I y 'de Is VII nskclighcdcl'
j I III. V IIeII , sUlIledes II I HIIII i IIgCII l'1I k ·It· (;a ng' m idlel'tidigt lIlaal Ic slulldses.
'onclag den J7. Maj fOl.'cioges Indvielsen af del nye
Træningshus i Sydhavnen, og samtidig fandt en stor
Baadedaab Sted. Indvielsen blev foretaget af Kronprins
Frederik, der var ledsaget af Kronprinsesse Ingrid. En
talrig Mængde Medlemmer og indbudte' Gæster var
kommet til Stede, og blandt disse saas Havnedirektør
F. V. H. Laub, Havnekaptajn H. Thøgel'sen, Kommunaldirektør Bjerregaard, Formanden for D. F. f. R., Gross.
Filtenborg, Københavnskredsens Formancl, :Revisor Cru-

Norlyng fot.

n~e Episoc!er. Han meddelte derefter, at det nye Træ~lllgsh~s l Sydhavnen nu stod klart til Brug og stod
toran SlO Indvielse, og sluttelig udtalte han Haabet om

~n god Jubilæumssæson, idet han mindede om den
førende Stilling, vi indtog blandt Landets Klubber. Samti.dig bad hii~ Medlemmerne nøje overholde de af MyndIghederne gnne Paabud vedrørende Roningen og indskærpede, at hver Mand huskede sit Legitimationskort,
naar han gik i Baaden. Efter et Leve fol' vort Fædreland, og medens Studentersangerne sang Axel Juel's
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Tak til HavJleclirektøl'en og KommunaldirektØl'en som
Repræsentanter for henholdsvis Havnevæsenet og ~ø
benhavns Kommune for den paaskønnelsesvrcnllge
Hjælp, disse "Institutioner havde ydet Klubben til Opførelse af delte flotte Tn-e ningshus. Sluttelig uclbeagte
han et Leve fOL' disse Myndigheder.
Derefter tog Kronprinsen Ordet og udtalte Haabet
om, at Huset maatte blive til Gavn og Hæder for dansk
Rosport i Almindelighed og den Klub, del' havde rejst
det, og som han selv var Medlem af, i Særdeleshed.
Kronprinsen udtalte endvidere Haabet om, at de gode
Tnenin"'sforhold hel' vilde placere os i Spidsen ug gøre
os til (le bedste efter: hver Kapl'Oning i hvert Fald i
denne Sæson. Idet han deJ'paa løftede Haanden op mod
Flagstangen. h V <H' IIIsp. Sjelle stod parai med Stancle-

Peta l ndvielsesdllgen.

,.

Amelung

fOl.

~ell, Formanden for Danske Studenters Idrætsraad, Kontorchef, Kammer'junkcr, S'o. Grubbe Gregersen, og en
Række KlulJ- POl'IlIælld og kendte Rosportsfolk fra de
københavnske · Klubbe,·. Desuden var nogle af Haalldværksmestrene mødi og naturlig'vis ogsaa Husets Arkitekt, O. Mandrup-Poulsen.
Schack bød Velkommen og udtalte en Tak til Kronprinsparret, fordi de var kommet til Stede ved Indvielsen og rettede en særlig' Tak til Kronprinsessen, der
havde lovet at navngive en af de 8 Baade, der skulde
døbes. Han (untalte .derluest det FOl'arbejde, der havde
været, inden I-lllset stod under Tag og rettede en varm

Standeren til Vejrs!
}\mcluug for .
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ren, l'aabte han: »Standereu til Vejrs«! Og i næste øjeblik smældede vor bIna St.andel' over det nye 'frænjngshus, som Kronprinsen del'efte[' erklærede fol' indviet.
Sluttelig bad han de tilstedeværende raabe et Leve for
D, S. R., og et kraftigt Studenter-Hurra efterfulgt af
Bifald afsluttede denne Del af Programmet. - Ogsaa
her medvirkede en halv Snes Studente['sangere under
Ledelse af Red, Stig Mervild, og de sang nu: »Du danske Mand«.
Saa gik man over til Navng ivningen af de 8 Baade,
som med Flag og Standere laa fortøjet ved Bolværket
og Pontonen. K ronprinse:5se Ingrid gik nu ledsaget af
Kronprinsen og Sdwck ned til Bol værket og døbte hel'
en 2-Aarers Tnrjggel' med Navnet »Svea«. Derefter

Ingeniø r Ree
døber »P. R .«.
Amc hmg foto

fulgte de øV l'ige 7 Baades Navngivning i den anførte
Rækkefølge:

Tids. kgl . Højhed
Kronprinsesse
Ingrid døber
»Svei:l «.

C ivilingeniør H. Ree døbte en 2-Aarel's Inrigger med
Navnet »P. R «.
.
Prof., Dl'. med. K . Sechel' en lignende Baad med
Navnet »A . R «.
Direktør G. E. Riemann gaven f,jerde 2-Aarel's Tnriggei' Navnet »D. S. R «.
Prof., Dr. phil. O.E.Ravn døbte en Firer m. Siy l'mand med Navnet »Streg«.
Ingeniør K. V. Koch døbte en Fiter med Si Yl'IlIH lili
med Navnet »1!; « (Pi).

AARBOC; ["OH. 19.J.2
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Kontorchef, Kammerjunker Sv. Grubbe-Gregersen
cL",bte en Firer uden Styrmand med Navnet »Cox«, og
endelig gav Prof. Aage Bentzen en klinkbygget Sculler
:~avnet »Nympha «.
3 af Baadene fik saaled ~s Navne i Relation til Klubbens Jubilæum, nemlig »A. R. «, »P. R. « og »D. S. R. «.

AKTIESELSKABET

Dansk Galoche. og Gummifabrik

KLUBBENS

Ro- og Gymnasliktøj

l --Faas hos

POUL HOLM
Silkegade 11 . Cen tral 3082

Efter at Baadedaaben var overstaaet, blev 'fræningshuset forevist for Kronprinsparret og de indbudte Gæster, og alle havde kun Lovord at sige om dette praktisk indrettede og smukke Hus , der med sin fordelagtige
Beliggenhed forhaabentlig i en uoverskuelig Række Aar
vil danne Basis for Klubbens Træningsarbetde. - Senere ved Frokosten i Klubhuset havde Klubben atter
den Glæde at huse Kronprinsessen, der sammen med
Kronprinsen deltog i den af Bestyrelsen arrangerede
Frokost for »Døberne« og de øvrige Gæster. Formanden hød Velkommen og udtalte en særlig Velkornsthil;;en til Kronprinsessen, der var ført til Bords af Ing.
K. V. Koch. Denne holdt en smuk Tale for Kronprinsessen , I1"OI'i han hl. a. komplimenterede hende for hendes
I)ygiighcd iii al lale det danske Sprog. D. F. f. R.s ForIIIUIHI. Cl"Oss. Fil/el/vorg talle for de 2. Mænd indenfor
Klllbhell , de r havde i l<ren af, ui Træningshuset var blevet rejst, nemlig Ing. INe og Gross. Sclwck, og del' blev
udbragt et Leve for disse to. - Formanden for Dansk
Idrætsforbund, Oberst Sander fremhævede dernæst i en
Tale Idrættens Betydning for den clanske Ungdom, og
Talen mundede ud i et Leve for Danmark. - Studentel'sangerne gJcedecle paany Gæster og Medlemmer meel
detes humørfyldte Viser og sJllllkke Sang.
Den festlige Dag sluttede med Dans om Aftenen fOI~
Medlemmerne med Damer.
Til at arrangere JubilæUlnsfesten den 13. Juni lIcd satte Bestyrelsen et Festudvalg, der kom til at hesiulI
af følgende: Landsretssagfører Hennin~ [psen, KOllio ..
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chef Axel Lundqvisl, Fabrikant Bjørn Møller, Korll.munelæ l'er Preben Røjel og Grosserer Gudrnund Scha.ck.
Dette Udvalg holdt i Tiden umiddelbart før Jubilæet
en Række Møder, og der blev nedlagt et stort Arbejde
i Forbe['edelserne til det omfattende Festprogram..
For at skabe et fast Bindeled mellem Klubben og
Pressen havde Bestyrelsen i Begyndelsen af Juni oprettet en Stilling som Pressesekretær, og til at varetage
dette Job var Valget faldet paa vort Medlem, Redaktør
lY æsh Hendriksen, der beredvilligt over·tog dette Hverv.
Et Par Dage føl' Festen udsendtes den af Professor
K. Secher Tcdiger'ede Jubilænmsbog, betitlet »Dansk
Studentert'Oning 1867- 1942«. Bogens Hovedafsnit el' udar'he,jdet af følgcnde: Generallæge En/,. Saugma.nn, Civilingeniør' f-I. Ree, Overingeniør' Ove Petersen, Professor
K. Secher, Kontorchef Axel Lundqvist og cand. polit.
Ejvind Sieverts. Foruclen (li 'se har stud. polyt. A .].
Secher medvirket ved UdtH'bejdelse af Havnekort, Kunsthandler' G. Wandel har' forestaaet Billedredaktionen, og
endelig har Civilingeniør Kr. Nørlyng udarbejdet Statisti k, K u rver' og Europakort. Ved U darbe jdelsen af
Kaproningsstatistikken har stud. polyt. K. Traulsen medvil,keL
Bogen, der med sine over 400 Sider Tekst og talrige
lllustmtioner utvivlsomt er et af de vægtigste Bind,
nogen dansk ldn::etsklub hidtil hul' udgivet, er tilegnet
Klubbens Protektor', Kronprins Frederik.
Og sau oprancH da Festdagen den 13. Juni, og lykkelig'vis klappede hele Al'l'angementet, og det blev en ::;tor
og uforglemmelig Dag for Klubben , en Dag, del' val'
Klubben værdig. Dog var det en Skuffelse for mange,
at Festen ikke kunde afholdes i Klubhuset paa Grund
af det stol'e Antal Deltagere, men en væselltlig Del af
Dagens officielle festlige Program, nemlig Receptionen
og Afsløringen af de to Buster af Kronprinsen og Ing.
HÆe, fandt dog Sted i KLubhuset om Formiddag·en. -

Flagene smældede fm de mange Flagstænger foran
Klubhuset, og paa Forpladsen vajede det stor'e Splitflag
over' Standeren, cLa cLe første Gratulanter indfandt sig
ved Receptionen::; Begyndelse Kl. 10,15. Skønt Vejret
var gmat og kedeligt, herskede der dog Feststemning
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To af de mange smukke Gaver.

Amclung fol..

fra t i<.llig Morgen i det store Klubhus, hvor Festsalen
smykket med F lag dannede det naturlige Midtpunkt
under Formiddagens Begivenheder. Her var i Midten
anbragt et langt Bord, 'hvorpaa adskillige smukke og
værdifulde Gaver efterhaanden hobede sig op. Og uelen
om i l; ol'halLen og paa Trapperne s.tod talrige Blomsterdekorationer og iklædte Huset Festdragt med deres
Farvepragt.
Blandt de mange Medlemmer, Venner og Gæster,
del' eHe['haanden indfandt sig, var Kronprinsen en af
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de første, der mødte. I sin Egenskab af Protektor 'skænkede han sammen med Klubbens Æ resmedlemmer, Ing.
Ree, Prof. Sedler, Direktør Harald Simonsen og Overretssagfor'er A. H. Sleinlhal en flot Gave til Klubben:
En stor Dir'igentklokke i Brollce. Den blev overrakt til
Schack af Kronprinsen, der selv af Prof. Secher fik
overrakt }ubilæumsbogen i en særlig smuk Indhinding,
og et lignende Eksemplar er blevet overgivet til lis.
Majestæt Kongen. - Som Repræsentant for 2 Hold, ' der
i Klubbens første Leveaar var i Træning under Ing.
Ree, et Begynderhold og et Juniorhold (Seniorer i 1919)
overrakte dernrcst Læge A. F.1Ylathie~en, Faareve,jle, et
stort smukt Sølv krus og desuden et stort Sølvbæger, idet
han samtidig holdt en Tale, hvori han tolkede de gamle

Roeres Taknemmelighed og Twskab overfor der'es Klub.
l det Gave brev, der medfulgte, er' det fastsat, at Sølvkruset skal anvendes til Gavn for dansk Roning, medens det er Meningen, at Bægeret skal virke som Opmllnhingspncmie for de Roere, der gør en Indsats for
VOL' ScullelTonings Fremme paa Kaproningsbanen. Gi-

Københavnskredsens Gaue:
Det gamle Baadehus, malel

Veteraner
fra. Polyteknisk
Roklub prøver
Robassinel.
l Baaden fra venstre:
A. E. Berland,
R, Frandsen,
Knud Christensen,
C. E. Bus.
Staaende Ove Petersen
og li. Ree.
N orlyng fol.
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Amelung fol.

af Harald j-Lansen.

verne, hvis Navnetræk og Porhætter findes nederst paa
Gavebrevet, var foruden Læge Mathiesen følgende:
Civilingeniør li. A. Bede, Politiassistent P. N. Skibby,
Afdelingschef i Udenrigsministeriet F. livass, Stabslæge
M. Brun-Pedersen, Sagfører, cand. jur. E. Becker, Landsretssagfører Aage Petersen, Direktør W. van Aller og
Direktør H. Fogh. - Dernæst talte Kontorchef, KammeIjunker SlJ. Grubbe Gregersen og bragte som Formand for Danske Studenters Idrætsraad en Hilsen og
HyJdest til den jubilerende Klub. løvrigt fik vi følgende Gaver: Fra: Dansk Idrætsforbund: En Faneplade,
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overrakt af Formanden, Oberst Sander, - fra D.F. f.R.s
Sjællandskrecls: 4 Sølvbakker (til Flaske .. ) - fra Københavnskredsens Klubber: Et slOrL og meget smukt
Maleri af vort gamle Baadehus i Kalkbræncler'ihavnen,
malet af Harald l-l ansen; endvidere fik vi snlUkke
Broncefade fra Am'hus og Haderslev Roklubbe r", en
Søl vpokal fra de københavnske Spodsioll rnalisters Klub,
et stort Maleri fra Tandlæge ODe Lange, malet af den
norske N[aler N jMl Knuclssen, og endelig fra D. F. f. R.:
Et Silkeflag paa Fod, overrakt af Formanden, Gross.
FUtenborg. Desuden modtog Klubben kærkomne Pengegaver fra Ing. Ree, Ing. Dr. techn. Osten/eld, Ing. K. V.
Koch, Overretssagf. Hems Madsen og Oven-etssagf. Karl
. Kjær, Maribo.
Paa Formiddagens Program stod som nævnt ogsaa
Afslør'ingen af de to Buster af Kronprinsen og Ing. Ree,
begge udført af Billedhugger, Speak er Eigil Knulh og
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bekostet af en Kreds af Medlemmer og Vel~ner. Busterne, af hvilke Kronprinsens paa det Tidspunkt endnu
kun var i Gibs, stod opstillet i hver sin Ende af
Festsalen, dækket af 2 smaa Splitflag. Forud for Afsløringen traadte Preben Røjel op paa Talerstolen og'
fremsagde den af ham selv forfattede Kantate" del' er'
indsat hel'. Det smukke Digt blev virkningsfuldt fremsagt af Røjel, der hel' havde formet de Tanker, som besiæler D. S. R.s Medlemmer og Venner, i velklingende
Ord,

1. AFDELING

rJ3Iidt hvæ lvede Himlen sin blaanclldc Bue
og spejled' sin Evighed d ybt i bver Sø,
mildt puslede Vinden om Toft og om Tue
og sp red te til Grøde Blomsternes Frø,
men Danmark laa øde, thi Plyndring og Rov
havde knægtet og kuet al Retfærd og Lov,
Da flokker en Kvæld sig paa Klinter og Skrænter,
al Folket som lider den bitreste Nød;
ma n skygger for øjet, i Spænding JIlan vcnter
det Skib , som forgyldes i Kvældsolens Glød,
Ombord var en Dreng blot, i Søv ne han smilte,
og Folket ham bar paa det buede Skjold,
man saaede Aksene, hvorpaa han hvilte,
og selv blev fol' Danmark han Værn imod Vold,
Vcl Tidel'ne skifted', som Aarcne skred ;
men stadig en Skjolduugeætling fol' Danmark
er Værn om vor Fremtid, er Værn om vor Fred.

Der lyttes til Kantaten.
Amelung fol.
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Vi IIiiser da dig, som cn Dag vil staa fremmest
og føre os fl'it, som din Far har gjort,
vi lover at skabe med Hj ernc og Hænder,
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saa Konge og Folk som frie og Frænder
med S tolthed kan aabne Fremtidens Port.
H er kum du e n Dag fol' din Idræ l at d yr ke,
Student blanelt S tudente r, blandt Venner e n Ven ,
hel'lld , hvor vi alle faar Hvile og Styrke
i S j æ l og i S ind und e r Himmelens Spil' nel.
Her yder e nhv e r i sin Idræt de t b edsl e
og føl e r, at Alvoren skjul es i Leg;
vi · røl e r, at Gl æ den før st rigtig faar Fæste,

Yi fik H'd ,'o r Idræ t e t S ted , h vor Yi henter
os Glæd e og Friskhed ved Ny og " ed Næ;
me n ugsaa et Hjem , de r 'Iaar aahent og venlt'r
med H ygge og' Frihed med L une og Læ,
Vor Klub fik dit Hjerte: vi tror, du fik giyet
alt de t, so m Jllan Inar, naar bare Illan vil:
en. Rigdom af i\tlinder, SOIl1 varer for Livet,
ell Rigdom , som ingensinde gaar til.
Vi agf<'r ug ærer dig Arv ing. l.il Danmark,
fordi du saa æ rligt t ør 'taa , hvor du s taar,
fordi vi har følt, hvor trofa st. du gemlller
de j\IJ ind e r, du fik he l' Aar efte r Aar.

naar Kampe n har væ ret urimelig sejg.
Du ønsked ' for Klubben din Indsats at yde,
de t blev som et Bud , hvorpaa alle gav Ag t,
c l Bud , som' vi alle i Ge rning v il ly de:

i\~ænd

s ig'e r vel sjældent, hvac\indcrst de føler,
me n naar det bliver sagt, hal' Ordene YLCgt,
,' i næ rer til dig; Kronprin s Frederik af Danmark ,

at højne VOr Idræ ts Be tydniI!g og Magt.

en inderlig Tillid og d yb tfølt Respe kt.

2. AFD ELI NG

ru

ungl laa dcn granblaa Tange o ve r Bycn ,
kun nu og' da et Sols tr('jf fløj forbi
og t va ng paa Trod s sig Vej ige nn e m S k ye n

- e n sid ste Hil sen, føre nd So le n gik i Hi
Da s pran g en Gnist, som lynede og' IIIt'd '.
so m ud e n Grænser graadigt aad ;
, m od Flallllllehe lyede t i Angst vi sku ed'
og saa dets Kryb sig s my ge Olll hve r Baad.
- En Brandtomt lan, hvo r Klubben ha vde staaf'i;
JIle n føl' dell s ids te Glød val' dnet h('lI ,

N orl yng fol.

da vidste vi, vi havde TilsagIl faad.
at Klubben vilde r ej se sig ige n,
Og Klubben rejstes fol' paauy ut fald e;
nwn denn e Gang val' Fa ldet ingen So rg.
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thi stille lød et Budskab tilos alle
fra ham, vi takker for vor stolte Borg:
»Den Klub, som sa nk, skal atter Dagen ~C . ,
val' Trøstens Ord, og Ordet kom fra Ree.
Men du gav mel" end blot vor Idræt Bolig,
med al din Tanke fulgt e du vor Færd;
glad tog du Sejren, Tabet tog' du rolig,
din Tillid hjalp tit over skarpe Skær.
Med din E rfaring og din sande Viden
du saa, hvor del' var Grundlag' fol' Reform;
fol' en Ide gik skarpt du. ind j Striden
0°'
styrecl' sikkert. frem trods Strøm og)' Storm. •
b.
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at hvad , du gav, blev givet uden Tanke
0111 selv ved Gaven at faa nogen Løn,
og derfor vil vi hylde dig' du ranke,
du Klubbens sande, g'ode, stolte Søn.
Saa fald da Dække.
Lad disse AasYIl vække
enhver til Kamp, fol' det han elsker mest.
Hvad enten Kampen el' for Het at stride,
eller blot det e r at taale og at licie,
saa vil vi se mod jer og jercs Færden,
mod jer, SOlll kron ee)' Klubbens rige Vcrden.
P.R ..

Naar Stormen saa val' stilnet., Striden omme,
da rakte uden Nag du Haand\ u ud
og gav fol' Dagene, som skulde komme,
et Løfte, SO\l1 for dig var Hjertets Bud.
Du gav os ofte, uden vi det vidste,
men i hver Gave val' dit Hjerte med;
beskedent stod du altid blandt de sidste;
men kun ved dig korn alt paa rette Gled.
Du y ded' mere, end du selv vel auer,
Ibi dit Eksempel C l' at stnd)e mod :
at bygge i sin Tankc sto lte Planer,
og lade dcm j Livet fæste Rod.
\' i ved, hvor meget ti u for os bety der,
med Glæ de vi e rkend e r vores Gæld;
det er vel første Gang, det aabent til dig ly der;
men lyde skal det af vort Hjertes fulcle Væld.
Ved det, du gav, hal' vi Studenter faaet
et Fristed, lJVor vort Sind kan vinde Fred.
Den Lykke, som du i vort Sind har saaet,
skal staa som Værn om, hvad vi alle ved:

Traulsen og Tegler s elfslører Ing. Ree's Busle.

No rlyng fol.
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Som et Led i Kantaten sang' Stud enl.el'sangel'ne, og
da Dækket faldt for hver af Busterne, afsløredes de
veLlig'nende Portrætter af Kronprinsen og Ing. Ree.
D. F. f. Rs Formand, Grosserer Filienborg, ovelTakte
dernæst Dansk Forening fo[' Rospol'ts højeste Udmæl'kels~stegn , Guldmedaillen, til Kronprinsen, der ø.jensynlig blev meget glad for denne store Æ resbevisnin u ·•
fol' hvilken han hjerteligt takkede, og samtidig udtalf~
han ogsaa paa egne og Ing. R.ee's Vegne en Tak for
Busterne, der nu hal' deres Plads paa Verandaen. Gaven
fra Københavnskredsens Klubber, det smukke Maleri
af Ham Id Hansen , blev dernæst ovelTakt af Kredsens .
FOI'J:nand, Revisor Cru.sell, del' i sin Tale bra.gte Kredsens hjertelige Hyldest. - Del' serveredes nu Vin og
Kransekage, Gaveme blev taget i øjesyn og beundret,
og Gæsterne indskrev deres Navne i den fremlag·te
Gæstebog. Og deI'Jued val' FOl'Jniddagens officielle Program udtømt.
Kronpl'insell havde invitel~et Bestyrelsen og enkelte
andre til en FI'okost Kl. 12,30. - Om Aftenen Kl. 18.30
modtes man saa til Dagens Hovedbegivenhed: Midda~en
og Festen i Odd Fellowpalæet, hvOl' Medlemmer og Gæster med Damer i et Antal af 800 samledes ved de smukt
pyntede Borde i den stor'e Sal. Desværre var Kronprinsessen for h inclr-et i a t være med.
Selve Middagen var i Overensstemmelse med Tidens
Krav ganske enkel: Svinekam, og SOUl Dessert Is, og
hertil sel'veredes 01 og et Glas Vin. De 'officielle Taler.
der skulde holdes, val' forud fastlagt og bortset fra Af~
teliens Hovedtale, alle kortfattede. Klubbens Formand
bød Velkommen og udbmg·te et 9 foldigt Leve fOl' 11 s.
Majestæt Kongen, til hvem der var blevet afs~ndt en
telegrafisk Hilsen , og seneI'e undet' Festen indløb der et
Svartelegram fra Hs. Majes/æt.
HojesteretssagføI'er O. Bondo S08ne holdt som Aftenens Hovedtalel' en stor Tale, der helt igennem formede
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sig SOUl en K æ rlighedserklæt'ing til den Klub, der har
betydet saa uendelig meg'et for ham selv og for saa
mange af os andre baade unge og gamle.
. Talen, del' selvfølgelig mundede ml i et Leve fOL'
Klubben, blev flere Gange afbmclt af stærkt Bifald, og
den bringes efter' Manuskript andetsteds i Aarbogen.
Derefter havde Kronprinsen Orclet og udnævnte
Klubbens fØl'ste Formand, 'Direktm' Henning Koch, til
A":resmecllem af D. S. H. som en Tak fO[' hans store Indsats for Klubben i dens første Aal'. Endvidere tildelte
Kronprinsen D. S. 11..s Hæderstegn til Ing. Ree, Generallæge Saugm8n og . Afdelingschef i Udenrigsministeriet
F. [10<1051>. Saa fik D. L F.s FOl'luand, Oberst Sandel' Ordet og ovclTakte Kronprinsen og Kontorchef Axel Lundqoisl Dansk Idræts Forbunds JErestegn, hvorefter Kronprinsen paa ny tog Ordet, idet han paa egne og Lundqvist's Vegne takkede Oberst Sandel' for den smukke
i Eresbevisnirig. Under levende Opmærksomhed udtalte
Kronprinsen sluttelig følgende Ord rettet til Oberst
Sailder: Hvor jeg kan træde h.jælpencle tiloverfOl' Dansk
Idræt, vil .jeg altid være klar til at gøre det. Selv synes
jeg, at det el' ganske ufortjent, at man i Dag tildeler mig
D. L F.s iErestegn, men maaske jeg engang med Tiden
kan gøre mig virkelig fortj~nt til denne Hæder. I hved
FaLd vil jeg, naar vi igen faar nonnale Tider, gaa ind
for Sporten herhjemme, saa vi virkelig naar der·til, at
Mottoet: »En sund Sjæl i et sundt Legeme« gælder for
hver eneste ung Dansker. For Sporten vil jeg altid gøre
mit yderste, hvOl' min Hjælp vil være gavnlig. Kod
sagt: Jeg kommer, naar du kalder, Herbert!
Kronprinsens Tale blev hilst med stormende Bifald.
og den betegnede i Virkeligheden ogsaa Afteneris Kul~
minatloll. - Endnu nogle Taler fulgte; D. F. f. 11..s FOl'mand, Gross. Fillenbol'g bragte FOl'bundets Hilsen og
Hyldest, og fra Universitetet og Danmarks tekno Højskole modtog vi en h.jertelig Hyldest frembaaI'et af
3
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resumerede Dagens Begivenheder, ide t Direktør Boisen
fra A/S Minerva Film havde optaget en Hække Billedet· dels ha Formiddagens Reception og Busteafsløring,
og dels fra Middagen. Optagelserne fm Middagen, som.
var ledet af Jesper JltJadsen, Vat' sæ dig morsomme; Billederne af de spisende, drikkende, talende og gestikule['el lde Gæster og Medlemmer gjorde Ly kke. - Da Festen
omsider ved 1-Tiden var forbi , var dermed ogsaa Klubbens hidtil største Festdag til Ende, og Mindet om den
vil .uden Tvivl. leve langt 11d i Fremtiden.

Fra Middagen i Odd-Felloropalæel.

Amelung fot o

Rektorerne, Prof. Bloch og Prof. Engelund. Endvidere
bragte Havnedireklør Laub en Hilsen fra Havnevæsenet, som har' ydet os saa g'ocl Hjælp ved mange Lejlighedet', og Direktør Henning Koch udtalte gode Ønsker
fol' sin gamle Klub, idet han takkede for Udnævnelsen
til Æresmedlem. Sluttelig takkede Formanden paa Bestyrelsens Vegne for den Hyldest, Klubben havde modtaget paa den store Dag. Denued val' Middagen Slut,
og' man spredtes rundt om i Palæets Saloner ved Kaffebordene, medens Salen blev J'yddet til Dansen.
Under Middagen blev del' kun afsunget een Sang,
men den var til Gengæld ogsaa meget smuk. Den var
forfattet af Preben Røjel og gengives andetsteds i Aarbogen.
Sangen gjorde naturlig'vis stor Ly kke, og hvis VI
nogensinde naar saa vidt, at vi kan udgive en Sangbog'
med . Viser og Sange fol' Klubben, da vil denne være
sikker paa en Fremtrædende Plads. Senere paa Aftenen
fik vi forevist en Film, der paa en fornøJelig Maade

Kort Tid efter J ubilccll msfesten indh'aadte stucl.
polyt. C. G. W al'1ningi Bestyrelsen som Rochef, og senere
traf Bestyrelsen Aftale med Træneren, Siegfred Sørensen, en af K. Rs gamle Mesterroere, om at vil'ke som
1ræner i vor Klub fra 1. Juli at regne. Derved fik samtidig Aage Jørg'ensen en god Hjælp til det hævende
Træningsarbejde.

Søndtlgssfemning i Klubben .

Knursberg foto
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Den Fællestul' fol' Københavnsktedsens Hoklubbel',
som D. F. f. n.. plejet· at anangel'e Kr. Hinunelflldsdag,
blev udsat til Søndag den 31. Maj , hviLket: maatte siges
at være en uheldig Udsættelse; thi medens Vejret paa
Kr. Himmelfartsdag var tød og fint, øsregnede det denne Søndag, og saa var det tilmed køligt. Vi deltog dog
som sædvanlig' med mange Baadehold, og del' var iah
over 1000 mandlige og kvindelige Roere ha samtlige
københavnske Klubber , del' deltog i denne vaade Tur
til Skodsborg.
Vejret var dog ikke stort bech'e, da vi den 26. Juni
afholdt Præsentationsroning for »Kanirler«. Som Dommere fungere Prof. Secher og Formanden. Efter: Roningen ~amledes man ved et fælles Kaffebord, hvor Pl'Of.
Sedler uddelte Præmieme og talte til de li nge om. Rosportens Glæder . . H()ldpr~ æmien til det bedst sllmmenroede Hold gik iii et Hold , der var instrueret af J ngo
Di./n Frorup, der' iøvl'igt selv fik til.delt Aa['ets lnstl'lrktor- PJ'il' III ic.
Dc 4 paa Holdet, del' fik Pl'i'l'mic, var følgende: Lund
Ander~en, R, W, Smith, P. Hasmussen og Finn Nielsen.
De 4 Enkcltmandspræmier for den smukkeste Roning
tilfaldt H. M. Møller, Thorkild Møller, Erik Nielsen og
A. Linding, alle instruel'et af Imp. Sjelle.

Bra.ndi, BjørkLund Ber/helsen, Georg Ga.lster, J ør gen
K rlLuse, Ove Mandrup-Poulsen, Niels fieLmeg Larsen,
K. A. Nørregcwrd, .Jørgen A. Wandel, Jørgen Helmeg L,r:;en og Gunnar Wil11del.
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Efter Danmar'ksmesterskaberne paa Bagsværd Sø
den 2. August var del' som sfcdvanlig Fest i Klubhu~et
med Dans.
En Kreds af vore g'æve Morgenl'Oere fik sener'e i August Maaned den gode Ide at beiccnke KLubben med en
nyttig og kærkommen Gave, nemlig 8 store AskeskaaLe,
der blev anbragt i de to Omklædningsrum, og som altsaa har afløst de smukke, m.en desværre altfor skøre
Lerskaale, der først val' blevet anbragt. De ædle Givere
var' følgende: Peter K ra.g, R. E. Nielsen, J. Slrømberg, .
Børge Nielsen, H. Kaare, Helge Lund, .)'v. Alslrnp, M.
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» Kvikmatchen«, den aarligt tilbagevendende Venskabsmatch mellem »Kvik « og »D. S. R. « fandt Sted den
11. September, og som Dommere fungerede Ovenetssagf.
Abel E. Larsen fra »Kvik « og Prof. Secher. Overdommer varlndstifter'en af . ifatchen, Civilingeniør OlclO
Mars/rand. Efter Matchen , der ligesom sidste Aar gav
en Sejr til hver af Klubberne, val' der fælles Kaffebord.
hvor Civilingeniør Marstrand uddelte Præmieme og' for~
talte om »Kvikmatchen«s Tilblivelse. Der blev ligeledes
holdt Taler af Overretssagf. Aksel E. Larsen og Prof.
Secller til de godt 70 Roere ha de to Klllbber, der vaL'
j il Stede.
Studentermatchen, del' skulde have været afholdt
den 10. Maj, men som var ' blevet udsat til EfteL'aaret
grundet paa, at Holdene som Følge af den lange [svin'ter ikke havde kunnet opnaa den fornødne Træning,
randt Sted Søndag den 27. September. Det gode Vejr
havde lokket en Mængde interessel'ede Tilskuel'e til
Lystbaaclehavnen ved Langelinie, og efter Løbets Afslutning fulgte det sædvanlige Ceremoniel, naal' bortses
fta , at Sejrens Pr'is, det store Sølvgemme, populær·t kaldet »PaI'aplystntivet«, heHer ikke denne Gang kunde
bringes til sin Stadeplads i »Optog« af det sejrende
Hold, men det sker' fOl'haabentlig næste Gang.
Som BanedoIllll1ere fungerede Professorerne ./. L.
Mansa og S/ephttn lf urmitz henholdsvis fOl' L :c reanstalten og Universitetet, og som Overclommere endvidel'e
henholdsvis Rektor, Pl'Of. Anker Engelund og Prorektol',
Prof. O. E. Ravn. Ing. Norman Hansen val' Stader, medens Kontorchef Axel Lundqvisf varetog Speakerh ve rvet ved Hojttalerinstallaiionen.
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Stævnet forløb meget vellykket, Universitetsholdet
sejrede som bekendt, og om Aftenen val' der Fest og
Dans i Bandehuset.
Klubkaproning'en fandt Sted Søndag den 11. Oktober, og ogsaa denne Gang var der slor Tilslutning til
Løbene. Idet vi iøvrigt angaaende de enkelte Resultater
henviser til Kaproningsber'etningen, skal det dog n ævnes, at det udskrevne Løb for Roer'e over 32 Aar, det
saakaldte Old-boys-Løb, i Aar for føi'ste Gang foregik
i Gig-Otter' og paa en ca. 1000 m lang Bane.
Løbet, hvori Kronprinsen deltog i den af Bestyrelsens
Medlemmer dannede Otter, var naturligvis Genstand
for stor Jntel'esse, og blandt de mange interesserede Tilskuere, der fra Ka,jenved KalkbrL"cnderihavnen fulgte
det spændende Opløb mellem de 3 Gig-Ottere, der deltog, var ogsaa Hs. Jltlajeslæt Dronningen og H s. kgl. Højhed Kronpr/:nsesse Ingrid, der med den lille Prinsesse
Margrethe overværede Kronprinsens første Sejr pna
Kaproningsbanen. Og da Beslyrelsens Hold, der havde
sejret med en lille halv Længde efter en meget haard
Kamp, passerede Kajen med d e kongelige Tilskuere,
vinkede den lille lyslokkede Prinsesse ned t il sin Fader.
- Efter Klubkaproningen var del' ]<rokost i Baadehuset,
i hvillcen Kronprinsen deltog. Under Frokosten uddelte
Dommeren, Kontorchef, Kammerj linker Sv . GrubbeGregersen Præmierne til de sejr'ende Hold.
Standerstrygningen fandt Sted den 1. November, og
under Ledelse af Ing. Frørup og Ing. BEll'foecl · fik man
samme Dag meget hurtigt de 2 Pontoner taget paa Land.
Vor Træningsmotorbaad »Togo«, der atter en Sommer
igennem havde maattet ligge uvirksom i sit Element,
var da allerede forinden kommet i »Dok «. I sin Tale
forud for Standerens Nedfiring konstaterede Formanden, Gross. Schack, at det trods de forskellige indgribende Krigsrestriktioner dog havde været en meget stor og
vellykket Sæson fol' D. S. R. Han nævnede bl. a. den
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meget store Tilgang a f nye Medlemmer, der gjorde, at
vi allerede nu maaHe tæ nke paa Udvidelser. De Planer,
der val' under Udl:1l·be.jdelse, gik først og fremmest ud
paa en Udvidelse af det store Omklædningsrum , en
Plan, der vil medføre, at Pladsen mellem Klubhuset

Pontonen hCl!es i Land.
N orlYllg ( Ol.

og Baadeværftet vilde blive inddraget til dette Brug.
Dette vilde naturligvis yderligere belaste Klubbens
Budget, og Schack appellerede til Medlemmerne om at
være il. jour med deres Kontingentindbetalinger. Efter
et Leve for Klubben, gled Standeren ned, og Sæsonen
1942 val' her'med afsluttet.
Efter Sæsonens Afslutning skete dog en enkelt Begivenhed, som har Krav paa nærmere Omtale, idet der
den 20. November blev afholdt en ekstraordinær Gene-
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ral forsamling i Parkrestauranten med følgcnde I)agl;orden:
l. Meddelelse fra Formanden om Planer ved I' III" l' II de
Oprettelse af en Hoklub for Studenter i Ån rhlls.
2. Drøftelse af Formerne for Samarbejde IlleII 'III
D. S. R. og den nye Klub, herunder D. S. n.s SI illing til Spør'gsmaalet om dennes Navn og 0111. 1111 der hvilken Form D. S. R. kan bistaa den i SI"rkll.
3. Eventuelt.
Del' val' kun omkring et halvt Hundrede Medlclllmel', der havde givet Møde, og efter at Max Sørel/.~(,/I
var blevet valgt til Dirigent, g,jorde Formandcn Ilinmere Rede fol' Sagen. Han omtalte, hvorledcs 'Il Kreds
af Rospods-lnteresserede i Aarhus med et ar VOlT lid ligere Medlemmer, statsaut. Revisol' Ott(} Bje,.rlllll i
Spidsen ved Forhandlinger med for'skcllig;' AlIlOI'ikkr
allerede nu stod overfor Vir'kclig;glJl'clsell ti r Plllll('1l (JIll
Oprettelsen af en Studellicl'l'Okllll> i AIII·hlls. I kr hil \'(11'
vist sig saa megen. lrdcl'css , 1'01' SagelI. al d('l' vllr MIl lighed fol' at I;kart'c Cll I)el ti r dc HO.OOO K1' .. dCI' sk IIldl'
bl'uges til Hw; og Maleri '\. Al'kilckl O. MwulrlljJ-/'olll.'jen havde allcl'cde Ildarbcjdet Planer ror et KIII\)IIIIS i
Bindingsværk, og Schack foreslog, at vi, uagtet vi sdv
stod overror betydelige Byggeudgifter, skt"Cnkedc dell
nye Klub en ny 4-Aarers Inrigger med Aaret', hvilke!
Generalforsamlingen gik med til.
Bestyrelsen ønskede nu at vide, om vi skulde medvirke til , at Klubben i Aal:hus blev startet som en Afdeling af D. S.H. eller som en helt selvstændig Klub,
f. Eks. under Navnet Aarhus Studenter-Roklub evt. med
en Undertitel , der kunde hentyde til næd Samarbejde
med D. S, R.
Der fulgte I;aa en livlig Diskussion om Sagen, hvor
forskellige Medlemmer havde Ordet, men det viste sig
hur'tigt, at den overvejende Stemning var for , at det

/
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skulde være en helt selvstændig Klub, hvilket ogsaa
kom til Udtryk i den Resolution, der blev vedtaget, og
som havde følgende O['dlyd: Vi billiger og ser med
Glæde, at der er Kredse i Åarhus, del' vil danne en Boklub, og at vi ogsaa med Glæde ser, at denne Klub
hjælpes i Staden, men at vi paa den anden Side helst
ser, at det bliver en selvstændig Klub med selvstændig
(1konomi og uden vod Navn og vor Stander. Vi gaar
samtidig ind for et venskabeligt Samal'bejde og tilsiger
vor Støtte.
Under »EventueH« blev der stillet Forespørgsel om
Udvidelserne af vort eget Baadehus, og Arkitekt Mandru,p-Poulsen, der var til Stede, gjorde paa Opfordring
Hede fOl' disse Udvide1se~planer. Hovedformaalet var
at skaffe saa mange Skabe som muligt. Der skulde
graves ned i Hummet mellem Baadehuset og Vædtsbygningen, en 3-4 Trin ned, idet denne Forsænkning
var' nødvendig af Hensyn til Lyset i det store Omklædningsrum. Det Rum, der paa denne Maade fremkom ,
vilde i første Omgang give Plads til 3-400 Skabe.
Cyklestalden vilde blive flyttet om paa Nordsiden af
Huset. Han meddelte sluttelig, at Tegningerne til denne
Udvidelse val' under UdarbeJdelse .
Sehack supplerede derpaa Mandrup-Poulsens Oplysninger og omtalte herved ogsaa Vanskelighederne ved
Tilvejebringelsen af de 25.000 Kr., som Udvidelsen vilde
koste, Hl!!n fremhævede samtidig vm Pligt til at skaffe
Plads til nye Medlemmer. Vi kunde ikke forsvare at
lukke af fOl' Tilgang.
I-fel'med er Beretningen om Aaret 1942 Slut. Og med
Haabet om fodsat Fremgang og Trivsel for vor Klub,
hilser Bestyr'elsen aBe vore Medlemmer med et: Vel
m(o,clt til Standerhejsningen 1943!

E. S.
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KAPRONINGEN 1942

S

Træning.

om en festlig Optakt til Kaproningssæsonen i Klllb. bens Jubilæumsaar indviedes den 17. Maj det nye
Trænillgshus i Sydhavnen. Om denne Begivenhed og om
Husets Tilblivelseshistorie er der fortalt andetssteds. Her
skal det kun fastslaas, at Huset med sin fri og smukke
Beliggenhed og sin hensigtsmæssige Indretning byder
vore trænende Roere saa gode Forhold, som tænkes
kan. I disse Aar, hvor Trafikken i Havnen er reduceret
til et Minimum, er Sydhavnen et velegnet Træningssted;
der kan findes Læ for de fleste Vindretninger, og der er
Mulighed for , at Træneren paa Cykel langs Kajerne kan
følge Holdene under Træningen, hvad der trods alt el'
et anvendeligt Surrogat for Benyttelsen af Motorbaad.
Igen i Aar var det Aage .Jørgensen, der som Kaproningsudvalgets Formand maatte lægge Krop - og Cykledæ k - til. Det er ikke faa Kilometer, han i Sæsonens
Løb har tilbagelagt frem og tilbage langs Gasvæl'kshavnens øde Kulkajer.
Allerede inden Husets officielle Indvielse var det taget i Brug af Kaproerne, der kun havde ventet paa, at
den sidste Is skulde forsvinde fra Havnen, før de gik i
Baadene. Endnu i Slutningen af April kunde der forekomme Drivis i Havnen, hvad der naturligYis forrykkede Træningsprogrammet og bl. a. bevirkede, at Studenterrnatchen, der var planlagt til Begyndelsen af Maj ,
maatte udsættes til Efteraaret.
Det var atter i Aar vor Seniol'-Firer, der dominerede
Sæsonen; den befæstede i Sommerens Løb sin suveræne
Stilling paa vore hjemlige Kaproningsballer, og der var
ofte Lejlighed til at beklage, baade af Hensyn til Holdet selv og til dansk Rosport, at der ikke i disse Aar
har været Lejlighed til at prøve det i internationale Kon-
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kurreneel' ; det vilde utvivlsomt have kunnet ha~ vde sig
smukt. Cnunme, Sechel' og Trclulsen maatteuJldvrcl'e deres Fjerdemand fra tidligere Aur, Teglers, der helligede
sig Eksamenslæsning, og i hans Sted traadte Pæn'egaurd
ind, Det er aldrig let for en ny Mand , der kun har
l'Oet kort Tid, at erstatte enrutinel'et Senior-Roer, ,og
heller- ikke for Pærregaard var det let at udfylde Pladsen efter Teglel's, men det lykkedes dog saa fuldstændigt, at Fireren ikke blot kunde gaa ubesejret lJd af
Sæsonen, men ved dennes Slutning havde slaaet alle
Konkurrenter' saa ovel'bevisende, at ingen ønskede at
lIdfordre den ved Danmarksmesterskabernes Afgørelse,
Uden StYl'mann hesejrede .Holdet baade ved 'For-au I'skapr'on ingen i II a v ncn og vcd So('(-)-I{cgat t nen S01'0S
Firer' sall oVCl'legCII t. il t So !'H n C1'11 e i k kc scnere kom igen,
og i Firc!' IlIcd St )'I'Illlllld g-ik det paa lignende Maade ;
hel' vaL' Kvik dCII IlICst ih,ndig-e Modstander, men blev
besejret baade vcd \<'or'aal'skllpl'OlIillgclI, SOI'o-Regattaen
og Bagsværd-Regattaen og h'ak vcd \)""lllill'ksll1esterskabel~ne sin Anmeldelse t.ilbagc.
Brødrene Kie,:sf1aarcl
i Toer med St.vr·ll1and ~"'ik liU'et>
~
ledes ubeseJret ud af Sæsonen, men havde dog i Aal'
haardere Konkurrence end tidligere. Kl'edslllcstcl'skabet
blev vundet med mindre end et Sektmd fOl'an K. H ..
hvis Mandskab i paaf~.ldencle Grad manglede Hutine i
dem{e svære Baadtype, og Danmarksmesterskabet vandt.es med "I,,, Sekund foran Skjold efter et haan]t og velroet Løb. Ved Kaproningerne i Odense ug SOI'Ø vandt
J3roderpalTet derimod et Par overlegne Sejr'e, ligesom
de vandt sikkert ved Bagsværd-Regattaen.
Spørgsmaalet om en Senior-Otter var Sæsonens store
Problem. Vi havde jo et Danmarksmester'skab at forsvare, og . vilde netop i Jubilæumssæsonen ikke give
dette ha os f ri villigt, men havde paa den anden Side
kun seks Seniorer i Træning og vilde nødigt splitte noget
af vore yngre Hold for at kunne bernancle en Ottel'. For<
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skellige Eksperirnentel' blev derfor fo[·etaget. Ved Kaproningen i Odense suppleredes Seniorerne med YngsteJuniorerne Liidel's og Axel Fisehel' og vandt i denne
Sammensætning sikkert over Nyborg, Aarhus og Odense.
Med Gl'aae Hansen og Sv.-G. Krause paa de to omstridte Pladser besejrede .Otteren ved Bagsværd-Regattaen K. R. og Skjold med flere Længder, og i denne
Sammensætning anmeldtes Holdet derfor til Danmarksmesterskabet. Da der var Udsigt til, at Firer-Mesterskaberne kunde faas uden Kamp, lod Traulsen og Secher
sig desuden anmelde i Dobbeltsculler med det Resultat, at de vel vandt dette Mesterskab særdeles overlegent over D. F. D. S. og Skjold, men at Otteren ikke
kunde yde sit bedste og maatte stride en liaani lnen
forgæv~s Kamp over hele Banen mod Kviks MIlIIdskab,
del' i Slutspnrten sikrede sig cl llIinilllllll I"mspl'illg paa

'/Lo Sekund.

En vi.cscntlig Ting 0PIIIIIII'Ill- do,,' .1'1'11 II ISI'II Il~ Secher
ved at vinde Me1-del'sklllH:l i \)01,1 11'1 I SI'II 111'1'. lIe ll dig at
ramme en PaJ genneIII dell 1I11.:gt'1I '1'1111- 0111 . III I\llIbbc n
ikke længere har Scullel'-H.oere ar 1"01'111111. NIIIII' vi ikk e
i de senere Aar har kunnet føre Klubbells :-dol'" :-Il:lIllerTraditioner videre, skyldes det ikke . HI vi hlll' II ltInglet
egnede Roere, men kun at disse luH' 1'01' j 1111.11'1' ,,~ slone
Baadtyper. Der el' næppe Tvivl om , III 1111111' \ i vl'd vod
25 Aars Jubilæum ikke uden Betcll i~I'ls(' "1111d,' I,degne
D. S. R. som Danmarks førende K!lpl'llllilll~ "1111,. sky ldes det i første Række vore Senio)'(·I· .... °l ~ 1111 \ Il li t;' I"irerens, Bedrifter i de senere Sæsolll'l'. "I~ ..\ v 1101 saa
mange Sculler-Sejre kunde næppt: 1,,1\ " "" kl e n tilsvarende Glans over Klubbens NII \' II . i\ I \111 ' \' :-I(:ullerRoere i Begynder- og Junior-Klnssl· I·II •·
II II' ",'C r'et
i Stand til at gøre sig gældende, ('1' d, ·.. illltlll , '11 Kendsgerning, som ikke kan bortfork 1111'1',. Vi III III s:d.te vor
Lid til, at den smukke OpmulIll'ill l' JlI' " llIi e, som af
Kaproerne fra 1917 blev stillet lil" 11I1,1li'lIs I j::> position

i"",'

i Anledning a.f Jubilæet til Fremme af Sculler-Roningen,
maa øve IndUydelse paa de kommende Sæsoners Resultater.
. Af
. vor~ øvrige Hold skal kun fremh æ ves YngsteJl~lllorel'-Fll'eren Sloth Andersen, Axel Fiseher, Liidel's
Nwlsen og Bent Saugmann, del' havde deres anden Sæson i denn~ Klasse. Ved FOI'aar'skaproningen og SorøRegattaen SIkrede de sig efter haar'de Kampe Førstepladserne, og opnaaede iøvrigt flel:e gode Andenpladser.
. Fol' at aflaste Aage Jørgensen, der i tre Sæsoner hal'
forestaaet 'J:ræni'l1gen samtidig med at væl'e Kaproningsudvalgets F ol'mancl, engagerede Klubben til Efteraarstræningen den kendte Træner Sie dlred Sørensen, der
baade som Kaproer. i K. R. og sOJ~ Træner i Lyngby
Roklub hal' skabt Sig et godt Navn. Selvom Sieo-fred
S~rensens Arbejde ikke bal' Frugt ved Efteraarsk:pronmgen, er del' ikke Tvivl om, at han vil kunne faa noget
godt ud af vore Hold, naar han faar den fornødne Tid
dertil. Da hans Engagement fol' den kommende Sæson
er bragt i Orden, kan vi i denne Henseende se Fremtiden i Møde med godt Haab.
Klubbens Deltagelse i Sæsonens Kapronino'er ha
været udførligt omtalt i »Officielle Meddelelse;« ,
Resultaterne af de enkelte Løb ligeledes hal' været anført. I det følgende skal fol' Oversigtens Skyld nævnes
nogle af de vigtigere Løb.

hvo~

F01'i1al'skapl'oningen i Havnen den 5. og 7. .7 uni. Kreds mesterskabet i Firer uden Styrmand vandtes af
vore SeniOl'er (7.04,8) foran Sorø (7.21,4) og K. R. (7.30,6).
Mesterskabet med Styrmand vandtes af sanUlle Hold,
cox: Frode Christiansen (6.32,4) foran Kvik (6,39,8),
K. R. (6,45) og Sorø (6,50). Tiderne i Senior-Toer med
Styrmand, hvor Brødrene Kiersda'Jl'cZ
'
b c , c'ox'
• . E • B·
I uze l.tUS,
som nævnt vandt knebent over K. R., var henholdsvis
8.21,8 og 8.22,2. Yngste- Junior-Fireren vandt i Tiden
r
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Leo Vitanlinpræparater
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Avital
B evital
(Jevital
Devital
Leoluin
(L.evet trun ViI.Hmin c rne A og O)

Løvens kemiske Fabrik

6.45.4 fOl'an Helle r'up (6.4'5.8). IlclsingltH' og Lyngby.
Junioreme O. 7'IUWI::H?n , M()ge~,s P: Miulsen , H. [i,akoo
og So. G. Kn/U,se , blev j J uruor-Prrer Ilden StY"n~and
slaaet af Lyngby (Tiderne 6.39,4 og 6.44,6). De .~o FU'erMandskaber startede i J unior-OHer (cox: P. Swerfsen)
og roede et smukt og spændende Løb, der vandtes af
Kvik (6,18). Nr. 2 blev Skjold i 6.19,8, kun en Baadespids foran vod Hold (6,20). K. R. blev NL'. 4 (6.26,8).
Endelig blev Yngste- Junioreme, Plenge Petersen' r lb.
Freuchen, Øyvind Mt1.gnussen, A~oger:s Madsen, 1\ au:
' tnJ,Høy
med
1.
Kl./
. , Palle BnHul o'"b N LeIs 1.' randsen,.
.)
Sioertsen som cox, N r. 3 i Tiden 7,03 efter Skjold (6.49,6
og K. R. (652,8).

Kaproningen i Odense den 21. !uni. S~nior-Fir:eren
(cox: Frode Christiansen) vandt i T lden ~,)5 ove.r ~~~
hus (8,01) og Nyborg (8.04,2). BrødL'ene Ktersgiwrds [rd
i Toer med Styrmand var 8,28 foran Skjold (8,38) og
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Odense (9,08). Endelig vandtes som n æv nt Senior-OtteL'
af vort Hold (6,28) foran Nybmg (6,35) og Aarhus (6,51).

Sydjyske Kreds' s Kaproning i Kolding den 28 . ./ uni.
»Saugmann-Fireren« maatte nøjes med en Andenplads
(758,8) efter Haderslev (756,4), men langt foran det
øvrige Felt. r Junior-Firer uden Styrmalld og i JuniorOtter maaHe vort Hold tage til Takke med Sidstepladsen.
Ved Lolland-Falsler Kredsens Ktlproning i l1,tlaribo
samme Dag startede vor Beg'ynder-Firer I to Løb ' uden
at blive placeret.

Sorø Regtllta,e n den 5. J uh. I Firer Llden Styrmand
havde Soraneme lagt op til Revanche fOl' Nederlaget
ved Foraarskaprollingen, men h-ods en yderst mangelfuld Baneafmærklling slog vore Seniorer Soranerne
overbevisende ogsaa her paa deres Hjemmebane. Tiderne var 6,29, 6,40 og (K. R.) 6.47,4. Firer uden StYI'mand
vandtes i Tiden 6,32 foran Kvik (6,42) og K. R. (6.49,2).
Brødrene Kiersgtu~l'd vandt med mange Længder over
Roskilde og Frederikssund, og endelig vandt vor YngsteJunilH'-Firer sit Løb i Tiden 6,55 foran Hellerup (6.56,6)
og Roskilde, Næstved og Skjold.
Ved Viborg Regl1.tlaen samme Dag startede vore Beg'yndere i Firer og i Junior-Otter' og opnaaede heller
ikke her Placeringer.

BlJgsværd-Regt1.ltaen den 16. og 11. Juli. I Firer uden
Styrmand prøvede Aarhus Kræfter med vore Seniorer,
men blev sIa aet med adskillige Længder. Tiderne val'
6.44,6 og 7.06,8. I Firer med Styrmand var Kvik den
eneste Konkurrent; Tiderne blev her 6.40,1 og 6.54,1.
I Toer med Styrmand mødte Brødrene Kiel'sgaal'd
første Gang efter Foraarskaproningen K. R.s Mandskab, som de dengang besejrede saa knebent. Resul-
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tatet her blev en glædelig Overraskelse, idet Brødrene
vandt sikkert i Tiden 8,07 foran Sk,jold (8.10,6), K. H.
(8.16,4) og Roskilde. I Senior-Otter blev Udfaldet:
D. S. H.. (6.29,7), K. R (6.36,7) og Aarhus (6.38,1). I Junior-Otter blev Plenge Pelersen, fIøy, Palle Bruun, Niels
l' randsen, Thmnsen, Fiseher, Liiders Nielsen, Saugmann
og Sioertsen; (cox) Nr. 2 i Tiden 6.36,2 efter Kvik (6.29,6).
Sanuue Hold, dog med Jvlc1gnussen i Stedet for l'hamsen,
blev i Yngste- Junior-Otter ligeledes Nr. 2 i Tiden 6.24,3
efter Skjold (6.19,9) , men foran K. R (6.32,5). YngsteJunior-Fireren, der startede meel-- Pnlle Bru,un som Reserve for Sloth Andersen, maatte se sig slaaet af Næstved (Tiderne 7.08,7 og 7.10,9), men placerede sig foran
de øvrige 7 anmeldte I-Iold.

Trnulsen og' Secher efter Behag over D. F. D. S. og
Skjold. T iderne var 7,17, 7.26,2 og 7.37,4. Toer med Styr~
mand bød pua et meget spændende Løb, h vor Skjold
overraskede ved at byde Brødrene Kiersgac1rd meget
haard Konkuuence, der føL'st afgjordes i Slutspurten t il
D. S. Rs Fordel. T iderne: 7.56,4 og 7.56,6. K. R blev
Nr'. 3 i Tiden 8,02. Til Otter-Løbet var der ikke mindte
end seks Anmeldelser, og indledende Heats maatte derfor ros om Formiddagen. T il Trods for , at Aarhus's Otter to Gange i Sæsonens Løb var slaaet af vor, vilde
den dog' forsøge Chancen, men afmeldte inden Mellemheatet. Som nævnt vandtes Løbet af Kvik, hvis Mandskab første Gang startede i Senior-Otter. T iderne var:
Kvik 6.18,1 - D. S. R 6.18,5 - Skjold 6.22,1 - K. R.
6.27,3 - Nyborg 6.29,2.
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DlIn1Harksmes(er8kllb.~kt1p/'()ningen d. 2. Augusl 1942
pan Bc1gwærd Sø. Som na.:vnL vandtes de 2 Mesterskaber i Fitet Ild en Kamp, ogi Dobbelt-Sculler vandt
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Ved Efteraarsknproningen i HaDnen d. 6. September
startede vi med forskel1ige Begynderhold uden at blive
placeret.
•
Koikmalchen den 11. September. Som Overdommer
ved denne traditionsrige Match fungerede Matchens
Indstifter, Civilingeniør Olao Mm'strand, der fremhævedE: Traditionerne ved at bære en Kasket, som han
i Aarene 1905 og 1907 havde anvendt S0111. Styrmand i
disse Løb. Som saa ofte tidligere delte vi broderligt Løbenes Trofæer med vore Ko nkurrenter, idet Kvik vandt
Løbet om Spejlet med 3 Længder, og vi sikrede os
»Bolsjeglasset«. Det se,jrende Hold bestod af E. Roosen,
B. Rasllw.ssen, Fl. Langgi:lt1l'd, N . .f. Klucll, cox: P. SiDer/sen.

Dilnnwrksl1les/re i Firer
u.den Sfymwnd 1942:

H. G nunme, Pærr egfwrd,
(J. SeclLer og S/rok'e
K. Tnmlsen.

Studenterrnalchen den 21. SepLelll.ber. I shaalende
Solskin og under stOl' PublikumstiJshømnillg fandt Studentermatchen Sted i de sædvanlige Former og under
Udfoldelse af det traditionelle Ceremoniel. Løbet fik et
smukt og spændende Forløb; den første Halvdel af
4'
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Banen igennem laa de t.O Hold Side OIll Side, ved Kvæst)1llsbroen gik Polytekniker'ne lidt hem, men tabte paany Terræn ved Toldboden, hVOl'efteI' Universitetsholdet
i Slutspurten gik frem og vandt med 1 1/2 Længde. Tiderne var 10.36,4 og 10,40. Det sejrende Hold bestod af
stud. jur'erne Erik Roosen, Mogens JlIladsen, Ole Tham-

.')·ieDerts, Schnck, Frørup,
l11US$en.

Alt.
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jørgensen, cox: H. K. Rn.s-

De øvrige Løb vandtes af følgende Hold:

'

~akuHetsløb for Universitetet: Mediciner'ne .far/øD,
, ] b /Ireuchen, O. Secher, P. Pærregll.anZ, cox: P. SiDertsen.
Gig-Leloægtslirer: BI'lIEl., ]. Fjeldborg, Bl·dr. Roosen,
E. Bruzelius.
"7
F~ku1tetsløb for Danmarks tekniske Højskole: ]. O.
K. NIelsen, P. A . Bruun, O. Wem f? /', A . .J. Sedler, cox:
B. Møller.
.

Klubme:slerskclb, 2-Acirer.., Inrigger: O. Sec!1er, E.
Kiersgaard, cox: Chl'l:slil1nsen.
4-Aarers Ktlninløb:
Kludt, cox: HOJ'11Jilz.

Rti.ww.s,sen, Gerdlsen,

Nehm,

4-Atlrel'i; Inrigger for iVlotionsroere: E. Møller, Vestergaard, J. Becket, ]. Thorborg, cox: P. Sioerisen.
Klubrnestersh1b, Single-Sculler: O. Krnl'up .'
l3eslyrelsens-Ollel'en. der sejrede i »Old-boys«-Løbet.

K /ubm,ester..,kab, 4- A arers Inrigger: l b Freuchen,
VI-~gn Jen.sen, E. Kiersgi/ard, A . Fisehel', cox: P. Sioertsen.
M. S.

sen, stud. med. Ib Freuchen, stnd. jur. Axel Fiseher,
stnd. med. Peer Pærregaard, stud. mag. E. S/oth. Andel'i;en, stud. jUl'. Niels Frandsen og cox : stud. med. Poul
SiDertsen. I Polyteknikernes Baad roede C. Roosen, jørgen Bech, O. Skærbo, Vclgn JlIløller, Fl. Langgac11'd, ø.
Magnussen, P. A. Bmun og E. Vagn jensen med E. Bmzelius som cox.
Klubknproningen den 11. Oktober forløb som sædvanlig i kammeratlige og fornøjelige Former. Klubbens
Protektor Kronprinsen deltog paa det vindende Hold i
Otter-Løb for Old-boys. De øvrige Deltagere paa Holdet val': G.ltJ!andel, Axel LunclqDisl, Norm.an-Hansen,

r
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KAPRONINGSSTATISTIK 1942

I

Antal Antal
Starter Sejre

I

,

Amelung, H . . . . .
Andersen, E. Sloth .
Bruun, Palle A.
Christophersen, M ..
Fischer, A..
Fischer, B..
Frandsen, N ..
Freuchen, Ib .
Geertsen, G ..
Grumme, H . .
Hansen, Carlo
Hansen, M. Graa.
Henriksen, Svend
Horwitz, O .
Høy,]. . . .
Kiersgaard, E.
Kiersgaard, H.
Klint, Naur
Kludt, N. Jensenius .
Kock, Jens .
Krarup, O .. . . .
Krause, Svend G . .
Langgaard, Fl. .

1
7
11
1
11
2
10
3
1
12
2
5
1
2
9
8
8
1
3
2
1
7
3

Begyndere

I

O
O

3
O
O
O
O

11
O

1
O
O
O
7
7
O

1
O
O

1
1

Junior

St. 1 Sj . St. I Sj. St. I Sj.

Single Sculler.
Dobb. Sculler .
Toer u. St.
Toer m. St.
Firer u. St.
Firer lll. St.
Otter .
Inrigger.
lait.

4

5
2

O

O
O

1

7
2

O

2
O

I

:,

2

Yngste
Junior

I

Madsen , M .
Madsen, M. P.
Magnussen, 0 ..
lVlarcus, H . .
Memø, E.
Møller, Vagn
Nehm, G.
Nielsen, H. Luders .
Nyboe,]. .
Olivarius, Bj.
Petersen, Plenge T ..
Pærregaard, P ..
Rakov, H.
Rasmussen, B.
Rasmussen, ].
Re iff, Johs ..
Roosen, E..
Saugmann, B.
Secher, O ..
Tang, L. .
Teglers, H. E.
Thamsen, O . .
Traulsen, K ..

O

2

2
1
4

Senior Letvægt
St.

Sj.

1

1

5
4
6
3

5
4
5
2

O 10

2

9

2
5
3
2
1
2
1
12
2
2
9
12
5
1
2
1
3
10
13
1
1

Io 19 117

O
O
O
O
O
O
O

3
O
O
O

lait

11
O

1
O
O

1
2
12

7

13

12

lait

St. I Sj. st. I Sj . st. I Sj.

7
1

O

O
O
O

I

O
O
O

Privat
Kapr.

5
6
2

O

21

2
11

I

Antal Antal
Starter Sejre

Foraarskaproning i Havnen , S. og 7. Juni
Københ·a vns Mesterskaber, 5. og 7. Juni
Odense, 21. Juni
Kolding, 28. Juni
Måribo, 28. Juni
Sorø, 5. Juli
Viborg, 5. Juli
Bagsværd-Regattaen, 18. - 19. Juli
Bagsværd, Danmarksmesterskaber, 2. August
Efteraarskaproning i Havnen, 6. September
Kvikmatchen, 11. September.

2

O

11
1 2

2 11

O

1
5
4
7
2
1

53 20

(FortsæHes næste Side).

TØR.ELEMENT
VERDENS

ÆLDSTE OG

BEDSTE

Starter

Sejre

10
3
4
3
2

1
3
3

7

O
O
4
O
4
4
O

2
9
5
6
2

1

· 1 53
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KLUBBENS

l

"'onlarsknproningen, 5. og ? ju.ni.
Se nior-Firer ud eu Styrmand »·Maagepokalt·n «. udsat J941 af København s Kred sen, ska l vind es') G au ge. Vnnd et af D . .R. S. .1941-42.
Yngste-J unior-F irer. »Skjold-Poka len«, u(bat .193t) af G rosserer
Erik Kragh, skal viud('s 3 Gauge. D . . . R. I. Ga ng, LY1I gby 2 Ga nge
og Skjo ld I Ga ng.
Senior-Firer. ».Peler Tro iIe Pokalen «, udsat 1.941. af Direktør Ole
Arboe, ~kal vindes 5 Ga ng·e. Vuudd a r D . S. H. 1941.-42.

Ba.gsoærc/ Sø, 18. og 19. ju.li.
Senior-Firer udrn Stvrllland
~
. »D . F'. ('. R .S J U1'[
)I æ Ulll spo k-a I «. Vand repn-em ie.
Seniur-Toer mcd St yrmand. iE res præ mie.
Se nior-Firer. »Leda Poka l e n ~ , udsat a f D. F. r. H., skal vindes 5
Gange. Løbe t vundet af D. S. It 1938, 1940-42, Ly n gby I Ga ng og
Wannsee 1 Ga ng'.
.
Senior-Otter. »F rede riksbel'g Pokalen . , udsat af F rerlniksbNg
Kommune, skal vindes 4 Gange. D . S. n. I Ga ng, Aarhus 2 Ga nge,
K. It 2 Gange og Berlincr R. C. 1 Ga ng.
Danl1wrksmesterskRb er - BR gsoæ rd, den 3. A l/ gu sl.
Toer merl St ~' nnand. »Andre F iltcn borg- Pokalcn<. Va ndrepræ mie.
Senior-Firer. »Marineministeriets Vauclrcpn:emi('«. Vandrcpræmie.
Dobbelt-Scu lle r. »So rø B yraads Poka l«. Skal Yindes 4, Gangr.
Løbet "unde t af D. S. R 1939-40, 1942, D. F. D. S. Idræ b klllb 2
Gange.
Senior-F ire r uden Sty rmand . »D. F. f. Its Udfo rdrin gsp ræ mie«.
Ska l vind es 5 Ga nge. Løbet vlInde t af D . S. R. 1938, J 940, 1942,
K. R. 1 Ga ng, L y n g b~· 1 Ga ng og Sorø I. Ga ng.
Kvikm alchen , den J 1. September.
4-Aal'l'rs- rnri ggc r. »Boleheg lasset«. Va ndreprrc mie.

Odense, den 21. ju.ni.
Senior-Fire r. »Sa nd ema nn-Pokalen«. Vandrepræ JIl ir.
Senior-Otter. »Odense Bys Poka l«. Va ndrep ræ mie.
Specialilel :

Sorø, den 5. juli.
Senior-Firer ud en St y rmand. Æ respræmie.
Yngste-Junior-Firer. »1. P. MU ller ·Miutl epokal«.. Va ndrepræ mie
til 1966, h vo refte r den tilfa lder den Klub, der hHr vund et den
fl est Gange. D . S. R. 1 Ga ng, Lyngby 2 Gange og . kjold I. Ga ng.
Senior-Toer med Sty rmand. »Bertel Pokale n, ud sat J937, skal
vindes 3 Gange i Tra~ k 'e lle r 5 Gange iult. Lø bet vundet af D . S. R.
1939, 1941 -42, R.. V. l"riese n 1 G an g, Roskild e I. Ga ng.
Scnior-Firer. »So rø Roernes 'M indepokal «, VanrIrepræmie.
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Lejrplads pan Fænø.
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G RU N D LAGT 1884

LANGTURENE 1942

*

l\ aret 1942 var et mærkeligt Aar.
.r\ Langtur stod man paa Hovedet

KONGENS NYTORV 16 . CENTRAL 992

Det er bedst

atkøbc~h;~

Okholm
VESTERBl10GADE 61 TLF. VE 6565

FOTO&OPTIH

Under Sommerens
i sin KøJesæk fOL'
at finde nog·et varmt og tørt, og paa Skisektionens JuletUl' lod man lued Lettelse det ene Klæd ningsstykke efter det andet forsvinde i Rygsækken.
Med d isse Forhold in mente, el' det med Æ ngstelse,
man gaal' ombord i Aarets Lang·tursstatistik fol' at
speJde efter den sædvanlige Rekord. Dog - Rekorden
er del'. 32 Langture i 1942 mod 31 forrige Aar.
Det gennemsnitlige Kilometerantal pr. Tu[' laa før
Krigen, da de lange Ture i Norge og Svel'ige prægede
Statistiken, paa ca. 400 km. Under Kr- igen dalede Ta llet
t il under 300 km, for i 1942 paa GI'llIld af det dacnlig'e
Vejr at synke til 223 km.
Enhver af os ved imidlertid, at Indsatsen ikke kan
maales i Kilometer, men kun ved den Bevidsthed om
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velgjort Arbejde, der føles efter Dagens Slid, og naar
LangtuI'sroeren i Sommer har føl~ sig mere som Søl~ul.nd
end som Sportsmand og om Aftenen har vannet SIg og
den klarn me Sovepose med en Gang Løbesod eller en
Dram, saa hal' 3 :M and i et Telt opnaaet stOlTe Velvære,
end nogen Luksusrejsende eller Badeg'rc~t kan drømme om.
En Aften, da Tisvildes flere Tusind Landliggere sad
indendors og ær-gr-ede sig, stod der 3 Roere . paa Ko~e
vejen og frydede sig ved Tilværelsen , mens Varmen fra
den sode Vejbelægning steg op gennem Fodsaalerne
en Nydelse del' el' for'beholdt Friluftslivets ivrigste
Dyrkere.
'
.
Den 19. JuH fremvistes i Klubben en zoolo~lsk
Mærkværdighed , en Langtursroer', der var' kommet h.!em
uden at være solbrændt, og den følgende Uge kulnune('ede Vejrgudel'lles Ondskab, da et Rold pl'Øvede Folk
kom hjem med kun 60 km pau Bagen; n~en henued val'
ogsaa Bunden naaet, og . Langturene fodsaUe under
lempeligere Vilkaar til Midten af August.
Politiets Bestemmelser' vedl'Ørende Solnedgange og
Skydebaner' m. m. har givet os en Del Spekulationer,
men meget er blevet klaret ved S~mtale med Kystpolitiet paa Stedet, og hvis ogsaa VeJI'et havde s?rt~ret
uuder dette e!skv,cnlige Kor'ps, havde Antallet af KIlometer' været bedre.
Den længste Langtur roedes af Amelu,ng, Arnskoo
og Bomholz-Liir.,enn i D.F.f.R.s Baad fra Himmelbjergsøene via Gudenaaen og Randers til ~lorsens , 380 km.
En raffineret Ru.te for den kræsne Langtul'smand
roedes af O. Henning Nielsen, Harald Jensen og Niels
.J acobsen: Svendborg- Rudkøbing- Langeland rundt Marstal- Faabol'g- Mommark (Færge) - syd om Als Sonderboro'- Lillebæltsbroen- Faaborg, 360 km.
.
Dich, /}os/rup og Benlzon gjorde Limfjorden fra Aal+)

S id ~ lm.e vll'C

er Medl em af He llerup Roklull.
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borg, 345 km, og' V oigt, Byrch, og .J eS/Jer j"JIle:l dsen lancerede en Nyhed: Bornholm l'lIndt i laant Baad ha
Rønne, 114 km.
De øvrige Lang'tur'e fandt Sted i Far'vandene ved
Sjælland og Fyn, hvor navnlig Issef.jonlen og sydfynske
Farvande maatte holde for. 350 km roede s ved Sjælland
af Bondmp Nielsen, Olto Holm og Ib l'hykiær og ved
Fyn af P. og S. Boeg med Fl. Giødesen.
At Langtm i uroligt Vejr ikke er' en Sport for den
grønne Ungdom alene, vistes af Professor Bentzen (med
Hirschsprung og Rothenborg) undel' en skrap Tur til
Liseleje samt af Tandlæge O. Lange og Professor K. O.
Møller (med Posselt), der gjorde Issefjorden. Denne, del'
i Aae er blevet trafiker'et af Roere som ingensinde tidligere, er ikke altid en Idyl. Brakvandet rejser sig hurtigt ved de mindste Vindstød, og det er vanskeligt at
komme j Læ paa Grund af det lave Vand.
Langtursroernes Interesser i Bestyrelsen varetoges a f
SDend Barfoed, der efter en kortval'ig, men energisk
Periode som Rochef har trukket sig tilbage og nu sidder i Odense. Endvidere skylder Klubben Tak til Dansk
Forening for Rosport samt' Roskilde ~)g Rønne Roklub
for Laan af 4 Baade og til mange Provinsklnbber fra
Helsingør til Sønderborg for' Gæstfrihed mod vore MedJemmel'.
Der er' ingen Tvivl om, at vi vil starte den næste
Langtur ~led den sædvanlige Tro paa Solskin og stille
Vejr; men vi bør' allig'evel for alle Tilfældes Skyld notere os dette Aars Erfaring: Selv -den c1aarligste Sommer el' sin Langtur værd .
D.F.

/32
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I.Q,3/-4E

LOl701t.//'ene

j

FERIELANGTURE 1942
Baad

T ype

Toaarers-Inrigger

»Cimbria« .. . . . · ···· · .
»Elektra« .... .' ... .. . . .
»Freja« . . . . . . ... . . . . .
»Helge« .... . ... .. . .. .
»Hugin« . .... . · · ·· ··· .
»Loke« ... . ··. · · · · · ·· .
»Munin « ........ . ... .
»Roar « ... .. . .... .. . . .
),Rolf« . ... .. ... . ... . .
»Rune« . . . · · · ·· ··· · ·· .
»Tjalfe« ......... . . . . .
Laante Baade .... . .. .

Samtlige Baade .. .... . . ... .... . .. . . . .. .. . . . ... .

km

895
750
445
575
950
765
215
345
710

Fo rdelt
paa
\ Ture
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I
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2

275

1

714

4

7139

32

7
l" /

/7nlo/ Tu/'e,

2
5
3
2
1
3

22

22

;f'-.-. ~21.

ll\

Turenes gennemsnitlige L ængde: 223 km.
/5

I

\1

'9

/~

I \
I
I

I
I
I
I
I

\

\

r

I

/ "-

\
\

,

/

\
\

I
I

I

,,

I

"- "-

I
/
I

\

/

/

""

/

""

,,

.............

"

"
\

\

\
\

/

I

.... ,

/
5 0 00;';m

/

,br /h,.

~ r--V I--V r-- ~
~/77 ' ,J!7/'.

,
/.93/ 32 .3:3

/
/

!p"Ror

/

'

I

\

I

/

/

\

I

V

/O.ooo A':m

\Dr. / l70

//77

\

39

M

36

l7i/r

37 038

StJO lo>?
,Dr:

~ I..-----'

39

410

~

~/

-'f2

J;r

64

AARBOG FOR 1942

DANSKE 'TUDENTERS ROKL ' B

Broncemærkets Sk'jold forsølvet
(Broll celllærket laget 3. Gang);

IDRÆTSMÆRKET

Siltb Chrislensen.

OT>bavsend e hurtigt har ldl'cds mæ l,kesfl u 'cn I'anet Medlemm er ne lnteresse, idet Klubbe n allerede e ft er d e l
fØl'ste AnI' hal' haft e n meget s tOl' F,'emgang af ldræbIld øvere til Erhve rve lse af [cIr, -lSmæ rke t.
D e indledend e Tr'reningsø ve lser i
Løb, S pring o'" Kas t faudt ted ved
K lubben elle" i d ens IImidd eUJare
Nærhed , med e ns Prø, ern e i ovel.\nævnte Discipliner blev afholdt paa
'[ ad ion ,
Prøven i _ km Roning fandt Sled med Start ha
Kalkbl'lc nderihavne n og Maal ved en Afm ærk ning ud
1'01' TlIbol'g Hnvn, Som omta lt s idsle Ani' el' del s ta di g
d cn PI'VlVC, cl " vo ld 'I' den ,tHl's l ' Anstrengelse al fan ,
Pr'øv 'l\ i :LO km ROlling VClI' li ge ved at blivc o"er'(eU'ne L id e t I · lta~·c ls n d en fa st sat te Dag' var san stOl'.
a t sam tli,,' Klllbb ' ns 4-Aarcl's ug 2-A ateL'f; Tnriggerc
Illaatte lJl ed pau dellll e '1'111',
Der' siartede:; ved Klubhuse/ , ,og: Turen gik g;enncm
Havnen til S lu serne i Sydhavne n og tilbage til Klubhuset
Alle Bande genne mførte T uren indenfor' d e fa stsat/e
Tider'.
Prøver i Gymnasti k er aflagt paa begge G) mnastikhold .

Broncem_ærkets Krone forsølvei

F

(Bron cemæ rket iagel 2. Gnng):

C. G, 11'armillg,
./. C. Bech,
P. Si/Jerlsen,
Birger K opp,
Joh, Reilf,
ø. MIl. "1111 ssen,
j. l?øj el,

rI. Lcll/,gBllllrtl,
Mogens Madsen,
11. Mr/rens,
N. ]. Klndl,

U. SJ..-ærbo,
E. IV. R. 0slengllard og
Krisfill/l Nørlyng.

Frode Calatins-jensen,

B,.oncemterkel :
E. Carl sen,

M. Jel.~trnp,

O. 1-[or/oUz,

H. C. J ørgensen,

J~. !laoselI,
K. Sled.·er,
j. A. Sørensen,

M . Fjeldborg,

Sl~. l/lum.

11. AmelLLll g,
Ole Lllrsen og
U. Teglen;.

S_TCærll- J espersen,

F ølgend e M eclle m mel' ha r i 194_/4') cl'h vetvet Id rrets rlue r'kel. ne mlig :

Sølonll:-erkel:
Bjl-m t

Møller og

Finsensvaj 39 . København F. , Cen., .. 1 13796

. 1. Fi.5clte,..

s
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BERETNING OM
»D.S.R,s BAADEV ÆRFT«s VIRKSOMHED
I 1942

B

Am<, lun{; (OL

Der bygges pml Io Beddinger.

MATERIELLET
nri gg'edlaaden blev i 19~2 forøgel med ~ tk. 2-Aarers
Baa de bvo'o'et
paa D. S. R.s Baade væ l'lt..
, 00
E nd videre lykkedes de t at faa e n Dobbeltsculler fra
Pirsch, Berlin,

I

D.S.R.'s BAADEMATERIEL I 1942
2-Au re rs Jnri gger . .... ... .. ... .. ..... . 16
4-

~

~

. .. . . . .. .... ... •. , . ..

?

t. .. .... . . .. . .. . ... . ... ... . .
Il. SI. . . ...... . ...... . ... .. . .....
2
In. SI. .. .... ... . ............ ....
4
\I . Si.
... . . . ...... . ..... . .. . ... . 2
Oiter ..... ....... . .. .. . .. . ,. . . ...... . 2
C ravclh yggcl Sing le cuJle r ,. ... . . .. . w
Klin kb ygge l
:t
:t
• •• • . • • • •. t>
Dob bel tscu ller .. .. .. .. . , .... . , ....... . G igbaadc ... .. . .. ,... .. ..... . . . ... ... 3

Tue r
T ocr
Fi rer
Fircr

111.

•

laH Stk. 54

aad evædl ets Virksomhed i 1942. det før ·te AaL' efter
Omorg'aJli sntionen, blev den slo/'ste siden 1937Aare t ef ter. at Baadehllset og alle Buadene brændte og K lubben hal' haH den Glæd e at kunrfe le,fere Bande
til en Del andre Klubbcl·. del' pan G mnd af de vanskelig'e Forholcl \la l' i Fo,d egenhed fol' saadanne.
»D. .R.'s Baadevæd't« el' ,jo en ret stor Virksom hed
af sin Art fuld t modern e indrettet og med alle hensigt mæssige Tl'æ beal'bejdnillgsm8skiner. Den ind kudte Kapital el' godt 50.000 Kr. og Omsætningen i 1942 val' godt
38,000 Kr. Der er i 1942 bygget _o nye Baade, h-,;'oraf den
sidste har Byg'genulHl1ler 9, aaledes at Buade·væ rHet
i 1943 temmelig sikkert vil passere Byggeullmmer 100.
Foruden med Nybygninger har BaadeværHet haft
en bet.ydelig Virksomhed med Reparationer :aavel fol'
D, '. R. som for flndl'e K lubber og endeljg el' der fra
Baadevæ l'Het levere t. en stigen de Mængde Reservedele
og Halv fabrika ta saasom Sæder, Aa rega ng'e, Aa['etolde,
Sp ændholter og Beslag af en hver Art. Da Baadevær ftet
j sin Tid blev opreUet begyndtes der :trak med at geunemkonslru cl'e og st.andardisere de en kelte D ele, og disse
ud føl'es d el'eHer - efter de fremstillede Modeller ma kilUnæss igt. om Præcisionsarhejde 00' i Seriefabrikation , saaledes at der hidtil a ltid fra Lnger kunde leveres
E r'statn ingsdele d er uden nogen Benrbejdnillg passede
j alle de af ;pD. S, R. s Baadevæ rft « leverede Baade.
Dette har de Klnb~)el', del' har fanet leveret D. S. R.Baacle vidst at paaskønne, hvilket viser sig ved det stad igt sli o'ende Antal Rekvisitioner paa Resel'\>edele.
For at kunne. ikre del haaJldværksmæssigt absolut
bedlSle Arbejde, er del' udelukkende arbejdet med spe-
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cialuddannede Baadebyggcre, altsaa uden Lærlinb'c Arbejdsclrenge etc.
Tl'od de o\~ eroJ'denilj(J'e store Vanskeligheder med at
skaffe prima Matef'iaLier Cl' dette dog hidtil lykkedes.
Ved .Krigen s Udbrud haHle Baadevæl'Het saa ledes et
større Lager a f Mahognitræ men desværre Cl' det te nu
i det væsent lige opbrugt h vorfor det paatænkes at gaa
over til at bygge Baaclene af særlig udsøgt Kalmadyr,
som det er lykkedes at skaHe frem. og som af de . ao'kyndige menes at væJ'e det bedst egnede næst eH~,r Mahogni.
Desvæn kniber det nu ogsaa med al fremskaffe andre,
primil Materialiel' saalede navnlig Metal, Lærrecl og
Lak, saa Udsigterne til at kunne tilfredsstille den danske Rospods Behov i j 943 er ikke lyse.
Ifølge. 'tahdterne fol' »D. S.lt 's Baadenerft« er det
dettes Opglnre at forsyne den danske }~o, port med fremragende godt Materiel t.il den billigst mulige Pris og
del' Ulaa ikke være nogen ., ortjenesle e ller noget Overskud paa de leverede Baade. Efter Afslutningen af
Baadevædtets Reo'nskab for' t94~ vi .. er elet sig, at det
el' lykkedes at hemslilte Baadene med en mindre Udo'iH
nd fOl'ud antaget og V. "l'fte/. hal' derved faaet den
GJ.'de at kunne fordele det "unJedes fr'ernkomne (heJ'skod i Form nI' BOllu.- pall op tit ...00 Kl'. pl'. Baad li!
Modtag l'Oe ar de Band e, der el' oyrtfTet paa »D. S. Il.'
Baadevc"l'ft«, og som el' leveret i 1942.
(,rIInden /il. at BaadevmrHet har kUJlnet levere Baadene saa billigt er bl. il. den. forholdsvis betydelige Omsæt.n ing. den maskinmæ sige Massefabrikation af de enkelte Dele at kun en Del af den ind kudte Kap ital
ska l fonentes sam - lkke m'i ndst - at Civiljn geni øl'
]. Nonnnll-H an:;en har' ud fød. det betydelige Arbejde
med Ledelsen , fremskaffelsen af Mnterialiel' Admini.t ra t ion etc. ga nske ,;'cderlag" fri L
, D. S. Il.'s

Bnadcværfl ~

fl. l?ee.
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D. S. R.'s POLYTEKNIKERLEGAT

D

S. Rs Polytek nikerleg-a t, hvis Oprettelse og Best.y• relse er Olutall andetsteds i Am'bogen, har i 194_
fol' før'te Gang raadet o vel' det aarlio'e Beløb pau
2000 Kr.
b
Legatbe.<;tyrelsen har som helt ellel' delvi!';l Kou:tingent fol' 49 Polyteknikere udbetalt Klubben 1533.00 KJ'.
mens Resten 46700 Kr. overføres til næste Aa r; Regn·skab.
Legaibestyrelsen har været snn heldig stille!' aJ
kunne efterkomme aLle Ansøgninger som deu fandt.
rimelige, fordi de fleste Ansøg'el'e el' nye Medlemmer
der for ' t er kommet til i Aarets Løb, s~a kun 7 af de
49 hal' haft Legatet. fra 1. Januar. Af de 49 hal' 41 haft
fuJd Kontillg'entfrihed, og 8 har beialt 3,00 Kr. pl'.
Maanerl.
Hvad angaal' det komm ende AnI', man del' selvfølge1iO' regnes med e t Beløb tFl det ny Hold Kaniner. Et
simpelt Regnestykke viser hudigt , at. Legatbestyrelsen
derfOl' maa afslaa en Del An-øgniJ1ger. hvis alle Legatnydere fra. 1942 melder sig' igen. Del' kun i den An lednino' være Grund lil at c iLer'e følgenele fra Statutterne:

:.Legaiet kan saavel iil.deles nye Mecllemme l~ som
snadanlle æ ldre Me(Uemmcr del' hn .. 'v ist sædig Interesse for Roningen og Kluhbens øvrige Anliggender. «
Selvom man I'naaske nok kan kaldes Il.Y 'Medlem
uden ligefrem at være Karun, turde det dog af 0\7ellslaaende Iremgaa , at det ikke el' nogen Selvfølge at
modtag'e Legatet Am.' efter Aat'. .
En GeUl.lemgang af de A [lsøgn inger l.lled Oplysning er om økol1.om iske Vilkaar i Studieticlen, del' er indgaaet. visel' aL D., '. R.s Po lyteknike l'len'at e l' en Gave
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der er raId et paa et tørt Sted og de' bli vel' en vanskelig Opgave fol' Legatbes tyrelsen ~ 1943 at fO~'etage de n
Nedskæ L'ing, der skal give Plads 101' nye Karl.Jn~r.
Ingen hør dog af den Grund føle s ig S ~lI ([~t, men
Legatets Oprettelse maa fol' enhver Polytekmker L Klubben være en Grund til Takn emmelighed , og hvad enten
vi oppebæ rer det eller ikke, vil vi ' OIU skrevet staar
'» interessere os fol' Roning og Klubbens øvrige Auliggeuder «.

D.F.

D. S. R.s VIRKSOMHED 1938-1942
Aar

Er De den lykkelige Ejer af et

elle,

Uhr - da vil de' sikkert interessere Dem a' "ide, al c' OMEGA c~cr
TISSOT Uhr hes,,,ar af maoge l-lundrcd c smaa fine Dele o g a' f. F~ k s .
den lille Balance som reg ulcrer UhrclS Gang, S\'inger fem Gange frem
og ,ilbage hver! Sekund eller ~32 .()()O Gange Iwer Dag.
Men llaar Dc ved dc" s aa "iI Dc o gsa" fors,aa, a' Dc fra Tid lil ~ndcn
bø r lad c Uhrc, efterse nf en dygt.ig Uhnnagcr·), ."nledes at hnn I TIde
kan regulere en el\cr anden lille Fejl - - for ogs"a med Uhr" !;:cldcr
de n gamle S:Ultlhed , al de, er IC(tere nt forebygge e nd at helbrede.

'I Dette Bomærke

'_
., .,~ .""~\

•
::: '
'; ."

.,il

•

.. :

·",c·'·

: ; '_.; . :~ . -

Uh,mage,en e, Dere, Ga,anll
for fagmæulg BetJening .

hOl

Afltal
[,klh'c

-I Medlemmer

·1938
1939
1940
1941
1942

Aar

OMEGA

7"1

1938
1939
1940
1941
1942

715
725
770
850

"1029

I

Antal
lJaad",re

6531
7694
6275
7531 '
8361

l

Anml
Medle",s·
ture

l

16822
20739
16651
19684
22173

Antal km
for samdi!;c
Medlemmer

Sæs onens
Varighed
i Uger

143994
161823
H3078

30
28
29
28
29

154330-

171257

-

Ant.al Baadtll[e
30 km ng derover

Antal
km
ialt

An'al
lJaatllure

Antal
km pr.
Tur

lalt

48778
54310
48044
54166
58802

6531
7694
6275
7531
836"1

7,5
7,1
7,7
7,2
7,0

90
81
98
86
1"13

Amal km
Gennem·
s nitlig
r OCl og
s tyrel paa L:engde af
Herafegl. Ferielang!.
Ferietur
Ferieture

I

22
21

26
31
32

9025
7435
6880
9080
7139

410
354
265
293
223

OVERSIGT
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1942
Antal
'rure for sruntHgc
)'.·I cdlemmer

Gennem s n.itligt
Am,,1 Ture pr.
roende o g SI)'re nde Medlem

Ant.tll km
for sa mtlige
Medlemmer

22173

21,5

17'1257

t\Junl Pcrsonkrn .
roet og styret
paa Langtur

35014
h e raf cgl. Fe riNure

21417
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[had

Typ e

I

BAADENES BENYTTELSE I 1942
Type

Otter

Firer rn. St.

Firer u. St.

naad

km

"Blue boy« . . . .
"Ca-ira« . . . . . .
.. Onnen« . . . . .
" rvloa « · ... . .
"Odd« . . .. . . .
"Streg« .. . . . .
n n H •.. · . . . . .

Toer u. SI.

93
22
49

7,0
6,4
7,7

1165

1M

7,1

272
218
530
250

42
35
76
44

6,5
6,2
7,0
5,7

1270

I

197

381
78

I

56
12

I "The Twins« . · 1 625
. . . . ..

og nlcre

ToaarersInrigger

nRoar« · .....
"Helge« . . . . . .
"Hugin«. . . . . .
"Munill « . . . . .
"Freji\" . . . . . .
"TjaUe« . .. . . .
"Leif" . . . . . . .
»Loke« . . . . . .
"Rolf« . . . . . . .
"Rune « ... ...
"Cimbria« ... .
»Elektra« . . . . .
»D. S.R.« . . . . .
»Sve.a«
. . . ..
.. P.R.cc . . . . . . .
»A.R.« · .....
Udøbt (.. Fyr«) ..
~

.. Cox«. · . .. ..
"Jarl" ... ....

I . Sans«

I

I

49

I

68

I

88

I

I
I
I

6,4
6,8
6,5
6,7
7,1

I
I

I

"Cito« . . . . . . ,
"AtOln« .. . ...
"Tuto« · .. .. .
" Uno« .. . .. ..

I
!

10

I

4,9

I

6,6

"(2'<' • • . . . . . •

Dobbell-Sculler

"Minerva« .. ..

53

8

Single-Sculler
cravelbyggel

ufJ«· ..... . ..

32

6

5,3

pri~' at Baad , ..
"Nympba«, , ..

348
392

51
63

) 6,2

» S va'~ a «

»S,'antc« ... , .
privat : "Svip« . .

Si ngle-Sculler
klinkbygget

HalvouLrigger
Firer m. St.

Fireaarers Inrigger

.. Olsen « .. , . . .
" AvarHi " . . . . .
"Hjalte«. . . . . .
"Viking« .. . ..
"Thor« · . ....
.. Bjarke« . ... .
"Dan « . . . . ...
»Saga" · . ....
)jyden«( . .. . . .

J

6,8

740

114

I

6,5

9'18
178 )

107
23

I

8,6
7,7

I

1096

130

1202
1496
1930
2227
987
2345
399

171
221
277
389
100
294
43

7,0
6,8
7,0

10586

I 1495 I

7,1

Transport ... 1 16075

Single-Sculler
klinkbygget

)

I 2280 I

1

8,4

1m,

Transport ... 1 16075

Anral1r.Jl1 I Anlal Tul". Tur r e. 30 Jun

648
140
377

459

Toer m. SI.

I

Ture

I

"Alf«. . . . .. . .
aRall C< .. . . . • .
"Svip«... . . . .
"foll cc .. . ....
»Daphne«. . . . .

-

.......
»)JiOl « .

5,7
9,9
7,8
9,3

I

32
33

+ Ferielanglure m . D.FJ.R.'s Baade:

Ture

2280

I

Anlal km AnIa
re 30ITu·
km
pr. Tur
og m e re

I

-

I

33

'1244
2058
1564
1677
1157
2683
1982
1990
2004
2370
1235
'1087
572
647
556
710
49

127
210
96
198
'105
384
289
181
190
292
51
20
65
66
49
72
8

9,8
9,8
16,3
8,5
11,0
7,0
6,9
11,0
10,5
8,1
24,2
54,4
8,8
98
11,3
9,9
6,1

23585

I 2403 I

9,8

75

993
1838
H92
1058
ZI90
1199
2103
1692
2018
546
1633
1380
34
252

206
390
231
213
400
261
419
332
352
110
398
311
12
39

4,8
4,7
6,5
5,0
5,5
4,6
5,0
5,1
5,7
5,0
4,1
4,4
2,8
6,5

1

18428

I 3674 I

5,0

Jalt for samtlige Baade: 1 58088
3.
5
3
6
5
10

I

8357

714

4

Samlet Resultal: [ 58802

8361

2

6
7
8
4
1
6
5
5
5
4
7
3
4
3
S

I

109

7,0

-

I

7,0

1

I

4
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UDDRAG AF KASSEREGNSKABET
for 1. Januar 1942 - 31. December 1942.
Kr.

Øre

lNDTÆGT
Altid fineste
Kvaliteter!

s. E. ALB ERTU S
Ribegade 1'l . 1'e/e{ot]

Central 9655

Kassebeholdning fra fonig-e AnI' ........ .
Kontingent (aktive og passive Medlemmer)
T ilsk ucl Fm Univel'sitetet og Da nmarks teknis ke Høj skole . ... . .. .. , ..... . . ,., ... .
Tilskud fra Dan 'ke Studen/el's I.dl'ætsraad
D. '. R.. Venner . . . .. . " ... , . . .... . .... .
Gnver og andJ'e Indtæg/er .............. .
Pl'ival Laa n , . . ... ..... . . .... ... . .... . . .

45
45.434

54
00

880
2.160
1.380
10.814
749

00
00
00
48
66

1 61 .463

68

Sin e Forsikringer leOlIer' m/ln ;

NORDISK

Liv & Ulykke
G,,,nningen i 7

T. 1.lon 2860

Alt logo.bojde
udl",os.
G •••- V. nd._
Sonitel- og
Conhorvorme-

8Ii~~.nlloger

c. E.

PEDERSEN

HojdelJa/l[)S Alle 5 . Tl{. Amg. 8864

Øre

'19.246
3.135
3.086

70
12
68

11,380
4.656
6.563
6.913
1.965
3.917
600

01
10
38
06
00
63
00

61.463

68

UDGIFT

København K.

Gas- og Vand-Installatør
Sanitet og Centralvarme

Kr.

onl .. g .

Hurtigt. solidt
Forlang TIlbud I

Skatiel' og Afg'iftcr: Baadehuse, Tele/'. m.m.
AdÆini ·tralion, '[r'y ksagel', Porto m. m. . . .
Aal'sberetn.i.ng, Propaganda In . m . .... ... .
Gymnasti k, Brændsel, Gager, Skisekiionen,
Ha.a lldbolc1 o. a Klubfol'anstalhlingel' de,
Vedligeholdelse af Baacle og Aal'er ete .... .
Nyanskaffelser Il f Bande og Aarer ..... ,
KapJ'olliJlO'sudgi Hel' .. , .. .. ....... , ..... .
Koniin')'eut til D. F. f. R. e j,c ............. .
]ubiJæumsbøger Ersta tning etc... ...... .
Overførsel lil li vsvarige Medlemmers Fond

l
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D. S. R.'s TRÆNINGSHUS
--.- -

o

--,_.-

_

Kr.

Øre

UDDRAG AF JUBILÆUMSREGNSKAB ET

IN DTÆGT
O vc rfor t Hes !C'1I a f Btlildc yæ rfte ts B yggek ou to "
Ti lsk lld fra Kob cu liavn s Ha v n " 'æsen ,' . , .... , .

La a.n n f Kobf' lIha vlI,

K O lllJll llllC

.. • .. . . . .. . . . . . •

Dam c J'ok ln b bc n Ge ri on fo l' 13aadeb yggeJ'icts
ga mle T ræskur .......... . ... . . . , . . . . ... . ... .
Go l'er og Tilsk ud . .... . ... . . . ... .. .... . . . . . .. . .
Beskæ r! ige\sc_ lils kllfl .. .. .. . . ... .. . .. .. ... . . .. .
Overført fra Klubb ens Drifts konto . . ..... .. . . .
Re ul e r ........ . . . . .. . . . . . . .. ... . .. ... .. ... . . . .

1.537
12.000
20.000

69
00
00

1.500
3.143
2.211
2.500

00
22
07
00
80

17
42.909

I

I

Kr.
~

I N'DTÆGT

~

B iLl eL ter til F esten, solg /.e Bøger og Rest oplag' a f Bøger overtage t a f Klubben ..
Gaver' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T ils kud Ira 'I uborg {onde u . . . ...... . ..
Ops pa r ing 1935- 42 ..... . . . .. .... . .. .
R en ter . . . . .. ... . . . .... .. . .... ... .. . ,
Underskud d æ kket pr ivat _ .. . . . .... . .
~

-78

~

~

~

Rr.

Øre

33.867
436
476
1.019
875

95
00
02
60
00

70

00

132
2.771
454
221
468
228
26
18
257
450

22
29

Ø re

8.734
2.927
3.000
3.990
100
2.994

9S
4S
00

68
70
92

21.748

70

UDGIFT
Mnl'crm cstc r E iscllsoc. H oved nll'ep l'isc .. . .. . . .
K øbenh avn s I-Tav I,lcv e 'SC Il. - " nnn dp ' le . . .... . .
KfJ lp llh!I\<lls Va ndfo rs ynin g. Va nd-St ikJednill O' ..
J. J ohans ll &. . Oll. Kl oelk u rb jde .. . ... ...... ..
KemI> &: LU ll rit Z(·II . d ck l l' isk I nsta ll a ti on ..... .
Kol)(,llh a vns Bl'l ysni ll gs mst:'u. Dep os i!ulll fo l'
(' Ic kir. M'l1a lc rlcdni ng .... . . .. . .. . ...... . . . .. .
Ko bt:' nha vns Bcl ys niogs nese n. Ned tagnin g af
Mil . ! . . .. . . .. .. . .. . . . . . , . . ....... .. .... . . . .. .
K<1br nh ovll S Hllv lle vc sen , E kstrareg ni ng . .. .. . .
Ma Jcl'l ncs ter K
øtke, Jvl'a lel'a l'J,cjde .... . .... .
C a d Pe terse n. Ko rse l a f Sla gg 'l' . . ... . . . . . ... . .
Hæ rens Vall bc Uil rs na l. In vent ar til Baadeh a l . .
Magasin du Nord . Møble r ti l Veranda ....... . . .
Drd r. Da.hl, Spejle .. .. . .... . . . . ........ . , .... .
Vinduesp ole ri ng . .. . ..... . .. . . . . .... . . . ....... .
Byggca tlest .. . .. .. . . . . . .. .. " . . . . . .... , .. . . .. .
Ov Ma n d rll p-Po ulsen, U (Uæ g . ... . .. ......... .
D I'. Tech n. C h r. Os tenf Id , U(lIæg (Beløb -! sk æ n ket til Jubilæwn 'fond en) . ....... . . . .. . .. . . . .
A telie r E lektra. Ly tr y k ....... . . .. .. . .. . . . . . . .

I
Kr.

Øre

7.733
11 .672
2.342

08
'18

21.748

70

UD C IFT
50

64
S9
15
91'
50
00
4S

1.082
53

51

42.909

78
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j

fe sten i O dd-Fcllowp a læe /
Ju bi lælllU " 'k ri f te( _ o •• •• _ • • • ••
o

A ndl'e Udgifter

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•••• • • • •

. . . .. . . .. . .... ..... ....

44

82

DEN TI;. HS HOKL B

D ..

AARBOG fO R 1942

»PAPIRKNIVEN«

»SEJRSMASTEN«

l·t 's Hædersgave lil særlig I'o\,-

• tjente Medlemmer, en Papirkniv
af Sølv. smykket med Klubbens Standet og rOl:synei m ed Ins k,'iptiol1cn
»Fortjeni«, blev i 1935 so m Bryllupsgave ovetrakt KJubbcn<; Prot ektor:
H~. kril. Højh ed Kronp,.ins Frederik.
DeslIden indehav es »Papirkniven .J:.
af følgende Medlemmc,' ar Klllbben:
O ve ringen iør Ove Petersen ...• . . . . .. .... .. .. . . .. . . .. 1915
'CiV'l ll'tigc niø r j. Norma n·lho scn .. . . ... . .. . . , . . • .. . . . 1916
G(OS5Cre~ C . Schack . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... , ... . .. 1926
C"'ilingCllior H. II. fogh . . ... . .. .. . . ' . . . . . .. . .. • . .... 1927
Ci\,ilillgclliot· O. )-1:0 IIi II ... .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 1928
C,. "" . ,.ha r m , Axel lIertz . . . . . .. . . . .. . .. . ............ ::;~
C h'j linR('uinr I t. Iluc~ Ra~ rnu ss e ll ... . .. . ..... , . . . . .
Kontor Il ' C A xcl 1.1l1l(1(I ' -;S\. .. ........ . . .. ... . . . .. . . 1930
C h'llin\: c ni i)1' II. IU:c ... .... ... .... .. .. .. .. . .. . . . .. ... 1931
Prot ., O\' ' ri ; '~c, Dr. m ed. K. Sed.cr . .. . .. .. . .. . . . . . . ::~i
Arkitekt
,'c Mandrup·Poulsen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Fuldmægtig H. K. Rasmussen ...... . . , . .. .. . . . .•. . . . . 193<
Lrc~c K. R . iMclgaard ... .. ... .. . ... .. ..... ... ... . .. .. 1935
Sti flsh og holdcr Aage Jørgens en . . . . ... .. . ' . . ....... , 1936
Civilingeniør Mogens Hc.c . . . .... . . .. . . ... .... .. .... . 1937
1'løjestCretssagfo rer O. Bondo Svane . . . . . • . .. . ... ... 19~
F'lIldma:g t.ig, cand , jur. Sten R~um . .. . . .. . .. " . . . . .. 19
Assistent, cand. Jlolit. Ejvind S,cvert s . . .. . . . , . . . .. . . 1939
Civilinge niør Jørgen SI'crCeldt . . ... .. . . . .. . . . . . . . .. . .
Ci"ilillgcni"r, Dr. lechn . ehf. Ostcnfcld .. ....... .. . . 191i
Tnt.lcllæge UH Kaars berr; . .... . . .. . . . . .. , . . " . ..... ' .. J9~

/\. 11' D. S. R.

S kcet'lk e l

Civiljngeniør
../\. Ii. l?ee pan Generalforsam.lingen 1934 SOUl en Erindring om
D . . ', R 's indtil da stør:te Kaproning'SSicsoll
Sejte) og samme An r
af Ingeniør Ree ud sat som ev igt
vandrende Præmie indenfor D.S.H.
» ejr' lllflsten « gives af D. S. R.'s
Bestvl'el'e for et Aur ad Gangen til
et iVied lcm der i den forl øbne Sæson hal' udført et sæ rLig·t fortj enstfuldt Arbejde for Kaproninge n j

r6

Klubben,
) Sejrsma sien «

er'

tildelt :
J 9- ;k Gw!mund Sc/wc/.:.
1935: Mogen s /l ee.
1936:

19:'0

MfI .\'

ør ensen.

[937: Frode Chri.~l il/ll se n .
1938: K. Kolml11/..
C ivjlin~.

'-I. Rce.

1939: Hu go Gr/lllllll e.
1940: Ail"e J o r 'ell~ en.
1941 : Kaj

Trim/sen.

1942 :

Ole Secher.

TandJæge Ulf Kaarsbc rg.

83

s tud. m ed. Ole ScchH.
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG Fon 19·L

DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER
Brygger Cl1 rl J Elcobse/l t
Profes~or 11 . ]. HlIf/nov er
Ov erlæge l-J. S. Køster -r
Direklnr Hen ning E;o cll
Cioilingellior IL . Nee
Ooerhege, Professor, Dr. m ed. Knud Secher
Direktør llflrcr/d Simorrsen.
Overrefssllgforer fl . S teilllh al

UNDER PROTEKTION
AF

I-IANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

I

Aal·e( 194_ el' der iudg aa et Kr. ",80,00 i Kontino'ent,
_ hv ilket Cl' e n yderligere S ti gn ing i Forhold til 1941.
Beløbet. el' anvendt til Hjælp lil den omfa rende Reparation af Tel'l'flssel' der blev n ødvendil>' paa Grund
af de siJ ste Vintres E l'o.-tsprællgrunger.
K lu bben ta kkc[' Ven neme paa del hjerteligste for
deres stadige Trofa. thed og Offervilje.
lis. "'151. Højhed Kronprinsen.

D. S. R.'s HÆDERSTEGN
Kilfllajll II . II. Bondo )-

(;rosserer ('0'/1'/ 'f/IO/'III)
Dird·/t)r lI erl/'Y SkOl)
Direklor Il lI f n/d SiIllO/lSI>/1
OIH-.'l:lkf. II. HO/llc/..: ' . N. S. H.
II/N- III!VOJ.:EI / J:;. W. NI/ Il sell , ll, . S . U.
}l/.:irlllr N. So/b erp.. N. S. H.
f'rofe:;.~or.

DI'. //led.1\.. Secller
Civilingel1io/' /I. Hee
venerallæge J:;m . SlllIIP711111
AfdeJiIl t,]stlref i U rlen rigslllilli ~ / eriel F.

J10118s

85

S ku.es piller lI enri.)..: Benizon
Ø relæge P.}. Berle/sen
J OSiliS Bille
ProklIrist Mog e1L.~ Bredfeldt
Landsrelssligf. S. A. M. Biigel
C iv ilingeniør Til . Ca r~ iensen
Revisor K . ]. erusell
Genera1.~ekrelær jørgen S. Dich
Civilineelliø/' TIl. Eberth
Grosserer A. Fillenbor;!
VireJ.·tør finns Fogh
Professo r jul. 17m·hrUIIlIl
Direktør V.lIjort
Fn! A. lJvass
Direktør Helge J acobsen
C il!ilingellior Johs . P. Johansen
OverretssaBfører K . Kjær
Kon.tordref Erik Kløcker
C ir)ilingeniør K. V. Koch
Politiadvokat H. KlIdsi...
Direklør B. Lu.dvigsen
Kontorchef A x el Lrmdqvisl
TlIndlæ ge K. Machold
Overre/ssadfører Hims iH/ldsen

j esper II/Jns Mtld sen
Direktør, Civilin deniør
A. Munkebo
Fabrikllllt Bjørn Moller
Disponenl Preben Ne llelll c1nl1
Overlæge J en s N ielsen
Fellingeniør]. NorIII al/.1-IIUlsen
Dire"'lør N. I-Iøy-Peler.5en
Ooerin.genifJr Ove 1)elersen
Be frll gLer U. K . RllsrlHI.ssen
Direktør G. T-lielll811n
H øjeslerelssllg før er Slig .Rode
Direktør Per Ronberg
Bankbestyrer S lig !lønne
General/æge E. SElngman
Grosserer Gudmullcl Sehack
Fabrikant Holger Sebbelov
Professor K. Secher
Direklør Harald SimorlSen
Direklør AlIge SI.:joldby
Overingel/iø,. W.cl!. Slephensen
Professor E. Suenson
Dæge Thornp-Peter'sen
LlIboraiorieforst. E. F. Voi"t
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AARETS PORTRÆT
DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
LIVSVARIGE MEDLEMMER
S/lUl. jur. Henning Ame/ung

Sagfører Erik Uecker
slud. jl/r. Poul Boe"
slud. poly/. vend Borri/
ell/u/. phil. P. E. B,.,w./I.
Rektor, l'rofessor AIlJ.-er E'ngelund
sind. jur. Th. FtrIck-Il ullsen
PEls/or P. Garde
Vekselerer 1". !1,1eehIl1l1ln
Civilingeniør M agens 1:1 ee
KOllfrvIIor Nic. lIoIfen
Direk/or I!:vell Ibsen
Direktør /-l eiAe Jacobsel/
Ciui/ingel/iør Clrr. Jeppesen
Ooerr'e/sw'fører Frithjof Kell/p
Læge Esben K ir!.:
Grosserer Po"l Korslro1m

Adjwlkt Hans Klire
Tf1/l.rllæ"e Ove [,ange
Professor J. r. Lltl1dbye
Ooerill{5elliør EdvclreJ Lyngbeck
ArJcifeld Ove MIWdrllpPoulsen
Fnbriki:lIlt Bjørn Mø//er
Cioilill;jenior, Dr. /echl! .
Chris/en Os/ellfeld
Overill/!ellior Du> PetersIJII
1'ondlæAe, Dr. med. den/. U lr
PosselI
Civilingeniør C. Hoeg RlIsInUSse/l
Ci/)ili1!~eniør H. Høeg 1?llslIlu.ssen

slud. jur. Soren UnslIIlIssen
sind. poly/. Mogens Schmidl

D

a D. S. R.s Protektor, li ....
kgl. Højhed Kronprinsen, ved JlIbilæul)l.:festen i
Odd-Fellowpalæet meddelte, al Dit'cktm' Henning Kn ·h
havd indvilget i at inclh'[C le
som ;'resmedlem af Kluhben hvorm ed Udnævnelsen
fandt 'ted , vakte det stOl'
Glæcle, sædig' blandt de tilstedeværende ældre Medlemmer, del' bavde været
med ved Klubben~ ::,tart i
1917 og under den af Henning Koch ledede første Epoke hvor Klubbens Gennembrud skele.
'riden løbe't hurtigt fOl' eo Klub om D. S. R. MedleffiLllel'lle kommer og gaar og det store Fledal af de
IHlvfCl'ende Medlemmer kender derfor kun af Omtale
den Indsats, Direktør' Henning Koch for et kvart Aarhundr'ede siden 0\ ede for Dansk Studenterl'oning, og
al det var ham, der i de 8 Aar. han var Formand, lagde
Grunden ti.! den Udvikling, som har ført D. S. R til,
hvad den el' idao'.
Henning' Koch val' D. . R.s første Formand. Da Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub i 1917 slod over1'01' Tanken om en Snmmenslntning val' del' mange delikate Pl'oblemer del' maaHe løses, før Tanken kuude
blive /iJ ViI'kelighed men det Problem, som mantte synes vanskeligst, var vel nok l"ol'malldsvalget, thi hver
Klubs Prestige gjorde det umu.ligt at vælge et Medlem
af den anden Kluh til Formand. pette tilsyneladende
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uløselige Proble m var imidlertid - som ved e t Mirakel
- løs t af sig' seh ved Na'v uet H enning Koch, Han var
llemljg 'v ed eL af Skæbnens heldi ge Luner Medlem af
begg'e Klubbel' og d esuden g'av han s Personlighed Sikkerhed fOl', at han vjlde væ l'e Ma.nden for at udnytte
d e Mulio'hedel'. som ammenslutningen ga v. Hennin g
Koch 'al' saaledes i Virke ligheden d et nødvendige
Grundlag fol' ,'tifte.lsen af D. S.R., og uden ham havde
eJlIlVe l' T ank e om en ammeJlslulning været absurd og
D, S. R. hav d e ikke ek sisteret.
Hvordan d e t gik til, al Hen.n ing Kod blev Medlem
af b eg'ge Klubber, skal kort antydes . Hun el' Juri, I og
var oprindelig Medlem af Akademisk Roklub, Ulen p ~ a
Gl'und af en lille Kontrovers om t den Dag i Dag saa
nkLuell Emne om Re Uen lil at ro i en c uUer af særlig
fornem Klasse, meldte han s i,,, en shmne Dag ind i Polyte kil i k Rokl u b h vor kra n kerne i d e n. paagæ lde n.de
Hensee n le ikke val' saa h øje. Optagelse n i Polyl,eknisk
Hoklub Jllllligo'jordes ved, at Hcnning Koch's Broder,
ivilinge niøl' K. V. K()ch, VUI' Illan g aa r:igi M' ,dl ·'ru h el',
og i et 'aadant T ilfæ ld lillod P. R.s Lov' c ksll'llOJ'din rer t
Opta t '. -Is :' uf Ikkc-J>olyt -knik cl"'. Men - og h eri ligger
Historiens K\'inlc~:;;el\s - Konll'ovcl'sen m ed A, R. vnr
ikke s IHl'l'C e nd , lod hall forblev Medlem her og han nød
H,ospodcns Glæder i begge KlubbeJ' og havde mange
Knmrnel'aj r og Ven ner' begg'e 'ted e r. D en lille 'c ullerhl' ble v sll.aledes af at'g'ørende, Betydning fol' dansk Studenterroning.
Ved d en ["u's le Standel'hejsning i D. :. R. holdt Borgmester Jensen Talen fOJ' Klubben. Han sagde herunder
blandt and e t, aL Navnet ~ Dll.llSke Studenters Roklub «
lød som en Fanfare 0°' udtalte L-jaabet om, at Klubben
vilde blive i Stund Ul at opfylde d e stoJ'e li OI'pligtel'er,
som fulgte med Na vnet. Henning KO'h viste sig at væ re
Ma nden for at sø rg'e fol', al d e tte Haab hle v opfyldt.
Han "al' fuld af Ideel' 0 0 ' Init'iaj'iv og ogsaa udenfor
7
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Klllbben havde han mange forman end e Venne r, som
han fik interesseret for Klubben , og som bidrog lil at
gennemføre de ofte højtflyvende Planer, Hvis man he r'
s kulde fodælle EnkeHheder om, hvad Henning Koch
udre ttede, vilde Aarbo')'ens RarTlfiler sp ræ nges. men bet.egnende er d e t, Cl t da ha n i 1924 nedlag'cle si t. Hverv
som For'mand var der dem , d eT' mente at der nu ikke
vaJ' a nd et fol' end b evidst at :se nk e K lubbens Niveau
og lade d en indtage e n rnel'e besked en Plads i Samfund e t. Heldigvis var d el' dog andre. del' havd e Mod til ut
fort sæUe i I-Ienning' Koch'. S por, men givet el' de t. at
d et val' ham der lagde G runden til D.::;. R.s nuv i:l:'rende
Omfang og h øj e Stade.
Da Koch afgik so m Fonutlnd ønskede han ikke at
modtage noget Tegn paa Klubben Takn eulIneLigbed og
Erkendtlighed , m Il sau meget lølTe el' Glæden nu
blandt de ældre som kendcl' d en Betydning, om Henn.ing Koch har haft fol' h ele Klubbens dvikling og nu væl'ende St illing, over al delte nu ved hans Udnæ\Tne lse
til iE r'esmedlem blive r kendl 00'8na af den nuv æ rende
y ngre Generation og af fremt.idige Genera/ioner a.f
Roere indenfor Dan ke ::;jlldeni.el's Roklub.

H.R.

SIE! LAK- OG FARVEFABRIKER
. KØBENHAVN S.
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De tt e Opl'lla b va r de n før:' !c -P<1;' rte pirc til d a ns k S llIucllt el'Det rcs lIlI C' lw !e i Dan nelsell af MC'di c ine rn l's R,oklllb. !
Bogc l.l , I)a us k Stude'll!cl'l'onjn g IS67- 19'}_c, som 1 ,S, n, Ud g'il\'
vcd ' jlld e nt r rro nill gc lI ~ - 5 Aars J u hil a:1I111 i 1942. fo d K' lIe r Ge nerallæ ge 1';/11. SilUgllw n o U! UdviklingelI fr1\ Mccli cillc l'll f's. Jllri s te rilCS , Sl lId cnlrIOSll ml'lI ndet · og St udenk rfo rr nill <>'e ns H. oklll h he r Lil
A kade m is k ' Rukl ub. der i t9 17 ~a ll)IlI C II med Polyt r knisk Roklllb
s liffet!t' J)a ns k S tIId ente rs Hokl ub.
1'0 1Ii ll ~l'-

HAR DU LÆST
DANSK STUDENTERRONING 1867 - 1942?
I Okt o ber 1867 J' lIndseudics b la n d t Jll ed ic insk e Kun di da lc l' og
S tlld ent c l' i Kø be n hav n et Op l'aa b , som h av d e fø lge nd e Ordl yd :

»1 KmedT'a f~fø lgend
a f de Hetrag·t ningcr, so m e l'e fre msai. ?aa det
e tr y kt e BIa d af »lllu s trerei ] ldend e«
- en A l, tik e l med O versk ri Hen »Roning « om fandtes
i d af Bla de ts ~ umre for J uli 1867 og y a l' signel'et
V. l-L - opfordrer uodel'l egnede d e meclicinske Ca ndida ter og S tud erende, som dertiL manHe føle al vorlig
Lyst til a t sammen træd e m ed os til An. ka ffelse a f een,
eller h vis T ils lu/ningen skuld e h live saa s tæ l'k, endnu
e n Robaad.
En sa acJ a n Ba ad t il 6 Am'er. SO li) paa det try kt e Bla d
b eskreven, klin ikke sa n e legunl ud s ty ret, ka n e ft er A fta le med li r, B na de h ygg~r
. L. Jflco b ' en lever es for
om b'cn l 230 R io'scl a lel', Naa r uu ~ I D eltagel'e s log d em
sa mm en om A n:kaffclsen - hvilke t vilde være ::5 Hold,
d a Besæ tnin gens An tal er ? - vilde E nhver kun faa at
uclrede 11 R igsda ler, som vi til yd erligere Lett else have
tæ nkt at v ille indkræ ve i ma a neclLige Afdmg' af S Mal'k
(eller om meget ønskes 1 Rigsdal er).
Baaden v il blive fæ rdig i Vinter saa at Ø ve lserne
kunn e beg ynd e : a a snart so m mulig t til Foraure t.
D en. deJ' e Her at ha ve indJneldt. sig, at/ el' ud t ræ der.
mister d erved s ine er'Jag te Penge; dog k a n han med Bes tyrelsens , amt y kke overdrage sin Part til en anden.
D e, d er har i.egnet dem, "ville efter Bes ty relsens S kj øn
og deres egne Ø nske r' blive ordnede i :; H old fol' hver
Baad under D eling's fol'mænd »Buads mæ nd «.
Opl'aa bet var undert.egnd af to medicinsk e Shldellt.e, Wm. chou og J. RisoJU «.

»No"'en Tid e fter udta lte FOI'ma nden de t ønskelige i
a t f an e n Ma lch i S f.a nd mellem de nkaclcmiske K lubher, og e ft er at Sa ge n val' ble '1eu drøftet pa a et Møde
med R ep ræsen ta n ter for de næ vn te K lubber, 'end tes en
Udfol'dl'iug /il Studen terforenill gens Roklub som optage:. Den 26. Maj fandt ·.Ma tche n S ted eHer D, F. f. H.. ~
Love og ReglemenL )} n «, bemand t med K. C LIl'istensen
(4) , F, Holm (3). H al'l.lnanu (2) , Hannemann (1) og \"\' endel (s t.) se jrede i ,34 oye r »Sig .' n« ( ,46). Eft er Roniop'en a fh oldtes et- Feslmaa ltid, h vor lUan ha vde den Æ r e
a l se som Gæs tel' d' Herrer Ove1'l'etssa gfører' Hvass
(Dommer'), Fabr ikan t Rnbow ( ta d er) , Ind. m ed. H olm ,
K on torisl G iHdnel', ca n d,. pol y t. \Vissing (Komi temed lemm er). K lubben erholdt en :::;ølvpla de med Inskript ion som E rin d rin g, og der udtaltes bl. a. d et ønskelige
i aO
t fa a en aadig tilbagevende nd e akad em isk Ma t 'h i
Stand .
P ræ mi en,
tig t ornamenteret Sølv: k}old h a r indtil [Ol' ny lig være t i C iv ilingeni ør' Einal' Holms Væ rge
men han hor i Anledning af Jubil æet. ove rgi vet d et
værdifulde Mind e t iL Indlemmelse i D. S, R s Præmjesumlio g«.

et

l ~ D a ll ,; k S tll d cnlcnonin g f 67- 1942« fort æ lle r C iv ilingenior
H , Hee deU . O!ll dl' lI første d a n ' k Stu dculcrm alch i R onin g, am ni n m ed C ivilingeniør O ve Pet ersen gcnuerngau l' In gen iHr fir e
l' o ly tcknikt' rI'oll ill gerl ind ho ld sri ge His lorie,

»Den 28. Novemb er 1936 nedJ)1'ændte Baauehuset. Vi
mistede des uden ovet' 40 Ba'6de, -deriblandt alle vore
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OUcre. R e ·ten a f Kapl'oningsrnateriellet laa i Sydh a vn e n.
Kun tgensta nde va l' fjern ed e lil Vinteropbevadng. Kun den smukke Sølvbnud - fl'(1 Kaproningen i Til'lutning lil Atll'hu s lIds tillingen 1909 mistede

opt.rukne Ly, tyach Cl'. Mod Nord : tulle[. edes liden takkc t væ l'e Ha vne væseneh; lille Baad Iueel meget s tæ r·k
Mo Lm·pumpe. Det drejede sig OLU en Brands kad e paa e n
halv Million.
Sondag Fonniddag a lll.,h:,de en Del Medlemmer p8a
Bra ndtomt e n ,ammen med FOl'm urlden fOL' D. F. f. R.,
Grosserer A Lldl'(~ filt en.borg, og audl'e æ ldl'e Roere. Det
Val' en forfæ rdend e .Opl evelse at gaa og' se pna d enne
Ø d elc g~)'el e a f V ccnLi e r, d el' fol' s løl'.' t.e Delen , 'a l' . avet' til S tlldentclToerne, og om h avde dann et Rarilln eo
om et præg igt Klubliv .. Men h er samledes og-aa E nerg ien om at g'enl'ejse Klubben. «
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Pn 'mjer og

Saaledc.' fort tc ll('l' Profe.<;sor, Dr. med. 1\. Secher i :tO a lls k . ' tll rlf'n h-ro nin g tI:l6? - t942c om dell s tol'st e Katash'of i D. S. H.s IIistori '. II 1\: n Prol'i'ssO!'ell b ' re! t ' I' iø Vl'ig t intl"aaeud c Ol)} D. S. H,s
(h· iklin g. fra "i i 191 7 ha vd S IlI IHl 200 Ml' dlcJnI1l{'\'. ill vi i Da:;
s ta m' som NOl'drlls ~ t(1t'~tc Roklllh Ill ed ca. 1200 Medlemmer.

Branden.

da den havde s land pau Konl·oret. S tørste Delell af Arkh e t redded es takket v( re en glimre nd e Tndsal af
G. Wandel d er stmks kom lil S ied e.'
Bl'an d e n op ,tOti Lørdag Eftermiddag. Baademall.d
Sør en ' e n ha yde - som 'aa ofte føl' - ~a t. en Spand
Tjære over e t Primusappal'at og havde et Ø j eblik forladt Væ r'ks tedeL Efter faa MinuUers JTorl øb stod Huset
i Flammer, og liden bredte :sig lil d e l sydfol' liggende
Baadevi'c rft. d el' li geled es bnl:' ndt e sa mm e n med mfllWe

»- 5 ,'ejJ'e Vln D. :;. R.. Hos! i 19~ L: aldl'ig før La \-d e
vi ople ve t e n saadan ·æson. O ... efter eLen _3. 'ejr indgik Gudmund Sella k, dcl' Vfl l ' Formand fOl' KapmrdngsHtlvalo·e l. og Ill geni øl' Ree e t Vc'ddemaal. Vi ha vde pan
del T ids punkt K" ikmatchens to Løb tiJJ)age i S 'rSOUCII ,
og Scl18ck va.. ddecle cia. lJled R 6e om en Midda g li! .,5 P e l'soner paa at vi nok skil Ide U 81\ 25 Sejre. Schac k va ndl,
og iV[iddagen blev givet. idet Am'cts Ka. procre o e n
Ræ kke uf gl\llll :' bill e boys blev indbildt. D e nne »KapHJerfe::.! « blev en saaclan S ucces, ai den er bleve t genlaget hver t Am' side n. blot al den nu arrangeres af e l
U d va lg af a ktiv · Kapl'oel'e og som et 'a mm e ns kndsgilde, hvol·til ung' 0°' ga ml e K ' Illpel' bvert E Hcmur ser
he n med Glæde og for ventning.
Men 19~ 2 s kulde blive e t endnu ·tøl'l'C AnI' med hele
31 smaa bina ejl's vimpleJ' paa F I<'lgs Lang I) foran Baad eIl usct dcribla nd t el cla nsk og eL nor(lisk Mesterskab i
S ingl e- 'ulleJ', begge vundet af P. C . Henclt'ik:en, del'
T

94

AARBOG

DANSKl,: STUDENTI': IlS HOKLUB

V. S. H. vinder ()fler-Mesler.<kabel

p illl

Bi/;isUioert! Sf) /941.

fejl'ede en n.e kkc nye Tril1m fc l', liam; s løl'ste il).tcl'na tinnal -· P.'R'st a t ion i J I I - An t' va I' vel nok d en yderst
IUHU'de Karnp , han j Criinall ga v den tyske 'clIlI e l'lII ester Her·berl BlI!Jtz. som 14 Dage se nCI'e vandt Diamo nd< ' c lI]J' i H e nle y, Havde Olympiaden i 19-2 ikke
fllnd et Steel sila langt bor/e SOUl i Los Angelos v ilde
Hendl'i~sen ulvi,lsornl være blevet sendt til d ens ScullerkonkulTen e og D. S, R. andsYllligvis hav e fa net e ])
olympisk Placel'ing. Samm en med Hee vandl Henchik. en iøvrigt Cll R æ kke Dobbclt-SclIllel'!øb, og i Toer uclen
St.yr'mand sørged e M,e lgaaru og Glln lese n fOl' .'m ukke
Se.rre«.

19-t2
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d et første kildrede en af Deltagemc Lidt rigeligt i Mel ~
lemg ulv e t 0 °' fol' det andet bevirkede, al del' ved Kysten, der n æs ten overalt var meg'et klippefuld dann edes e n Hlcg'et stæ rk Brænding, Desuden val' der » ~~[i
stral «, en Vind, d e r vat' i SI'and tiL at r ej se e t relativt
roligt Hav paa mindre end e t Kvader. Under disse Omstændigh edet, var det Hensigten san. ,ielt gør ligt at lIndgan Lancling pau Kysten og aL ro fra Havn lil H a vn ,
men fJ ere Gange ble v de dog tvunget til at gaa ind paa
d e n aabne K ys t, og bande Landing og St.arIen ige rl val'
san van sk elig, at de fik Brug fOl' al del'es Omtanke og
Snal'f'uadighed. Selv p an ~Leder hvor Kysten tilsyneladende val' »Fluepapil'« , faldt den fl ere Favlle li ge i
Vnndliniell, Da man fm's le Gang kom ud fol' en Landgang ved saadan et Fluepapir, maatte he le Holdet i
»Ba llen « fol' ai fa a Bancle n hel, killClet paa Land.
Vejre t bød d em paa lidt af hved. De havde Dage
med )iskold Heg n. uroligt Ha v og skarp, kold Bl æst ha

KontorellefAxel l,lIndqoisf forfa: ll (' 1' i >Da ll s k tlld eni(,lToning
1867- 1<)42< (Jill , h vo rdan Vore' Kaproere "I'tn en Ne d ga ll ~'spc l'illd c
i SIII,tnin geu ar 1920'l'I'ne ill'!>ejc!eJL' s ig op til F'ø l't'rsti llin gell It/'hJemlllc og iurl i Europa s Topklnsse_

»De l visle sig hurtigt , al Middelhavet i April Mnaned i h øj Grad val' lunefuldt - det val' aldrig helt
stille. D e l' val' saa led es nog le lan ge Dønninger, d e l' for

von
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Bjel'gdalene, lange drøje Tørn fol' at nan lil Dageu~
Lej rp lad s, del' ikke aIt id laa lige o'Q)kring det stonnomSlIsle Ii ol>bjel'g, ma n I roede.« - - - »Men Belønningen fol' det sure va l' tifold, naar Middelhave t pyntede sio ' med den lovbefalede azurblaa Pro;:pe klkodFar' ve. Sandan ne Dage val' La ndet h erligt at skue fra
vor lave. t un gtlastede Robaad. «
For Øjeblikkrl el' Lnn g turs roern e hen is! til vorc hjemli" 'c farvand e. men del' komllln furha a bcntli g ,;nl'lr! Tide r ig 'Il, h\'or dc
kan vis' Sfa ndercn i ' dl ll nd't. O l' ns laaend ' IJHllulc \' om en Lan gtur i M iddelhal'C! IIIHIer D. '. n.s
t a,ll(J c I' og Cl' ef Uddrag af
Assis/ enl ef/Ild . polil. }!. jvind Sieve,.h Skild rin g' i :o Dalisk ~ flld e lJlel'
rollill;;' 1867 - 1942c af Lan gt" rs rollin g'c n. Ud lTiklin g i D. S. R.

Hvis Du ikk~ allflTfld~ har købt og læst .. Dansh Stud~ntfl,.,.o"ing
1861- 1942", kan DCl endnu køb~ et Eks~mpla" paa Klubbens Kontor.
D en " ve l' .J.OO ' idel' . to\'c fiog (1)1 dansk Sillckllte rl'olling Se Ige$
fil Medl emHl c rn c fol' Kl'. 6.00 pr. Eksemplar.

T IL

fra IIcde,,: >1899<, I(-t's :. IS90c: .

S. 3 1. Linie ( fr a 01'('11 : ~ . . A. H . (Grossere r . A. I·fanllsinlp) <.
læs »A. C. H. (Grosse!'!'\' A. C. l-Iaulls !rup) <.
S. 81.
IIrl<:-[' Bill('dd a f :o Sta fs læ !!'c M. BnIJl. rcd('l'~ c ll < . kes »Stabslæg ' i\.1. Brlln·Pcd(' ['!'e n c.
S. 142. Linie 5 r. f. I'ra O ITII : D(' II før s te :t pejllllatch c: fall(1! ikk'
Sted i 1907. 1)) (' 1) fl lle!'cdl! dcn ~. O ktoher 1903. Poly!t' knisk noklub (Baad: Eos) ('('pl" -' se nte l'ecl c~ i lateh e n, d er
roedcs vcd Lflll g lillic, af C ""ll fll' ~1aL''' (l'a"d, Il. 11oltr.II
O . Tho rll am og- l';. C lcllIllI ells('1l (1". Fe ll"e r). K v ik sejred e.
1906 roed cs inge n > -·pejlm a te h«.
~60 .

Linie 4- hil lIedc n: »Ka j Tl'UlI c l -euc. læs >Kflj T rau l: enc.

• '. 2?0.

Lill i 8 fra uecle n: :tH. MUll cl' Kri -iia ll sCll c, læs :t H . M,i.ill ' 1'K.risf iall 'Cll e.
Lil lie 15 fra lled e n: , U l dcll JaeJl, c h gik ikke fra D. S. R.
til Skj o ld SOIll anfø rt. 11ll'I! li l Kvik , h\'ol' hall 1'8 1' Tre U('J'
t9-.J. og 19;5. fød 1936 kuyttrdr - ua n lit S kjo ld.

. J09.

S . 331 .

97

~ tHll l et

Hcslllta t af , Spej lmatehe" c: er op;;,il'el lil:
'kaL He re : :. K."ik l'.>

Hl Sejre. D. S. R. 17 S ·jrN .
D. S. fl. t 6 Sej rCIt.
S. 36 1.

Kvik
'ejr.

t. Linic fru oven: »Kaal' ga at:d <, I, S :t KClll rshcrg ( .

S. 318.

Billedteks t : , 0 ved "Mars tal . , læs , '1 I' ed Mars tr au d f:.
S. 410-11. Under 1905 jjlføjc$:
»1905, is. IO. Købeuha l'll , lnr. Fircl'. Yng lin ge, Eos l. O.
Spej llll a tc h med Kvik. Maud -kab: Gu nn a r Ma rstraIld . Il.
HolteII , O . TI.lOl'Ilalll, E . C lc mrnl'w-(' II, (F.l'eng·er) <.
412.

1911 , '1 reslllld sløhet e 16. J u li i Køb enha"I! val' Danmarks·

mesterskab.

S.

41 5.

Ma nd skabc t i Firer-Mesterskab 2 . Juli 1'.>12 var: ,.E. Bisgaanl, P. Tbymann , R. frllndscll, M. SirnollscII (A. E. BcrIUlld)c.
.

S. oll?

Linie 16 rra II cd('Il: >A. S. Mathies
Linie :; fra Il d en:
Khoh llf:, læ

S . 418.

:» ' p ej llllafcll ' IH

S. 419.

Li"ie 6, 7, J I, J2 og r; fra ol'e n: , P. Ri.n gised <, læs P.

RET'I EL . 'R OG T I LF JELSER
ANSI( STUDENTERRONIl'lG -1867- 1942

S. 28. Lillil' -

'.

\ARBOC FOB. t94_

-----------------

,e.

Il c,

lces :> A. S. Mailiiscu f:.

:te. Krohn <.

19. Scp temb!'!' 19 16 regnes sorn v unde t a f
Kvik. ) Ia lt 186 ' fnrt c r, ./7- afgjorte Løb, 90 Scjrc<, 1,, , Ialt 187 Sfarte r, 175 afgj ort e Løb, 90 Se jrce_

Itin :::-stecl<,
Lilli e j ' fra ned cn : , 1'. R besejredc iaH 320 KOllkunellte r
og besejrede af J23«, Ix s , -20< og >125c.
, Sfudent e rklubbc rs D e ltage lse i Dalllna rksme ·(erskabernec.
19 15 P . R. j FiJ"t. læs (3) i S tedel for (2) .
S. 423. ~ Dcltug.e1 c i oly mpiske Legce:.
Tilføj es : A. R. d e ltog mcd Em. SauglJlflU,
F . Bie le fcldt og
Th. Steill Ih a l (eox) pan kombin e red e dan ' ke Ho ld i _- og
4- Aarc r In riggrl'. I lige" Placeri,i-gcr.
:oD ~1Ulmll'k sm es tr fra A. n. ~ .
O ve r >•• l'"ræ Dlohsc indIøjcs : » '!Yl'man d ~ ,

S. 42 1.

e.

,D n lll~ark s m stre fru P. R.e:.
.
:tM. Simonscnc ' I' anført med 26 ' larler og 12 Sejre, skul
væ re , 26 Star ter o'Y 14 e jrc c.
:0 0 . Petersen « el' anfø rt lUed :t I D. \1 . ~ . kal væ re >1 D. M. I N. 1VI. .:.
T il f Hj cs undcr StYl'mæ lld: :t Ao E. Be rlalld. (D. M. c: .
S. 424. ) StYl'lIlæ nd i Danmurksmeslcrskaber«.
OVP P I c rsl'U e r anført lIl ed ) 1 D . M.c. s kal væ t'e :> 1 D. M.J N.M. ~ .
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er li ge saa unatul'lig for os som '[<'ort i d en s KI'i ge melle m
Dans ke og vens k e.
Alle Studiegl'ene er repræ senter e t, fra d e ta lslæl'k e
jUI,j(lis ke og J'u.edi c inske Fakultete r til d et. m es t ek sklu sive F a g, det, hvor d er i Følge Sagens N a tur kllll el'
Plads for eell, som imicUer/.id er prim,us inler pt1res
bla ndt s in e Kamm era ter, fordi han forbe red e r s ig til
at blive K on ge a f Danmark,
I D. '. R. el' i :'andhed rea liseret Hage ma un's Ide
om, at Stude ntel' af for 'kellig t Virke skuld e r vstes sammen , saa d e læde Resp ek t [Ol' hinand ens Å rbejde og
paa virk ed e hinande n,
Her er in,!!'en Sk e l nedad fra . l1f'o"ste Rus 0 1:>° ' opad' til
hans be t'ømte Pro fessor ; vi geuncmfol'er den l'l kademilike
Stnt"s Ide PM! langs. F'lev og Lær el' springer ud samm en
i Naturens egen Badedrag t fra H a v nens Moler.
He J' eJ in gen ondring melle m os e ft er indre P olitik.
D e n T id, da I'cwika l · og' konser va ti v ~ , Iudellter maaUe
gafl ud (ro. h Vef'( . il BaudehIl S - da to BI'ødre fordi
cl· va J' al' poli/i ~ k l'OI's kelli'" F arve. va l' Form æ nd i h enholls vis ~ Sllld ni 'rsa mfundd «s og' »Studenterfol'ening'en«s Roklub - e r fod æ ugst fOl·bi.
,~

Enh ed s lanken e r saaled es l y kkedes til FlIldkonunenh ed . som e n I anf a re lyd e r Klubbe ns Na vn: »Di:wsk e
,)·Iudenler.' RvkLub «.
Me n cen Slags Politik eu'i ve r vi log V L und erstrege r'
de t førs te Led i K lubbens N avn , at vi el' da n ·/.:e ~ tu
den el'.
Vi hal' vis t d el ved d e store Baa d ga ver lil d e dansk e sønd e r'j ysk e R oklubber - to G ange en ha lv Iles
Baade - og vi haj' vi, t d e t inde n fol' Norden. idet VOl:
fornem s te Tcln-et har væ ret de nOl'di s ke S lucLe n termatch er. og idet vi der ved paa vort Omnla de ha l' vær'et
med t il og paa n)' - nuar' Søndringen s T id er forbi vil fod~ æ lt e m ed a t bære d e n skandin av isk e Tanke
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\'idere, d e n Lde, der /J·ods s tadi ge Ned edag neto p inden
for , lud e nte l's Kred s ha l' s ille stærk es te T ilh æ nger e.
l' n \. »Polyteknisk Roklnb « h.ar vi ar·veI. d e s loll e Ka p ron in gst f'adi ! iOll e l' , Endn u o'lreder v i OS over Bus ten Il f
K e.fSel' Wilhehn [T , i g'lin send c Sølv, kl æ dt i Pa nser- og;
Plade, ført i Triumf hJem h a Be din af ("e m da J)ske Pol) teknikel'e ' Olll Præ mi e fol' Kaproning, erob >et som e n
ande n S kalp, snappet lige for N æsen af a lle d e tys k e
Hoklllhber ,
'
.
O g h'a »Polyleknisk Roklnb « - d e n Klub. d e j' i in
T id uds till ed e de n f Øl.' S te dan sk e Oull·jo·gel' som et m ekemisk Vidundet i Læl'ea n~taltens CaaL·d ha r ~I i
vid er e ført AI'b ejdet Dled B aa.cHy pe l'n es te kniske F uldkomm e n gøre lse.

O g v i glæ d e l' o~ staclig. hver o'" en inde n for Klubbetl, ef't el'haand en som ejrs m<l s len - som en Blaareg n,
del' s pl'inger ud Ined sine Klaset - bli ver b ekl æ dt. med
d e .man ge s m a a . blaa Vimpler. de r h ver fol' sig marke re r, a l a ka d e misk . ngdom aU er ved Vilje, ved bevidst Arbejde ha r naae L et podslig t Maal.
Fra »A kademi sk Roklu.b « tog ,i i A r v Lan g t-l.Il'sTra diii on erne. F l'/l vore Bande h a r vi \,'d vore Kys ter
at k e nde. sa avel d e g"ule, bl'a tte LerkJinter SOl.l.1 d e' ·ide .
Euge, hvO!, Græsset !r'ipper h e lt ud i Ha vvand et.
Genn e m di sse Ture er vi ko mmet Naturen tæ t ind
paa L ivd:. Vi hal' prø vet a t s Vt:')IJ:lJn e nøgne mell em springende Ma rs vin. 0 ° ' ' i er G .Hlg paa Ga ng i den a arle
MOI'gen ble vet væ kk et af n ysgerrige K vier, .d e r har J' y kk e t vo re T e llpc "le op en e Her en. L igesom i gamle Dage
Vikin gem e J O l" viden a f Land e. saaclan hat d a nske lUd e n ter f ørl Danne brog og vor S tand eT' l"ee m til Flensborg
FjOl'd , 11, Ol' "i hal' bl'agt Hilsen og H aand s lag ha d e t
fl'ClOlle Luud . D an~k e S tuclent enoere t ,l" komm et {i\ Es tla nd o ve r Havet i Robaad, l.i gesom Va ldemars dan sk e
KT"i gel'e o"jol'de d e t d en G all g, da cl føl'te vort himmelfaldne F lag med tilhage. D en TlOl'1Ske og svenske Klipp e-
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kyst er vi fortrolige med, næsten saa godt som en gammel Skærgaardslods. Vi har vist Flaget saa langt mod
ord som i Haparanda, og mod Syd fød "Ol' lyseblaa
Stander frem over Middelhavets dybe Blaa.
Det begyndte ganske smaat fol' 75 Aar siden i primitive Sintre paa Tømmerpladser i Byers Periferi, uden
Brusebad og alene med »Toilet« mellem Tømmerstablerne. Men ligesom i det gamle Grækenland Vejen gik
fra det strenge Spada til det kUJlstglade Athen, saadan
har vi ogsaa gennem Poul Henningsen's Hus, der
brændte, og gennem Mandrup-Poulsen's Hus læd den
nye formaalsbestemte Arkitektur at kende. I 'vor'e Klublokaler mødte vi første Gang den nye Skulptur med
Sansen for Klumpeu, og i Harald Hansens Kunst det
den Gang nye Maleri, der saa stærkt betoner det væsentlige og stryger Detaljen. Fra Roningen som den selvfølgelige, faste Stamme har et rigt Kammeratskab skudt
mange Sidegrene:
Ilaard Vintergymnastik holder os i Topform Skisektionen og dens Or'ienteringssport læ rer os Landet
bag Kysterne at kende - Revy, har vi haft, med politisk Salt og Peber - og Studentersangen springer spontant frem af Øjeblikkets Stemning.

Men ,jævnsides hermed hal' igenn"em de forløbne 75
Aar - det er .ro ikke blot et 25, men ogsaa et 75 Aars
Jubilæum, vi fejrer - udviklet sig den Studentertype
- Studenterroeren - del' el' karakteristisk fol' i Dag.
Oprindelig, fol' en ca. 50 Aar siden, .korrekt klædt
paa med Jockey-Hue og fint Landgangstø,j, fra først af
organiseret i smaa Fakultets-Klubber, der ikke rigtig
kunde leve, fordi andre Interesser tog Studenterne stæ rkere, men nu hal' Typen viklet sig ud af sit Svøb og er
slaaet helt og fu ldt igennem.
Jeg kommer til at tænkepaa et Fotografi, taget med
heldig Haand i et lykkeligt Ø.reblik, visende en Studentenoer a f i Dag.
Han er paa SøndagsrotUl', eller rnaaske er det Langtur. Han er Styrmand - bag ham Kølvandet, glimtende
i Solen, som var det Sølv, Baaden pløjede op, langt ude
i en Dis lyse Skove. Han har en ve,jrbleget Klud om
Lænden, ellers uøg'en, bronzegylden Krop. Splitflaget
flagrer bag ham , han hal' Studenterhue paa Hovedet
og synger af lutter Livsglæde af fuld Hals.
Det lider jeg, det Billede af vor Tids Student, kærnesund og frisk med Dannebrog som Baggrund.

Den typiske Student er et Barn af sin Tid.
Paa Hostrups Tid var den typiske Student Regensianeren i Slaabrok og med lang Pibe, en lidt arrogant Herre r Aandernes Rige.
Paa Brandes Tid, i Provisorie Tiden, var den typiske
Student brændende inchepolitisk interesseret, polemiserende i Avisen, deltagende i Agitation og i litterære
Fejder.
UndeJ: forrige Verdenskrig ' tegner sig Bi Uedet af
Stlldenterskytten i grøn Uniform og mørk Studenterhue
med i Sikkerhedsvagten for Danmal'k.
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Vor Idræt el' ikke blot en Leg, det ·er slet ikke det
samme, som naar en Kavaler hyrer' en Baad ved Frederiksholms Kanal fol' at gynge Pigen lidt i den.
Nej, det er en Træ ning til store Ting, thi meget er
os Studenter betroet, og meget kalder paa os.
Mægtige Opg'aver venter paa os, der skal være med
i første Række for at føre et hit Danmark videre frem.
Derfor el' det, vi hal' Brug for hver Kraftreserve, vi kan
samle, fol' Styrkelse af Vilje og Nerver og fol' Friskhed
. i Syn og i Tanke, og derfor har vor Idræt det videste
Perspektiv som et Led i vor Dygtiggørelse til Opfyldelsen af de Krav, som vi skal og' maa opfylde i Fremiidens Danmark.
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Disse Ord er d~ menige Medlemmers Tak til Klubben for de 25 Aar, der er gaaet, vor Tak til Pionererne
gennem de 75 Aal', del' er forløbet, fra man første Gang
saa danske Studenter i en Kaproningsbaad, en Tak til
hver og en, lige fra yngste Rochef til kongelig Protektor, ingen nævnt, men ingen glemt.
Det er en Troskabserklæring' for Fremtiden fra os
menige Medlemmer over for vor Klub.
Ja, - man skal jo være varsom med over for Studenter at blive for h øjtidelig, men jeg vover det alligevel - det er en Kærlighedserklæring til vor Klub.
Vi beder Dem være med, I Fruer, Kærester og Veninder, være med at hylde Klubben, fol' I hal' da lqgt
Mærke til, at vi aldrig er sure i Rosæsonen, og derfor
er Klubben jo eu ligefrem ægteskahsbevarende Institution! - Og Professorerne ~kal ogsaa være Ined, thi har
De ikke set, at vore Folk har ikke de daarlige Eksamensnel'ver, men har Modet og Lysten til Studiet? - Og De,
MLCcenel' og Vely nd er e, næst en aldri g har Gaver givet
saa gode Re njcl' SOIl1 dem i iI VOl' Klub - men først og
fremmcst I, mill C Klllhknmmcrater, T skal være med.
Vi som holder af K lubben , vi, som var grædefærdige
den Dag, Brandkatastrofen ramte vort gamle Hus, og
som vil b ære hver Ros og hver P let, som ramlnel' vor
Stander, vi vil hylde og hilse D. S. R.
Det bmde ske med h ele Flaaden i Kølvandslinie og
rejste Aarer - den historiske Roerhyldest, hvormed man
i sin Tid bød Thorvalclsen Velkommen ti lbage, og hvormed vi hilste det svenske Foraar, da det i en Kronprinsesses . Skikkelse holdt sit . Indtog i København.
Denne, den rigtig'e Hilsen, kan vi jo af gode Grunde
ikke bringe, men vi kan alle - mine Damer, Professorer, Velyndere og Kammemter - vær'emed til at raabe
et Leve for Klubbell. Den strutter ganske vist af Livskraft, den er ganske vist ved at sprænges af Initiativ,
dens Historie er Beretningen om en Iclr'æts-Tanke, som
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er ført frem til Sejr, men a LLigevel Cl' der dog . Grund ti l
at give denne li vsbekræftcnde Klub et rigtigt RoerLeve!

5KF"
DET RIGTIGE LEJE TIL ETHVERT fO-RMAAL

SICF
KUGLELEJER OG RUlLElEJfR

DANSK KUGLELEJ E AKTIESELSKAB 5KF
BREDGADE 31 • KØBENHAVN K
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EN TALE, DER IKKE BLEV HOLDT

V

ed D. S. R.s Jubilæumsfest i Odd-Fellowpahcet blev
der kun holdt nogle faa officielle Taler. Det omfattende Progr·am tillod ikke mere. Hvis Ordet den Aften
var blevet givet frit, vilde vi simpelthen aldrig være
blevet færdig med Middagen .
Alligevel vilde det have været rart, om det havde
været muligt at lægge blot en enkelt Tale mere ind.
Denne Tale vilde .[eg da selv ha ve holdt, men da jeg
altsaa ikke fik Lejlighed til det, tager .jeg nu Ordet her.
Der vae gaaet et meget stort FOl'arbejde forud for
Festen, og de Medlemrner af Klubben, der havde taget
delte Slid, vilde jeg gerne have bragt en Tak paa selve
Festaftenen.
Først og fremmest skulde denne Tak .lyde til JubiJæumsbogens Redaktør og hans Medarbejdere. Pl"Ofessor
Secher sti ll ede sig Ilden Tøven til Disposition, da Bestyrelsen bad ham ovedage Formandspladsen i Redaktionsudvalget, og han ikke blot forestod Redaktionen af
Værket, men han skr·ev ogsaa selv det store Afsnit om
D. S. Rs »administmtive« Udvikling, hvori han saa levende har skildret alt, hvad der hændte i Klubben gennem en Aarrække, hvori han selv en meget stor Del af
Tiden som Forniand for D. S. H., var det altsammen paa
nærmeste Hold.
Idrætshistor-ie, der skal gaa 75 Aar tilbage i Tiden,
er .meget vanskelig at skrive. Kilderne er faa og sparsomme. Men heldigvis havde D. S. R i Generallæge Em.
Saugrnan og Civi lingeniør H. ReJe, to Mænd, der ikke
blot selv kan huske ti lbage til Slutningen af forrige Aarhundrede, men som ogsaa havde sørget for i Tidens Løb
at samle Stof, der nu kom til Nytte, fm Studenterroningens ældste Tid. Generallæge SalIgman kender som in-

•
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gen anden nulevende Medicinernes og Juristernes, Studenter·samfundets og Studenterforeningens samt Akademisk Hoklubs Historie. Og hvad Ingeniø[· Hee ikke vidste om Polyteknikerroningen, val' simpelthen ikke vænl
at vide.
Et stod Held var det, at vi i Civilingeniør· Ove Petersen havde en Mand, der, da Ingeniør ]lee paa Grund af
Syg·dom maaHe standse op med sit Arbejde, kunde og
vilde skrive Skildringen af de store Aar for Polyteknisk
Hoklub fOl' den fmsle Ver·denshigs Udbrud. Ove Petersen
levede i disse Am saa intenst med i P. R.s Liv, isæt' paa
Kapwningsbanen , at han har kunnet fortælle os om det,
som om det var i Gaat", det hele foregik.
At vi bad Sieverts skr·ive om Langlursroningen og
Lundqvi~.;{ om Kaproning·en i D. S. R. faldt ganske naturligt; men de sidder· jo begge i Bestyrelsen, saa for
deres Vedkommende tør .jeg· blot sige, at de mere end
de øvrige For·fattere blot gjorde deres Pligt, men derfor
hl iver deres Arbe.jde ikke mindre og deres Krav paa en
Tak fra K lubben heller ikke.
Men Væl'ket er ikke Ord a lene. Bil ledstoffet spi ll er
en stor· Rolle, og den Ihæl'dighed, hvormed Gunnar
WancIel tog sig af BiLledredaktionen, maa .i kke glemmes,
naal" det færdige Værk skal bedømmes. Det er ikke let
at skaffe g·amle Bi ll eder frem , men "Vandel skyede ingen Ulej lighed , og Resultatet blev der·for ogsaa over
Forventning. Ogsaa Kristian NØl·lyng, Kaj Trtlulsen og
Jørgen Sedwr fortjenel' Tak for deres Arbejde med Statistikker· og· Kortskitset' til Bogen.
Men ogsaa selve Festarrangementet kr·ævede megen
Tid, og til mine M·edarbejdere i Festkomiteen, Bjørn
Møller, Henning lpsen, Axel LuncIqvifd og P reben Røjel,
vilde .jeg ogsaa gerne have sag·( Tak paa selve Festaftenen. Preben Høje] havde sluevet ikke blot det smukke
Hecitativ, som. han selv fremsagde ved Bllsteafsløringen
om FOl'micldagen, men ogsaa »Tdrættens Sang«, som be-
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gejstrede Dansk Idræts-Forbunds Formand, Oberst Sandel', saa stærkt, at han erklærede, at her havde man
endelig den ~ang,. der bør blive hele dansk Idræts Sang.
Og saa vIlde Jeg' have sluttet Talen med en Tak til
alle de. gamle trofaste Medlemmer af Klubben, der har
holdt fast :'ed D. S. R. gennem Aal'ene, og af hvilke
mange sad l Salen. De hurde være nævnt ved Navn 00'
have været tvullg'et til at rejse sig en for en for at mod~
tage Nutide ns Studenterroeres Hyldest. Heller ikke det
var nm!igt, men nu skal disse Linier sige dem, at vi
gerne VIlde have gjort det.

Civiling. H. Rcc.

Gudmund Schack.
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l Anledning af Jubilæ et har Aarbogens Hedaktion retletHe nvendelse
til en Hæ kke æ ldre. fremtrædende
Medlemmer med Tilknytning til saa vel Langtul'sroning som Kaproning.
- Vi anmodede dem om et Indlæg,
del' ved Skildringen af en Oplevelse
eller et Indtryk kunde vise, h vad
Klubben har betydet fol' dem.
Desvæ rre har vi ikke modtaget
Sval' paa alle HCJwendclserne, men
takkel' for dem, vi hal' fa aet, og
bringer dem he rmcd neden ror.

DET VAR ALTSAA »H0NEN«S SKYLD

R for Jeg

e~akt.ion~n ~f A~rbogen har bedt mi~ med~ele, ~vor

Jike li ~!I BOV SLIB DIN PIBE MED

0'H8./ ~MeNst!!!!TERBES!!!==KYTTET
Forlang

O'H9J

•
FABRIKAT KAI SKOV

hos Deres Cigarhandler I

l sm 1'1(1 blev Roer. Ja l Almmdehghed
melder man sig vel ind i en Roklub, fordi man har Lyst,
men saaledes var det ingenlunde for mit Vedkommende - tværtimod.
Vi var paa »Læreanstalten«, som Danmarks tekniske Højskole den Gang kaldtes, et Sjak af gode Kammerater, der slog mange Volter sammen - mere til Forlystelse end egentlig til Gavn for Studierne. Nogle af
Kammeraterne var ivrige Medlemmer af Polyteknisk
Roklub, deriblandt en af mine bedste Venner, A. V. Krcll'Up paa Grund af sit voluminøse Omfang populært
kaldet »Tykke-Krarup «. Han opfordrede mig Gang paa
Gang til at gaa ind i Roklubben, men det havde jeg
slet ikke Lyst til.
Jeg var nemlig fanatisk Idrætsgymnast, og som
Juangeaal'igt Medlem af Landets fineste Konkurrencehold og fast Tilbehør paa Danmarks repræsentative
Gymnastikhold ved Udlandsstævner, laa naturligvis min
idrætslige Hovedinteresse her. For mig, der var vant
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iiI I~lrætsgy~nastikkens uendeligt varierende Program,
stadIge ArbeJden med nye Tricks og stadige Kamp med
nye Opgaver og Vanskeligheder, stod det, som om det
maatfe være dræbende kedsommeligt at sidde i en Ro?aad og gen~age de samme, ganske simple Bevægelser
I ee~ Ue.ndeh g'h ed, og jeg mødte Opfordr'ingerne til at
g'aa md l Roklubben med Foragt og udsøgt Haan over,
a.t noget Menneske kunde falde saa dybt, at han gad
sIdde og hale i en Aare.
~aa ~en Tid - midt i Halvfemserne - var Cyklerne først. l deres Opkomst, og de faa Sporvogne, der fandtes her l Byen, var Hestevogne, der luntede o-anske lan o'~omt afstecl, o.g desuden var de faa Sporv:j'slinier, d:r
fandtes, delt lInellem flere private Sebkaber. Omstig-

-
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ningsbi1letter kendtes ikke, og hver Linie var delt i forholdsvis korte Takstst.rækninger' il. 10 Øre eller - paa
enkel.te Linier' - 5 øre. Det var derfor en efter Datidens Begreber - og' navnlig fol' en Studenterpodemoniks - temmelig kostbar Fornøjelse at køre i Sporvogn,
og disse kørte da ogsaa som Regel næsten tomme. Fra
Frue Plads til Sølvtorvet luntede del' en eenspænder
Sporvogn, som endda i Datidens øjne havde et særlig
komisk Skæl', og' populært kaldtes »Hønen«. Det var en
lille Kupe, del' kørte paa Enkeltspor, og som kun havde
Plads til nogle ganske faa Passagerer, .m en alligevel var
den rigelig stor nok, thi del' var næsten aldrig nogen
med den. Folkeviddet sagde, at den ikke desto mindre
ikke duede til at holde Stævnemøde i, idet der jo til
et Stævnemøde kræves 2 Personer, men i »Hønen« var
der aldrig set mere end højst 1 Person ad Gangen.
Trods sin Ubetydelighed og Latterlighed skulde det
dog blive »Hønen «, der blev min Banemand. En Dag,
da Krarup og jeg noget forsinkede kom gaaende i Vendersgade paa Vej til Læreanstalten, forsøgte han paany
men forgæves at faa mig til at gaa ind i Roklubben,
men nu viste »Hønen« sig i Gaden og kom ham til Undsætning. Krarup foreslog, at vi skulde udvise den den
Gang' usædvanlige Flothed at kapre »Hønen«, men det
kunde jeg ikke være med til, da hele min Formue kun
beløb sig til 5 Øre, og da »Hønen«s Takst var 10 øre.
Krarup paastod imidlert.id, at Takst.en for St.rækningen
t.il Læreanstalten kun var 5 Øre, og da jeg holdt fast
ved mit, foreslog han Divergensen afgjort ved et V æddemaal. Hvis han tabte, skulde han betale de manglende 5 Øre fol' mig, og hvis jeg tabte, skulde jeg melde
mig ind i Roklubben. Jeg val' saa bombesikker- i min
Sag, at jeg trods de ulige Vilkaar slog til. Alt imens var
»Hønen « naaet op paa Siden af os; vi entrede den,
og - oh Ve - jeg tabte V æddemaalet, og . nu hang jeg
altsaa paa den.
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Som bekendt ble v jeg h~-engende te mmelig længe, og
det V æddemaal kom altsaa til at dl'ej e sig om lidt mere
end en F emøre. D et er vel egentlig un ødvendigt at fortælle, at jeg blev endnu mere fanatisk som Roer , end
j eg havde været som Gymnast - og det var aHsaa
»H ønen«s Sky ld.
H. Ree.

Hallo, Stud cnt - , der maddik-bleg
i Bøge rs 'Bunker blader l l
F orl ad en S tund den sæ re Leg,
gaa bort fr a Byens Gade r, - fo r lad din Hybel s lumre Luft,
hvor Stcgcoseu s tinJ,c r - - - :
I So mm crsol og SaltvandsduEt
de blankc Baade blinker .. l l
Vor Roklub Cl' e t Spor!spalads,
hvo r Danmarks U ngdom sty rkes.
For Dig Cl' dcr vel ogsaa Plads,
hv or Sport og Solskin cl yrkes.
Saa grib Din Am'c, - - øv Dit Væ rkl
Thi Roning Kræ ft er bringer - :
Du blive r baad e bruu og stæ rk,
og Dit Humør [aa r Vinger . . l l l

Som Svar paa vor Henve ndelse
K88 1"sberg os ncdenstaaende
Bidrag i Tekst. og Toncl':
~c ndt.e

TIL DEN DANSKE STUDENT

I kæ kkc Kamm craters Lag,
i Baadenc paa Vandet
kan nydes m a ngen Solskin sdag
til Gavn ror Di g - - og Landet
Vort Lund har Brug for sunde Mæ nd,
Nationen træ nge r til dc t, - J-lusk paa , Du er en D el a r den l l
Kom, naar Du ka n og vil det - - -
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veralt, hvor vi kom frem , fik at vide, at vi var særd eles velkomne, - - og det syntes, som om det,
at vi var da nske, forøgede den Velvi1.je og Agtelse,
hvorrned man modtog os - - , hvilket naturligvis glædede os meget (saavel paa
ationens som paa egne
Vegne). Og vi - paa vor Side - gjorde selvfølgelig
alt, hvad vi kunde, for at repræsentere vort Land og
vor Klub paa bedst mulig Maade - - (ved at VIse en
8
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»lurmærket« Opførsel). -: »noblesse oblige« - - og
at føre Dannebrog forpligter!!! - - Naar vi mødte fremmede Nationers Splitflag, hilste
vi med rejste Aarer, og aldrig er vor Hilsen forblevet
ubesvaret: - Altid sænkede man Flagene, naar vod
skønne Dannebrog gled forhi. - N aar t~'e Mand i en Baad er ude paa en længere
F ærd, kan det det næppe undgaas, at de udveksler
Tanker og' Erfaringer - - kort sagt: de læ rer noget
af hinanden. Mange Gange har de nye Folk aldrig været
ude paa egen Haand - - udenfor Hjemmet. De møder
ofte med en rigelig Mængde »Stuekultur« - - - og
det er sjovt at se den oprigtige Glæde, hvormed de
svælg'er i Friluftslivet og tilegner sig en Masse nye
Kundskaber. De gaar mægtigt op i det, f. Eks. naar de
første Gang er med til at bage »Brød paa Pind« over
Baalets varrile Gløder - -, naar de graver efter Ferskvand i Sandet paa øde Ky ster - - eller er med til at
fange og tilherede Fisk - - - eller naar de lærer at
skelne giftig'e Bær og Svampe fra de spiselige.
Ogsaa »Konversationen« i Teltet tager de ivrigt Del
i, - - og de spidser Øren, naar alvorligere Problemer
drøftes. En Langtur kan være skelsættende i en ung
Mands Liv. Jeg har modtaget flere Beviser herpaa fra Jordens fjerneste Egne - - -: Unge Kammerater,
der har været med paa længere Sportsture .- , og som
nu sidder f.jernt fra Danmark for at øge deres Kundskaber og for at bane ·sig en Vej gennem Livet - - har - mange Aar efter - sendt mig Hilsener - - :
Kaffe fra Siam (Thailand) og The fra Persien (Iran) og hjertelige Breve, hvori de takker fol' »det praktiske,
sunde og friske Livssyn «, som de den Gang fik øjnene .
op for - - og som de har kunnet b y gge videre paa
- - - : Erfaringerne har vist dem, af det var »holdhart og' godt Materiale«, skriver de . . . Det glæder mig
altid at tæ nke paa disse Breve - - for det er lige som
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om de fortæller mig, at jeg ikke har levet forgæves.
Og naar jeg i det hele taget tænker paa mine mange
herlige og spændende Langture --.:... (hvad ofte hænder)
-, saa fyldes mit Hjerte af Taknemmelighed - - ikke
alene mod alle de prægtige Mennesker rundt langs Kysterne, som viste os »Sørøvere« en saa enestaaende Interesse og Venlighed, - men ogsaa mod de unge, danske Mænd - Kammerater og Venner -, der har været
paa Ud færd med mig - - - i Blæst, i Regn - og i
Sol!!! - - De har hjulpet mig at naa frem mod mit
Maal: »0stersøen rundt«, - de har uden at kny delt
Langturslivets omskiftende - og undertiden ret spartanske Kaar, - - f. Eks. naar vi i flere Døgn laa vejrfast paa øde Skæ r og næsten udgaaet for Proviant »barberede« og delte de sidste, af Mug ganske »langhaarede«
Brødhumpler - - - og de har festet med mig, naar vi
lod »Modsætning skabe Liv « - - og mætte, udhvilede
og glade sang i Solskinnet efter en lang Ro-Dag!!! Ogsaa er jeg taknemlig mod Danske Studenters Roklub,
som altid beredvilligt har stillet Materiel til Disposition
- - - samt mod min egen Skæbne, som har tilladt
mig en Gang imellem at forlade Samfundsmaskineriets
forcerede Dag- og Nat-Tjeneste - - - for virkelig at
»være Menneske « i den frie Natur!!! - - -

»TÆ« fot.

S'
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LANGTURSR,O ERE

-

Vi har levende Lyst
til at vove en Dyst
med lidt Bø lg'er og 13la~ st, ue r e r fri~k , - og i Baacle ,aa b lanke og' slanke so m Fisk
ror vi kækt lan gs den korngule Ky .. t.
Hver Aftcn naa's et Maal, - og Baaue bæ rcs op, og vi faar tæ ndt et festligt Baal .. !
Et Bad i Bælt,
Lidt Mad i Telt
og Sol spyr Guld paa Skyer.
Naar Dagen gr:yr,
vi atter stry'er
mod nye Æventyr

Og naar Næve n er barket
og Vablerne væk,
og den Fjerd'del, der mile r, er karsk,
kan vi sagtens gaa ind for et læ ngere Stræk,
selvom Blæsten og Bølgen er barsk. - - Helt frodigt Skægget gror,
og Muskler træ nes, Huden brunes, alt imens V.l ror.
Er hj em vi vendt
og Rejsen endt,
el' Splejsen blevet Mand
af Kamp og Leg
med Vind og Vand
lang's Danmarks fagre Strancl.
»TÆ «.
28. 3. 1942.

Ulr Kaarsbel'g.
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Svane har andc t Stcd s i den nc Aarbog talt om, hvad Klubh cn har bet ydct
for os alle - mcn bcret ler her om en
lille Affæ re med Moral til to Sidcr : For
Klubben om bedst mldigt SCllJle rmatericl, noget vi jo for Reslen læ nge har
sørgct for - og for Sculle re ntus iaster
om at holde sig Rcglcmentct eft erre tteligt, og ikke stikke Ild e ftcr Mørklæ gningstid - selv naar vi ige n ikke mere
har Mørklægning'.

GALE KATTE FAAR REVNE SKIND-

D

et var, ja n æsten for en Snes Aar siden, den Gang
da Scullerne i de lavere Rangklasser var temmelig
leddeløse, og da Scullerture ofte blev en ufrivillig Kombination af Roning og Svømning, - da roede en Oktoberaften, en a f de sidste Dage i Sæsonen - en ung
Scullerentusiast fra Efteraarsbadet paa Sandøen i Aftenskumring hjem til det gamle Baadehus. Taagehornene svarede hinanden med matematisk nøjagtige Pauser.
Havnelanternernes røde og grønne skimtedes ' svagt gen-o
nem Disen. Mærkeligt, saa pludseligt Mørket og Taagen
kommer disse sene Efteraarsdage. Pludselig røg i et
Tag Gaflen for den Styrbordsaare af - den gamle
Skade, del' allerede havde kostet ham et Par Briller
ved en tidligere Væltetur -, og han plaskede for anden
Gang denne Aften i det sorte Vand, et god t Stykke ude
i Kalkbrænderibugten.
Han lader Skibet flyde og svømmer mod Land. Nej,
hvor det Granitbolværk dog er slimet, han søger og
søger efter Fuger, Algerne el' værre end grøn Sæbe.
Svømmer langs Stenka.jen, koldt er det, træt bliver han,
stadig intet Fodfæste.
Overvinder sig - som den stolte sorte Panter Bagheera i Junglebogen - og raaber af al Magt om Hjælp!

Han kan li' del!
(O. Bondo Svane i sit rette Element).

Norlyn g (ot.

Sirenerne giver Svaret. Prøver stadig om der dog er,
aah, blot et lille Fremspring. Raaber igen - -. Han
mindes pludselig saa tydeligt, da han var Dreng, og
Malkepigen druknede en Mus, den kradsede ad Spandens Sider og blev hver Gang stødt tilbage. - - Videre langs Kajen, stadig følende og famlende paa
disse slebne, fedtede Sten. Mindes Musen, del' til sidst
nød vaad og stille paa Siden - - -. Og saa, der er
et H.ør! W. c., Kloak, ligegyldigt, et Rør! Han stemmer
sig op, faar Haand- og Fodfæste - og løber beruset
af Glæde - Gudskelov for det Udløbsrør - hjem langs
Kajen.
En arbejdsløs Torskepilker havde nok hørt nogen
raabe, men havde ikke kunnet se en Haand for sig. Et
Par Kammerater bjærger Baaden. Han saa farlig ud: Kroppen var grøn af Alger og
rød af Blod fra mange, mange bitte smaa barberagtige
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Rifter af Blaamuslinger, der havde skaaret hans Hud,
hver Gang han af al Magt forsøgte at stemme sig op.

Oska,. Bondo Svane.
I

Naar man ser
SDflne ro i Sculler,
undres man ptl8.,
om »SkiDet « holder.
(D. S. R.' s A.rbog 1933).

Dieh bebuder i sit Indlæ g Opfør elsen af en B.iæ lkehy tte ved EIlingsviken i Norge til [ri Afbenyttelse for D. S. !ts Med lemmer.
Idet vi paa Forhaand takkel' for
dette smukke Tilsagn, haaber vi,
Dich maa faa Lejlighed ind en længe
til at realisere sin gode Ide.

LANGTUR I NORGE m. m.

D

a jeg for over 20 Aar siden meldte mig ind i D. S. R.,
var Grunden ganske simpelt Pengemangel. Mit
store Øn~ke gennem mange Aar havde ,ræret at faa en
Lan~turskano og staa til Søs, men hvor' skulde en fattig Student faa de 300 Kr., som et saadant Fartøj kostede? I denne Nød kom jeg til at tænke paa, at de Kaproningsbaade, jeg ha'7de set paa Langeliu"ie, muligvis
kunde bruge~.
Siden har en Snes Langture fra Gedser til Bergen,
. og fra Blaavand til Novgorod, vist, at min Anelse var

So/bud i Sneen. -

Fra Bergensturen.

god nok. De mange tusind Kilometer langs Skandinaviens Kyster har været en Række af stadig afvekslende Oplevelser, der kunde give Stof nok til flere Bind
af »Tre Mand i en Baad«, for den der havde Taget paa
at skrive. Saa meget har de mange Tul'e i hvert Fald
givet mig af Havets og Kysternes Foranderlighed, af
Sol 9g Skønhed, af godt Kammeratskab og af Venner
paa fjeme Strande, at jeg ikke vilde bytte, om lIlan saa
gav mig de 300 Kr. , ,jeg maugletle som Student, tilbage,
forsynet selv med nok saa mange Nuller!
Saa kan man naturligvis ryste paa Hovedet af de
gamle Drenge paa over 40, der endnu tilbringer deres
halve Sommerferie med at lege »Søspejdere«. Men mere
. voksne bliver vi vist aldrig, end at vi trænger til i hvert
Fald nu og da at fiude Hvile i vore Drengeglæder. Naar
mau tænker paa de mange gamle Drenge, der hele

_._ ----,
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Aclrel igennem spiller Bold, samler paa Frimærker,
Jæser Kriminalr'omaner eller holder andre Reminicenser
af Skolegaardens Aandsliv ved Lige, maa det .jo ligefrem være Udtryk for .Ælde, naar man kun hell' et lilbagefald paa 14 Dage om Aaret til Skoletidens Spe.jdediv.
Det skal dog indrømmes, at man, naar man bliver'
ældre, befinder sig bedst paa de fjerne Strande, hvor
Illan ingen Mennesker træ ffer paa. De 3 Dage, ,jeg i
1940 paa Grund af Blæst maaHe tilbringe i Telt i Hornbæk Havn (1), vilde sikkert have været morsommere
for 20 Aar siden. Kun ved at flygte paa tre le.jede Sofacykler reddede vi os fra Hotelbekendtskaber, Pressefotografer og andre uhyggelige og kompromitterende Alderdomstegn, som truede med at bringe os tilbage til den
Verden, vi lige var undsluppet.
Men den Slags Ubehageligheder skyldes Krigen. Naar
den er forbi, vender vi tilbage til Kysterne mod Nord
eller til Sveriges, Finlands Kyster, hvor man kan ro i
Dagevis uden at møde et Menneske.
Af de mange fristende Kyster er det dog de norske,
der drager mest af alle. Vi el' et »fast Hold« (Bentzon, Hostrup og undertegnede), der har været clel'OPPe'
mange Gange. Vi er kommet til at elske Landet. Kysterne med de blaauende B,jerge og de hme Bugter, del'
aabner sig' indbydende mod Syd, og hvor Solvarmen
lader en mærkelig »tropisk « frodig Vegetation gro frem,
Klipperne, del' endog midt om Natten kan være saa sollune, at man kan bruge dem som Varmedunke efter
Nattebadet, Skærene, der ligger som store strandede
Hvaler, og de smaa ensomme Øer med Hindbær og audre søde Frugter - og -over det hele Maagernes evige
Skrigen og Bølgedasket mod Klipperne. Den, del' ikke
har roet langs den norske Kyst fra Strømstad til Oslo
og derfra videre syd- og vestover, kender ikke rigtig
Norge. Det er ikke nok med Hø,jfjeldet om Sommeren
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og Skisporten om Vinteren, man maa ogsaa kende Havet, . hvor Terje Vigen levede.
Et Sted mellem Risør og K['agcrø var saa aldeles
pragtfuldt. Ellingsviken hed det. Oppe paa Klippen helt ude ved Havet - laa en lille dyb og mystisk Ferskvandssø fuld af blomstrende Aakander. Ved Siden af

gamle Fiskeredskaber under et Pat Sten. Dette Fund
maaHe benyttes. Jeg skreven Seddel: »Til Ejeren af
disse Herligheder« og fø.jede til, at jeg kunde tænke mig
at slaa en Handel af om Stedet og sluttede med Navn
og Adresse. Seddelen blev lagt undet Stenene, og alle
var spændt paa, om dette Fon'etningsbrev med en saa
romantisk Adresse vilde naa frem til »rette Vedkommende«. - 3 MlHllleder efter modtog jeg et Brev, hvorpaa der blot stod: Dich, København. Min Seddel vat
fundet, det val' Ejeren , der skrev, men Skriften og
Adressen var saa udvisket af Vind og Vejt, at han
_havde haft svæ rt ved at tyde den, og han vat nu spændt
paa, om et Brev med en saa ufuldstændig Adresse kom
frem. Det gjorde det altsaa. Han viI.de gerne sælge, og
dyrt var det ikke - JJlen saa kom K['igen og forstyrrede det hele.
Men efter Krigen vil der nok komme et lille Blokhus
paa Stedet. Nøglen vil hænge i D. S. R. til fri Afbenyttelse. Den Langhusroer, der taget den med, vil kunne
faa Tag over Hovedet og hvad Spisekamme['et formaar
paa et af de mest idylliske Steder paa Norges aabne
og frie Sydkyst.
Dettc fører Tanken hen paa en Tur fra Kristianssand til Bergen. En storladen Tur uden al »SørJandets «
Smil og Venlighed og uden Sol. Dag efter' Dag uden
Sol, stadig det sannne graa Skydække. Ved Rosendal
blev vi desperate, nu vilde vi se Solen. Kom den ikke
til os, saa vilde vi komme til den! Alt Kram laastes inde
hos en Fisker, og saa gik vi til Fjelds. I Timevis opad
i vaad og klam Taage. Efter 6 Timers Springen og Klatren var vi oppe - oppe over Skyerne og laa og tog
Solbad og rullede i Sneen. Som et Tæppe laa Skyerne
over hele Landet. Graat og uendeligt. Kun hist og her
stak et F.jeld trodsigt Hovedet op over Tæppet og stirrede ligesoJrl vi ud over det begravede og lukkede Land.
Da vi Kl. 1 om Natten var nede igen, var det for
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nej, det e,. Hoere

Gu.n onr Petersen fot.

fra D. S. H.

gik en lille Bugt ind til en frodig Eng lned den mest
romantiske rislende Bæk. Buske og Krat var der hist og
her. Vandet saa klart, at man saa Bunden llClen at tænke
paa, at der var Vand over. Midt i den fælles Begejstring
over" al delme . Herlighed, fik j eg pludselig den leM, at
jeg vilde købe Stedet og bygge en lille Blokhytte til
Sommerferiebrug. Men hvor var E.jeren til dette øde
Sted, hvor der end ikke var saa meget som en Sti at
se, hvor langt man end gik moJ de tre Verdenshjørner?
Det eneste »menneskelige«, vi kunde finde, var nogle
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sent at faa vores Telt og Sager udleveret. Vi maatte
»synke saa dybt «, at vi tog ind paa Hotellet. Det stod
aabent. Der var ingen Betjening. Paa en Seddel stod
»V æreise Nr. 8 og 11 ledigt«. Saadan maa vel Gæstfriheden have været paa Frode Fredegods Dage. Ingen i
det lille Rosendal syntes at kunne tænke sig, at denne
Gæstfrihed kunde blive misbrugt. Vi tog Værelserne i
Besiddelse, og da vi næste Morgen kom ned og langt
om længe fandt V ærten for. at betale, blev vi modtaget
med Ordene: »Naa, saa Dere har sovet paa Hotellet i
Nat! «
Unge Langtursroere paa Vej til Bergen! Tag ind til
Rosendal og" stig op paa Folgefonnen og se ud over
Norge. Vælg en Dag, hvor Skyerne er væk og se Landet smile ogsaa deroppefra - ligesom nede paa Sørlandet, hvor en lille Bjælkehytte engang vil vente paa de
farende Studenter.
Jørgen Dich.
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ørste Pra~ mie blev i Aar vundet af D. S. R.s flittige og energiske Fotograf gennem mange
Aar: stud. JUL'. Henning Arnelung
for hosstaaende to Billeder samt
for Billedet af Otteren over Kap roni ngsberetningen.

F

2. Præmien gik til Tandlæge
Gunnar Petersen for en Serie
LangtursbilLeder fra Norge.
3. Præmien blev vundet af .

Niels Frandsen.

;\ m e lu.ng fot.

GunUIU P e te rsen (ot.

Amc lung (ot.

2. Præmie

11 . Og gled SOIn i
høje. Pudsigt nok
kom fr a dem , jll,
til blevet beli:/de J

en rlll .~jeban e over de væ ldige dønninger ; 2- 3171
- d e blev højere og højere, jo læ ngere væ k vi
nlHl r vi 1m fort æ ller om dem hjemm e, saa er de
og 6'm høje.

Gunnar P et ersen (Ol.

J. Kem l hus/re, dengllng vi Satl bølgen skumme mod de norske

ky ster?

Gunnar P e te rsen ( o t.

fIl. Eller de stille dage, du atlren skar let genne/n vandet, og man
luskede læ t til underDtmdssk'ærene og den stille dønning paa overfladen fik su.get paa sk'ærene fil al buldre som fj ern lorden. Man
anede de stæ rke kræf{er i den norske natur .

3. Præmie

Gwmur P e te rsen fot.

I V. Midt pael dagen dnsede l/1an
solen altid i Norge.

V. Hen under affen fandt man
»alle tiders bedste lejrplnds «,
med sand bred og
fjeld og kildevæld og grønt
græs og - aah!
hvor Dnr der dejligt deroppe dengnng.
Gunnar Petersen fol.

]HlCl

klipperne,

dengcm~

skinnede

St ynncmden har mange PligIer.

Nic is l;' rflnd scu fOl.

9*

...
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SlEGFRED SØRENSEN
iegfrecl S~. rensen, der
nu er bltraadt som
Træner i D . S. R., efter
at vi siden 1940 har k la- .
ret os 1.1.den professionel
Tl'æner, er et kendt Nav n
indenfor dansk Rosport.
Han var i Begyndelsen
af Trediverne en af Danmarks fineste Kaproere
og vandt en lang Række
Dan marksmes ters kabel'
og' nordiske Mesterskaber og fejrede mange
andL"e s/malende internationale Sejre. Siegfred
Sørensen roede for Københavns Roklub og sad paa
ilenne K lubs ber'ømte Otter i de Aar, hvor den var
uovervindelig i Ska ndinavien og fejrede en Række internationale Triumfer. Vi skal ikke gaa i Enkeltt.:: ler
.m ed hans Bedrifter, men nøjes med at fortælle om hans
Indsats ved Europamesterskaberne. Allerede 1929, da
Danmark føL'ste Gang startede ved Europamesterskaberne, var Siegfred Sørensen med paa K. R.s Ottel', der
i Bydgoscz (Polen) naaede Femtepladsen. I 1931 naaede
han i Paris Finalen i Toer med Styrmand, men maatte
opgive at starte i dette Løb, fordi han ogsaa skulde ro
paa Otteren, der blev Nr. 4. Sit største Resultat naaede
han i 1934 i Luzern, hvor K. S.s Otter blev Nr. 2 efter
Ungarns. Og endelig naaede h an - ligeledes i Otter Sjettepladsen i Berlin i 1935.
. Som professionel Træner begyndte Siegfred Søl'en-

S
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sen sin Karr ieL"e i Lyngby Roklub, hvis Navn han straks
bragte i Forgrunden indenfor dansk Roning ved at
skabe Stavitzky-Fireren, der i sit J unioraar ikke blot
blev dansk og nordisk Mester i Firer med og Fir'er uden
Styr ma nd , men ogsaa naaede ti l Fina len i EUl"Opamestersk abet i Firer i Amsterdam. Og siden h ar han i Ly ngby
Roklub skabt det ene fine Beg'ynder- og Juniorhold efter det andet.
Siegfred Sørensen har for/ængst dokumenteret sine
uomtvistelig'e Evner som Ro-Træner. Hv is vore unge
Mandskabel' helt og fuldt underkaster sig hans Træning
og følger hans Direktiver, vil de ikke blot selv faa Glæden af smukke Sejre, men dansk Studellterroning vil
hoste Æ:re og Gavn af dem.

arbejdet ved Klubhuset

1/ .

. I /,_1 l

~

'1JØI::.K..e

Byen 7071
Taga 5664 x
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KLOAK-CAPRI
lllubhen er i stadig Vrckst, ikke alene hv~. d Medlemstallet angaar, men ogsaa med Hensyn hl Baadehuse
og andre til Idrætsøvelse velegnede Steder. Af vore
»faste Ejendomme« er Nivaahuset bygget i 1926 og dermed det ældste, Baadehuset i Svanemøllebugten er fra
1939, i Foraaret 1942 indviedes Træningshuset i Sydhavnen, og endelig er Skisektionen saa smaat begyndt
at overveje Mulighederne for at kunne bygge en vVeekend-Hytte i Gribskov.
Vore »ln teressesfæreI'« eL' dog ingenlunde begrænset
hertil. Ved ldrætsmærkeprøvel' og Langl'endstræning
maa Stadion holde fm, Byens Gymnastiksale hjemsøges
af vore Haandboldspillere, og Danmarks Hø.rskole for
Legemsøvelser' er Vinteren igennem Vidne til mere eller
mindre velbesøgt.e Gymnastiktimel'. Men det Sted, del'
synes at øve den største Tiltrækning paa D. S. R.s Medlemmer, el' en ø , dannet af Kalkaffald fra en Kloaktunnel under Kongedybet !

n
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Da Inter'essen fol' Skaktøen for et Par Aal' siden
kom Formanden for Øre, fik han udvirket, at D. S. R.s
Med.lemmer - og kun disse - fik T illadelse at gaa i
Land og bade fra Øen ; siden den Tid hal' D. S, R.s Stander vajet over Kloakøen, og' den el' hlevet Maalet for
en væsentlig Del aE de daglige Rotlll'e. En Overgang
kaldtes det llye Ti lholdssted »Schackøen «, som en Paaskønne]se af Formandens Indsats; men Trangen til at
give Udtryk fol' Medlemmernes Følelser overfor det nye
Paradis, der efterhaanden helt hal' distanceret Sandøen
i Folkeyndest, _har dog bevirket, at Navnet Kloak-Capri
nu hal' fortrængt alle andre.
Kloak-CapJ'i ligger paa et ærværdigt gammelt Sted.
Kridtet, del' bores i, er' fra Danien-Tiden (Nyere Kridt).
Fol' 6-7000 Aar tilbage (i Fastlandstiden) var Landet
h æ vet mere end 20 m over det nu værende Vandspejl,
og ved en Prøveboring i Nærheden af Øen el' endog
fundet en bearbejdet Hensdyrtak fra den ældre Dryastid, det ældste Redskab, del' er fundet i Danmark. Fra
Fastlandstiden stammer de Dynd- og Gytjeaflejringer,
der 'v ed Dannelsen af Svovlbrinte har fOl'aarsaget en
Del Ulempe for de Arbejdere, der har foretaget Udgravningerne i Tunnellen under øen.
Selve Kloak-Capri's Forhistorie kan dog kun føres
tilbage til Midten af fonige Aarhundr'ede. Paa dette
Tidspunkt Vilr København befæstet og omgivet af Volde.
VandaHedningen foregik til Gadernes Rendestene, der
samledes i større aabne Løb, h vorfra Vandet atter ført.es ud i Havnen og dens Sidekana ler. Men i 1847 vedtog
Kommunen at nedsætte et Kloakudvalg, og omkring
1865 fik vi den første Kloakledning, der dog stadig
mundede ud i Havnen. Fra denne Tid stammer ogsaa
de første W.C.'er. De deraf flydende Ulemper kender
ingen bedre end D. S. R.s Medlemmer, og i 1931-32
foretog Københavns Kloakvæsen derfor de Undersøgelser, del' føde til, at man efter mange O\rervejelser over-
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lod til Entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn at bore
en Tunnel ca. 20 m nede i Kalklaget. og derved føre en
KLoakledning 3,7 km ud i 0resund. Herved ]ulaber man
at opnaa, at Spildevandet føres lId forbi en Barriere af
stærk Strøm, del' vil forhindre Urenheder i at naa Kysten. Samtidig vil man træffe »de fornødne Foranstaltninger til Tilbageholdelse af saadanne fl y dende uæstetiske Urenheder, der lejlighedsvis kan naa Kystel'lle «
(Stadsingeniørens Beretning for 1936/37 pag. 5).
Arbejdet paabegyndtes i Løbet af Sommeren 1939,
og lidt cfter lidt voksede 0en op af Kongedybet. Ovenpaa byggede man noget, der paa Afstand nled Held kan
forveksles med en middelalderlig Fæstningsborg. Der
er noget spændende ved at gaa i Land paa saadan en
Æventyr-0, og Morgemoerne begyndte at valfarte til
Kloak-Capri i stort Tal. Der var ingen Landgangsbro
SO~l ved Sand øen, og Sand var der endnu mindre af.
Bredden bestod af smaa skarpe Kalkstykker, som man
fik op mellerll Tæeme; men hvad gjorde det, det 'I r
»Klllbbens egen 0 «, og Vandet var paa Grund af Strømmen ·Iangt friskere.
Det er Stamgæsterne fra Sandøen, man møder paa
Kloak-Capri en tidlig Morgen. Her ser man Civilingeniør, Dr. techn. Chr. Oslenfeld, Arkitekt Ove J1tla.ndrupPoulsen og Kontorchef Axel Lundqvisl med Interesse følge de punktlige og utrættelige Distancesvømmere, Museumsinspektør' Galsler og cand. polit. Sieverts paa deres
tradition~lle »Svømmelangtlll'«: Skaktøen ru nelt. Denne
Svømmetur el' som en Cykletur op over Geels Bakke:
Først maa man møjsommeligt kæmpe sig frem mod
Kongeelybets ret kraftige Sttøm, men efter at have naaet
rundt om en Pynt, kan man saa til Gengæld »holde Frihjul « Resten af Vejen. Af andre »prominente« MOl'genroere bør endvidere .na:~ vnes Direktør Svenningsen og
Afdelingschef Franz [-]vass fra Udenrigsministeriet.
Men ikke alene Morgenroerne har »opdaget« Kloak-
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Capri.
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Capri. Valfarten til Øen :fortsæ tter nogenlunde jævnt
Dagen igennem. Hen paa Eftermiddagen kan man af
og til se Kronprinsen og' Schack paa Vej ud mod Kongedybet til det Sted, hvor Reglen »Ingen Adgang for Kvinder« holdes i :Hævd. Til Eftermiddagens mest trofaste '
Gæster hører Scullerroel'en, SkiløbeteLl_, Vintel'svømllleren (og Højesteretssagføreren) O. Bondo Svane. Trods
de daarlige Landingsforhold fol' Scullere er Kloak-Capri
fra tidlig Foraal' til langt ud paa Efteraaret Vidne til
hans velkendte Svømmeture.
Men samtidig med at vi faar Lov at nyde Livet oppe
i Solskinnet, el' Havbundens Kl'idtlag dybt nede ved at
antage Karakter af en Myretues Indre. Her gaar Arbejdet Dag og Nat, Soml1'ler og Vinter uanfægtet videre
paa PlImpevæl'kets og de pneumatiske BOl's monotone
Melodi 34 Meter under Havoverfladen. I Tunnellen er
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det altid Nat, altid vaaelt, altid Efteraar, altid 8 Graders Celcius, altid samme graa og triste Farve, altid
salllIne Lugt af Svovl og Karbid.
Med velvillig Tilladelse fra Civilingeniøl'erne Pilgaard Sørensen (tidi. Medlem af D. S. R .) og DehlhoZ,n
(tidI. Medlem af Hellerup Roklub) var vi en Dag nogle
Stykker nede at se lidt n æ rmere paa Forholdene. Iført
Olietø.j og Gummistøvler blev vi hver forsynet med en
Karbidlygte og ført ned i Dybet. Selve S kakten er bygget ved Hjælp af Spuns.jern, der er hamret ned i Havbunden i to Ringe uden om hinanden, hvorefter Mellemrummet er f yldt ud med Sand. I Skakten findes foruden Trapper til Folkene og Ele-vatore r til Kalkaffaldet
en hel Del Rør tiL at pumpe Vand op og frisk Ldt neel.
Der er ca. 190 Trin ned, og paa Bunden findes d~t elektriske Pmnpeværk, der maa arbejde D øgnet rundt.
I hele Tunnellens Længde er der anbragt TipvognsSpOl', og en lille elektrisk Jernbane besørger Transpor-

Ind/ødte lJed en Tempelruin.
Capri, SOllul1eren /942.

Tu.nnelen.

Ame lung fot.

Eigil Kmllh foto

ten af Arbejdere og Materiel. Der er til Stadighed ca.
50 Mand beskæftiget i Tunnellen, som ved Hjælp af
pneumatiske Bor og Dynamitspræ ngninger forlænges
fra Dag til Dag. Mod øst er Operationerne indtil nu
skredet planmæssigt frem ; man er naaet 1943 m væk
fra Skakten og Juangier nu kun at bore endnu en Skakt
paa dette Sted for at kunne føre Rødedningen op til
Havbunden. Mod Vest, derimod, har man haft adskillige
Vanskeligheder, hl. a. med indtrængende Vand; men alt

I
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i alt haaber man at være færdig med hele Ad)ejdet i
Løbet af et Par Aar.
Ude omkring Klubh-uset i Svanen.lØllebugten kan
man for ØJeblikket se Cementrørene hobe sig op i stort
Tal SOHl et Symbol paa, at D. S. Rs Medlemmer nu gaar
en lysere og lykkeligere Fremtid i Møde . Tænk en~ang,
at kunne ro i rent, frisk Vand og bagefter tage SIg en
Dukkert fra Pontonen! Men til den Tid haaber vi rigtignok ogsaa, at vi fnar Lov at beholde vod k ære
Paradis. Bygningeme bliver formentlig l'evet ned, og
forhaabentlig vil ' det· blive pumpet lidt Sand ovenpaa
Kalkaffaldet. Saa vil ingen mere tænke paa, h vad der
gemmer sig der nede i Dyhet; Klo~k~n vil hlive glel~lt
og strøget af N~vne.t, og Stedet vlI fOL" os kun hed,-_?'
- og være - CaprI.
Lilt.: n. U. Ralll -ill g: Københavns Historie og Topografi i Middelalde ren, Bd. 1 pa g. 12. Beretning om Københavns Kommunes
Anliggend er 194 1142 pug. J53. Bcrnh. Kpllcrmann: T unn ellen, Gyldendal J913 pag. 1 rI'.

f1 enning Arnelung.

Fra Folokonh,rrencen.

N icis Frand sen fOl.

LANGTURS ROEREN SPINDER EN ENDE

F

or at begynde med Piger. Det er rigtig nok, vi altid
.ror fra dem , men har I lagt Mærke til, hvor lidt
Kulde og Væde bider paa dem. Nu skal I faa Historien.
Vi havde selv fa aet alt fuld stændig gennemblødt i
en fantastisk Tordenbyge paa den sidste Strækning
til Hornbæk vestfra. Efter et Ophold her fortsatte vi
mod Helsingør. Det var imens blevet almindelig øsregn
med stiv Modvind. Hundekoldt var det.
Styrmanden fl'Øs. Hegnvandet løb ned indenfor Oliefrakken. Han fik Kuldegysninger, da det naaede Bæltestedet. Man kan godt som god Kammerat finde sig i
den værste Tjans, men de andre sad kun og tænkte paa
deres egne Genvordigheder. Han beg yndte at ryste af
Kulde. Det var meget godt, at de andre kunde se, han
frøs, men man skal ogsaa vise Beherskelse. Han kon-
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cenhcJ'ecle sig om den Opgave at ryste synligt men beher·sket.
.
2 sad og sLævede. Man kan sIreve 90 km om Dagen,
naar man bliver regnet for en god Mand at have med,
men naal' de andre bare sidder og tænker paa, at det
el' koldt, og man bare slævel' for at slæve, saa el' der
faktisk ikke noget ved det. Og naar man saa endda
daarligt kan holde Varmen ved det. I det mindste burde
de andr'e fOl'staa , at det var ham, der holdt sammen paa
det hele.
lIan begyndte at lave lidt Overtræk i Bagbord for
at vise, at det ikke val' hans Skyld, det gik saa Helvedes langsomt. StYI'manden vilde formodentligt ikke opdage, at Baaden kom ud af Kurs, men 1 skulde nok
sige til. Han sad og l'ugede over, at man ikke kom til
at ro eet Tag for langt. 1 kunde ikke bebrejde 2, at hap
selv trak mindre end 2. Han vilde skælde Styrmandeil
ud. 2, der havde skiIntet Omridsene af en stor Villa
gennem_ Regnen, begyndte for at tilsløre sine Hensigter,
en Konversation om, hvem der mon ejede den Villa.
Dd val' væue end at tale til en daarlig Borddame.
Styrmandcn aabnedc ikke Munden. 1 skældte direkte
ud over', at del' var' nogen, del' tænkte paa andet end
nt faa del ovel'stnnet.
1 mæ rkede Anoraken som Is paa Ryggen, hnn fik
kolde Sjask ind over Laaret, og Regnen generede over
det hele. Han havde aldrig været med til noget saa
koldt. Man kan godt finde sig i at sidde paa den mest
udsatte Plads, men de andre var ikke tilstrækkeligt klar
over, hvor slemt det val'.
Han begyndte at klapre med Tænderne. Han opdagede i denne Klapren et Middel til at gøre opmærksom
paa, at 1-Pladsen val' den skrappeste. Men man maa
heller ikke klapre fol' meget, saa del' el' nogen, del' kommer til at grine. Det er navnligt svært, naar man ikke
kan se 2's Ansigt. Man ved ikke, hvor meget han kan

tage. 1 forsøgte sig frem med forskellige Grader af Tænderklapren.
- Det havde staaet paa et Pal' Timet. Vi val' lige
ved Helsingør, men vi kunde ikke se Kronborg fol'
Regn. Vi roede faktisk i Skyerne.
Saa er det, vi overhaler en Pigebaad, en Firer', der
skifter Styrmand. Vi havde set dem i Hornbæk f O!' 2 1/2
Time siden. Den ny Styrmand var selvfølgelig dyngvaad, da hun irak i Regnfrakken.
Vi var direkte imponerede. Det havde vi aldrig indladt os paa. Men det er førsC senere, den fulde Sandhed er gaaet op for os. Disse Piger, som sad og fjantede pau den naturligste Maade, havde overhovedet ikke
opdaget, det var koldt.
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Det val' en Historie om Piger i Kulden. Nu skal I
faa en om Piger i Varmen.
Det var en lys svensk Sommernat oppe et Sted m_elJem Kalmar og Stockholm. Jeg vaagnede ved Lyden af
et Kys. Jeg rejste mig overende og" saa interesseret paa
de to andre, men det var ikke dem. De havde ogsau
hørt det og laa og lyttede efter mere.
Saa kom det igen. Det var meget mystisk. Vi vidste,
Øen var ubeboet. Var hun kommet med Robaad eller
Kajak? Hvem kys ede hun? Og hvO!'for paa den demonstrati ve Maade.
Vi kikkede diskret ud af Teltet, men saa ingen. Vi
gik udenfor. Stilhed. Ikke en Mors Sjæl i en Kilometers
Omkreds.
Vi lagde os til at sove igen, det vil sige, vi laa paa
Spring med lukkede øjne. Vi var ilde til Mode ved at
kunne faa fjollede Nerver bare ved at ligge 3 Mand i
et Telt. Saa var det der igen, og vi styrtede ud. Vi saa
i Retning af Lyden. Det var en Hest, der soppede i
Mudder. Den trak Hoven op af Pladderet med et Sug,
der kunde høres pau 100 Meters Afstand.
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I hOL' maaske ikke, man vaagnel~ beue ved Lyden af
et Kys, men tænk blot paa den Gang' i Nivaa. Vi sov
9 Mand, mens den tiende var gaaet ud efter en Natbajer, Der var ingen, del' havde hørt ham liste ud, men
da han tog' Kapslen af Flasken, hørte vi det allesammen.

'""

"

Aaruogens Bogtrykker

Richard Steenbecks
Bogtrykkeri

GuIhersgade 95 København K

Tdct'un Clr. 10379 Byen 3250

.\ 'S K\icheansta\t
Peyrat1
.
Robert Hi
~v.
Goll\.,s~B d•

\0\

Cenl,al 14 700

Men foto at ta le om noget andet. Det" var engang, vi
roede ovet" Knorrd';upet i en Brandstorm. Det val' helt
uforvarende. Vi kunde regne ud, der var skmpt den
Dag, og v i havde bestemt os til at slaa Lejr forinden ,
men vi kom over slet og l'et ved en Fejlnavigering'.
Saa er det, vi hører Fiskerne tale med Agtelse om
dem det" Grabberne, der havde roet over det der Knorl'djupet i den der Kanoten , og saa fandt vi paa, at de
ogsaa skulde imponeres med en Opvisning i Lejrsport.
Vi har aldrig slaaet et Telt op saa flot og saa hUl'tigt. Vi val' godt sultne og vilde spise i Teltet, da der
var samlet saa mange Tilskuere. Vi faar Bagagen indenfor i en Fad, sætter os ind og lukker TeltJøren, og'
saa sidder vi der, midt i en vældig Myretue. Det værste
var, at vi maatte .jo blive derinde, til den sidste Tilskuer
var gaaet.
Man skal i det hele taget være forsigtig med, hvor
man slaar sit Telt op. Engang fandt vi en dejlig Lejrplads paa Fænø. Vi gik med Vilje ikke hen for at læse
et Skilt med Adgang forbudt. Lige inden vi roede igen,
gik vi derhen. Saa staar der: Tyren er løs.
Det gik dog værre med en af Rocheferne. Han havde
selvfølgelig taget et af de Telte med fastsyet Underlag.
Saa vaagner han fra en Middagslur ved, at del' staar
en rasende Tyr og brøler foran Teltet. Han prøver at
kigg'e forsigtigt ud, og saa er Bæstet ikke mere end 25
cm fra ham. Den sparker Jord og Græstotter bagud og
rundt i en Cirkel, ned over Teltdøren .
10
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Han slap fra det med Skrækken, men han tager ikke
mere et Telt med fast Underlag, fol' han kunde ikke
komme ud gennem Bagvæggen.
Vi sigel' det ganske vist ikke, men man kan jo godt
blive bange paa Langtur. Det er jo deL'for, vi altid
kommer i Land, inden det el' for sent.
Der var' engang nede ved Stevns, at det pludselig blev
Paalandsstorm, og vi naaede det Stadium, hvor man
bliver bange og vil i Land, og saa val' der det forbandede ved det, at Stevns Klint er lodret. Naa, vi slap da
ud af Fælden og n æ rmede os Land , det eneste Sted,
hvor del' er Forstrand i Stormvejr-.
Saa ser jeg, at den hyggelige lille Baadebro, vi har
set udefra, er et højbenet Monstrum med Kørebane og
dobbelt Tipvognsspor, og de smaa Bøjer, der hoppede
lystigt paa Voverne, er et Par vældige Basser, som Søen
kaster flere Meter i Vejret. Jeg er kry paa det, fordi
det er overstaaet, og' jeg snart skal have Mad, og jeg
vinker gemyt li gt op til en Mand paa Broen.
Det unclrer mig ikke, at det interesserer ham at se
en lille Baad i h øj Sø, men da han giver sig til at løbe
indad som en rasende for at se, hvordan det spænder
af, gaar' det op for mig, at vi dog vist har det interessanteste tilbage.
Saa ser jeg da ogsaa en Sø komme marcherende ind
paa os agter fra. Den vælter ned over Styrmanden, saa
hans Skuldre forsvinder. Jeg kan endnu i Dag, 14 Aar '
senere, som var det en Leica-Sportsoptagelse, se hans
Hoved stritte ud af en sknmmende V andmUf. Og jeg
kan rulle Filmen videre. Mens jeg holder fast med den
fri Haand i Baaden og krummer Tæerne opad i Spændholdtet for ikke at blive skyllet udenbords, ser jeg for
mit undrende øje samtlige Sække agtenfol' 1-Pladsen
løfte sig i Brysthøjde og anbringe sig paa begge Sider
af Baaden.
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Denne foretager et mægtigt Spring mod Land for
saa at gaa i Staa og løbe udaf igen. ncler dette har jeg'
stirret hypnotiseret paa min grønne Køjesæk, der sejler
1/2 m ved Siden af Baaden paa en Maade, som var den
sat fast t il denne med en us y nlig Jemstang.
Saa bliver' jeg vækket af Trancen, mens den næs te
Bølgekam passerer hen over mit Hoved, og saa h æ nger
2 .og jeg paa hver' sin Side af Baaden for at taO'e
o Stødet
a f , naal' vi ranuner Stranden.
Jeg anspænder øret fol' gennem Brændingens Torden at kunne opfatte den svage Lyd af Træ, der
splintres, men det lod til, den klarede deL Vi borer
T æerne ned mellem Stenene fol' at holde Baaden, naa['
Suget kommer. Og saa mærker vi Undedaget skride.
Vandets Buldren maa et Øjebl ik vige fOL' Lyden af
Sten, d er tri ll er'. Vi løber saa stær'kt, vi kan, men Vand
og Sten løber hur·tigere. Dog, den n æste Sø giver os mere
~rerræn, end det vi h?r sat til, og nu staar vi saa langt
mde, man kan komme, naar man kun er 3 om en Baad,
der er fy ldt med Vand. Og der v ilde' den uh.jæ lpeligt
være blevet smadret, hvis ikke 6 Fiskere havcle hjulpet
os med Resten, fol' alene kunde vi ikke faa den saa
langt, at det' var Tid til at tømme den , inden den blev
fyldt Op igen.
Del' var ingen, der kunde høre, hvad han selv raabte.
og jeg saa derfol' det uhyggelige Syn af en Toer fll ld
af Vand blive baaret 'i Fangelinel'l1e og anbragt haat'dt
mellem Stenene. Jeg tror aldrig, vi hal' været saa lykk elige, som da vi saa , at der ingenting var sket.
. Saa gik vi paa Fangst i Rullestenene efter Bagagen.
~-lvad vi i~ke fik i den Omgang, spyttede Havet op igen
l Løbet af 2 Dage, og da vi roede vider'e, manglede vi
kun 2 Ve nshesko.
Det var en Historie om ganske 11 nge Roet~ e. N II kommer det' en om en af de ældre. Vi kaldet' ham L.
10'
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Han var kommet over til Ole og mig i Svendborg
for at afløse vores Trediemanel. Det var Meningen at
ro til Faaborg, tage Færgen til Momnull'k, og ro Nord
om Als til Sonderbol'g.
.
Men Dagene gik, det blev ved med at stonne, og VI
kunde ikke slippe ud af Svendborgs und. Ole og Jeg

i Baaden. N u gælder det om at naa den f"ol·si.e Færge
fra Faabol'g.
Jeg var nervøs ved Situationen. Det: var' L.s Tur' at
ro 2, mens jeg roede 1, og j eg var bange fOl", at L. slet
ikke var interesseret i at naa elen Fa~ l'ge. Det gik over
al Forventning storartet. Det var ham, del' tog den VR'['ste Tom , og' vi naaede Færgen i god Tid. Vi havde endda ikke skiftet Styrmand i halvtredie Time.
Fm'st bagefter fik jeg Fork lal'ingen. L. har Ligesoll1
saa mange andre den Kæphest, at der skal være Overtræk i den Side, hvor han ror, og Styrmanden, som sad
mellem VO['e Sække, havde uden, det var blevet benucrket, krydset Styre linerne.
Vi fodsaUe senere paa Dagen 1m Mommark nordpaa, og L. ha'vcle klaret en for sin Alder eneslnaende
Præstation , saa meget des mere som det var clen første
Dag, han virkelig kom til at ro. Men da vi kom op ved
Nordspidsen af A ls, beg'yndte elet at blive gaLt. Der var
kraftig Blæst fra Nordvest, og jo mere vi che,jede, des
værre Sø var del'.
L. styrede nu i Skumringen og vaL' blevet vaad og
kold. Ole og jeg var bLevet grebet af den vildeste Energi
ror at naa ned i Lc i Alssuncl . Saa ligesom vi ligger i
det allervæl'ste, vil L. i Lejr. Han kommanderer Vel roet,
men vi fm·tsatte. Det var faktisk Mytteri, men I ved,
hvordan man bliver, naal' man hal' ViCl'et indeblæst
længe, og v.i vi lde ikke blive hængende her.
Saa kommer vi endelig i Læ og gaU[' i Lej I', L., del"
var overtræt , vi lde have noget at sp ise hUl'tigt. Heldigv is lagde han sig ned og sov paa Stedet. ivlen saa var
alting som forhekset. Pløkkene vi lde ikke stan fast, Pl'imussen vi ld e ikke brænde, før den ti lsidst virkede saa
v()ldsomt, at vi fik Ild i Teltet. L. sov fra det hele. Han
blev vækket og fik Mad og sov videl'e. Vi fortalte ham
aldrig, at det havde varet 2 Timer' med Maden.
Hvor'dan han tog det: næste Dag? Storartet. Vi hørte
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~ lJolfol' lUll' dit osse lagt den h elt ud
i. /,orrllll1/11et - din ged «,

GUIII.lur

Petersen fol.

blev mel' ()O' mel' utaalmodige, mens vores Trediemanel,
to
{
'l'
der lu gtede, at v i vi ld e gøre alt for at gennem øre uren. selvom der kun val' meget kort Tid tilbage, blev
veel med at sige, at vi var jo ude for at holde Ferie, og
at vi maaHc kode Turen af, kort sagt vi mærkede, at
han nl-'leligt vi lde ud paa det store.
Saa oprinder den MOl'gen, der er vores sidste Chance.
Vejret ser gunstigt ud. Ole og jeg er tidligt oppe, vi
pakker det ' meste sa m men og vækker .vores ældre Kammerat med Kaffe paa Soveposen, og K I. 5 sidder vi klar

149

150

DANSKE ST UDENTEHS ROKLUB

AAHBO(; VOR 1942

151

ham sige j Sønderborg: » Jeg' vi Ide gerne ha ve roet hele
Vejen i ~tedet fol' at lage med Færgen, men de unge
Mennesker maa jo tænke paa deres Forældre. «
Jeg kan ikke fortælle Historier uden at mindes en
Aften paa Sorlandet, inde i Bunden af Skærgaarden. Vi
havde truffet 6 Nordmænd, Søfolk og Fiskere, og nu
sad vi alle 9, hver paa sin Sten, og fortalte efter Tul'.
Vi Roere havde gjort vort bedste, men ordnucndenes
Oplevelser spændte fra Spitzbergen til Kap Horn, og
da vi naar til den sidste, en gammel 1.[ vaLfanger med
snehvidt Skæg, hænger vores øjne i aandeløs Spænding ved hans Mund, og vi aner Palmernes Sus og Isbjergenes Kælven.
Den gamle tørrer Tobakssovsen af Skægget, og saa
sigel' han stille: »Aa, ja .ja, .jomænd det«. Og det er den
korteste Langturshisforie, jeg kan.
Den næstkorlesre fik Jeg af den ældste Roer, jeg hal'
set. Vi traf ham for en halv Snes Am: siden paa en
Flodt.U1· sydpaa. lian vm.' 82, og nu ViH han begyndt at
ro Lang/III', lian syntes, han val' ved at blive fol' gammel ti I il I l'O Kaproning, .J eg vilde have ham til at spinde
en l' nde, men han fyldte mit Glas med Jordbærb~wJe,
og san sagde han paa gebrokkent Dansk: »Min Skaal,
din Skaal , aJle smukke Pigers Skaal. «
- Og saa val~ del' den svære Herre, som det langt
om hcnge gik op fol' , at vi virkelig ha vde roet fra Oslo
til Gotebol'g. Han udbrød medlidende: » Jamen fol' Fa'n ,
der går jo tåg! « Nu ved vi det lil en anden Gang, men
Pokker om "j ikke ror all igevel.
p.

Svend Medoer opncwede
Dagens næs/bedste Tid i
J X .10 km Skish1fel den
1. Maris.

D. S. R.s SKISEKTION
~~l :Heraal'ets Begyndelse ,. ,agiter~d~s d~r i »Officlelle Meddelelser« fol' D.~. R.s ~ktsektlOn. Da et
Flertal af KllJbbens Medlemmer sikkert endnu ikke er
klar over', hml(l Skisektionen el' f O[' noget, hvilke fi'orm.am den hal', og hlJorledes den arbejder, er der maaske
Grund til at gentage disse Betragtninger her i Aarsheretningen for Sektionens andet Leveaar:

V

D. S. R.s Skisektion er en ~elystændig Klub nnder
Dansk Ski- og Orientering -forblind og; eler'med Dansk
Idrætsforbund, Sektionen er næl' tilknyttet D, S. R. i første Linie derved, at den rekrutterer sine Medlemmer
alene blandt Studenterroere (dog med den Undtagelse,
at disses Pam'ørende ogsaa kan blive Medlemmer). Følgen a[ denne nære Tilknytning er, at Roklubben faar
sm meget stO('e Del af Æren , uaa1' Sektionen høster
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Laurbær ved Deltagelse i Ski- eller Orienteringskonkurrencer, - udenforstaaende el' ofte tilbø:jelige til al betragte Skisektionen og D.S.R. som eel og det samme. Sektionen betyder' saaledes propagandamæssigt et VR~sen tligt Aktiv for Hoklubben. 'Men herudover har Sektionen
selvfølgelig mange og vigtige r ormaal i sig ~'3elv. Den
stræber efter i sportslig Henseende at gøre Vin tertiden
saa indholdsrig som muligt for Studenterroeren, - og
giver i Tilgift et Antal Aftensammenkomster. hvor Fest
og Musik sættes i 1Iø:jsædet.
Det sportslige Formaal Cl' over en bred Front at give M,edlernrnerne lejlighed til paa underhold e nde og furnøj elig' Maade al
holde den Kondition ved lige, som Somrnerens Friluftsliv hal' gi\"et
dem, - og saafremt de møder ]Jaa bar Bund rent kunditionsm æs sigt set, da at Jlluliggøre e n Forbedring af Konditiunen ,i Vinteren s
Løb. Maalet er sat højt - for det er godt at ha"e noget at stræbt'
efter. D et er derfor klart, at d et for us i vn"sentlig Grad gæ lder
om at faa den store Deltage1st', den stadige og stabile Deltagelse.
som betyder en Forbedring i Kondition og YelVfcre - og dermed
storleJ\lrodstandskraft overfur alskelJs Strabadser. i\lLen ligesom der
forlldelJ i\![otiollsroere i Holdllblx'ns Liv findes ' noget, der hedder
Kapro('l'e, saalecles Cl' det i Sektiollcn nøeJyendigt ydermere at ha,'e
en Gruppe konkurrcnceinieressen:de Medlemm e r, der med Liv og'
Sj,c l gaar op i TræIlingelI til Orientering ug Skilob. D . S. R.s
Ski scktioJ1 hal' et Ansigt, og' dette er skabt af Konkllrrcncel'olkene.
Se r vi tilbage paa de 2 forløbne Aar, saa har vi lLdadtil klaret
os upaaklageligt. Trod s Vanskelighcdel'i Staden og trod s ringl'
Medlemstal har vi hjeml'ørt Sejre, del' har staae! Gny om længe.
Vi er blevet respekteret i vore Konkul:l'elH~e r , som Stud en !erroerne
er blevet det paa Kaproning'sbanen. »Motionssporlen « - den brede
Front indenfor Klubben - har det væ ret knap saa godt med.
Roerne er maaske blevet al'sknc kkc!. ar de mange Løb, som betegnes Konkurrence r, skøn! Sandheden er den, at dcr bag detle
Navn j mange Tilfæ lde skjule r s ig et Træ ningslnh, som a,lle kan
deltage i , - løbende eller gaaende, som lTIan 1111 har Ly st til. Delte
Forhold skal æ ndres til de! bedre. Yi har Troen paa, at Sæ sonen
J942/43 ,'il bevise Sekt.ione ns Livskraft ved en yæse ntlig' Tilgang
i Medlems tal og ved en stc--c rk Deltage lse i alle Arrangementer.
Beg'yndel sen er gjort - Sektionen har s laaet sin Position fas!
- nu skal d en vise sin Levedygtighed!

I
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Saaledes lød O. M. i September. Har den resterende
Del af j942 givet det ønskede Svar'? Er det lykkedes at
afrunde Sektionens Organisme til en fast og clr-iftig
Helhed?
Svaret er: Baade og. Som de nedenstaaende Linier
vil vise, er vore Konkurenceresultaler de bedst mulige,
men Tilgangen af Begyndere, hvordan el' det med den?
Er de Mangler, som ovenfor er paapeget, blevet afhjulpet? Desværre: Ne:j. Kun til en vis Grad er det i Efteraarets tre Maaneder' lykkedes at vække Arbe:jdsin teressen blandt de ma nge nye ' Medlemmet' - fOL' Tilgang
har det ikke skodet paa, vi er nu j42 Medlemmer.
Men den aktive Deltagelse er ikke gaaet tilsvarende
frem; de mange Konkurrencer har i stort Omfang hindret Sektionen i a t opfylde sine Løfter til Begynderne.
Det maa blive Foraard j 943's store Opgave at fa.a
opelsket en initiativrig Begynderklasse, som kan tage
Arven op efter de gamle Kanonel~ . Med Indstiftelsen af
faste Klasser (A- og B-Klasse) faar vi et Middel til at
fange Interessen i større Kredse. Det vil ikke længer'e
til Stadighed blive de samme Folk, der Yinder.
Eet FOl'hold man der dog lægges særlig Vægt paa:
Hvor meget Sektionens Progr'am en<;\. blivel~ forbedret,
vil vi ikke faa nogen Fremgang, hvis ikke de unge sehlægger sig i Selen. De har lige saa stor en Forpligtelse
som alle de gamle Medlemmet', til at arbejde fot' elet
fælles bedste.
Og lad os saa gaa over til at se paa, h vad, j 942 brag le:
Januar indledles med en Orienteringsi.ur, som efter de bedste Pæmieremønsh-e - kiksede totalt; saa
var Brøleren overstaaet og Resten af Arrangementerne
gik glat. Det blev Skiføre af den mest ideelle Slags, saa
fint at selv Jkke-Skifo]k vil mindes det længe. Føret
holdt lige til den 22. Marts; j9 Tur·e og Konkurrencer
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blev der arrangeret. Tilslutningen var god, ca. 20
Mand pl'. Tur. St.ørre Deltagemntal havde krævet en
Deling af Turene. Februar blev Konkurrencernes Maaneel. Samtidig' med Hyggeturene til alle Afkroge
af S.jælland, deltog Sekt.ionens Løbere i Kredsmesterskaberne i Slalom og Langrend, anstrengte sig · ved
Mærkep['øver til Dansk Skiforbunds Mærker og konkurreredei Skiorienter.i ng og Ski stafet. Resultaterne er
kort gengivet nedenfor. I de svenske Slalom- og Styriløbsmesterskaber i Ostersund deltog fra DSR-S Hans
Keisel'-N ielsen.
I Mads Maaned, mens Skiperioden var ved at ebbe
ud, afholdtes af Vintersportsudvalget nnder D. F. f. R.s
Kbhvnskreds i god Tid før Orienteringssæsonen et BaneJæggerkursus paa 2 Aftener- med en mellemliggende
Søndag ude i Marken. Den teoretiske Gennemg~ng var
lagt i Hænderne paa .Jesper Madsen.
Paasken 1942 faldt tidligt. Allerede den 2.-4. April
ordnedes en Ferietur til Egnen Syd for Sorø, hvor
Akademiskovene gav glimrende Lejlighed til lInclerholdende Orientering; ,ogsaa Natorientering blev der afholdt. April bød endelig paa det tredie store Roer-Orienteringsløb: »KompasJøbet « 1942. Siden Løbets Indstiftelse i Foraaret 1941 havde det store Skibskompas Vanehepræmien i Holdkonkurrencen - staaet i Forhallen i Baadehuset. Nu gjaldt det at vinde det for anden
Gang. Vi kendte endn II ikke dette Aars Styrkeforholel
mellem de københavnske Roklubber i Orientering. Det
blev en meget spændende Dag, som til vor Glæde endte
med en sikker Sejr tilos. Skibskompasset pryder altsaa
ogsaa i Aar Vestibulen. Som sidste Begivenhed før Rosæsonen - der jo begyndte sent i Aar - fulgte endelig
den 1. Maj »Stifinderløbet« arrangeret af DSR-S og
AI-S. Skønt Banelægningen ved dette Løb tilstræbte
at opfylde de Fordringer vi i DSR-S har hævdet som
Orienteringens Grundprincipper, blev Dagen alligevel

en af de sorteste i Skisektionens Historie. Hee blev Nr.
7, men alle vore andre Folk svigtede totalt. Resultatet
var en bedrøvelig Sidsteplads i Holclkonk1ll'rencen. Det
var et Slag i Hovedet, som kunde mærkes - men det
var sikkert ganske gavnligt - i hvert Fald bevirkede
det, at vi tog os vældigt sammen til Efteraaret og her
fik fuld Opre,fsning.
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Med Henblik paa Konkurrencetel'minerne, specielt
Krecls- og Danmarksmesterskaherne i Orientering, der
var fastsat til henholdsvis den 1. og 15. November, blev

Bent Saugnwn
(15) og Erik
Kiersgaard (4)
stryger mod
Maal i DM den
15. November.
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det nødvendigt at indlede Efteraarssrcsonen ret tidligt;
eners ble\' der slet ingen Tid tilovers til de rene Træningsløb. Disse er navnlig fol' Begynderne af overordentlig Vigtighed. Efter en omfattende Propaganda, der
kaldte mange Folk til, indledte vi den 18. September
med en Instl'uktionsafien eftedulgt af praktiske Øvelser
de næsl.e to Søndage; - men derefter' var det saa godt
som umuligt for KonkuITencefolkene at afse Tid til de
private Trrcningsløb og disse gled tiL en vis Grad ind i
Uhemærketheden. Med de store Maal for øje var der
ikke andet for Ledelsen ai. gøre en.d at træffe et Valg
og saa gaa 100 p et. illd for den trufne Beslutning. Del.
gjol'de vi - og med gode Resultatel'. Af de 9 Mand
blandt Sektionens Orienterere, som er kvalificerede til
Eliteklassen fik vi de 8 i effektiv Træning. De! gik med
Løb lrvel' Søndag; VOl' tekniske Kunnen steg betydeligt
og i Konkurrencerne gjorde vi store Fremskeidt. I den
første, K.S.'s Pokalløb, naaede vi ganske vist ikke frem
i Toppen , - men det var klin en Spore til at anstrenge
sig endnu mere. H elt i Form VUl' vi veL heller ikke efter
kun tre Uge ['s Træning. Men eHer »Kortløbel. « d. 25. '
Oktbr·., hvO[' vi besatte? af de 8 føl'ste Pladser, var
Formen naaet, og vi gik fulde af Fortrøstning ind til
Kredsmeslerskabel. Banen til dette Løb for·t,jener at fremhæ ves, idet den val' den førsle Bane her'h,jemme, som
bød paa ren dy l'ket Otien tering. Den var lagt a f Poul
Korsholm og fortsatt.e den Linie i Udv iklingen , .som var
blevet incHedt med »Sl.ifinderll-')bet« i Foraaret. Spændingen omkring Holdkampen val' stOl'. Naar der i Foraaret var Timer mellem første og sidste Hold, saa drejede det sig nu kun om Minutter. Efter »Pokalløbet« laa
de tre Hovedfavoritter: AT-S, K. S., DSR-S trct i Hælene paa hinanden (se Resultaterne nedenfor!) , kun 14
Min. skilte første og sidste Hold. Det var derfor med stor
Uro, at man ventede Løbernes AJikomst tiL MaaL Vore
Folk ydede deres hidtil bedste Indsats, vi val' endog

I
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meget nær det individuelle Mesterskab, idet Jesper Madsen bl ev Nr. 2 kun smaa 5 Minutter efter Bjørn Grenness
fra Københavns Skiklub. Mesterskabet i 4-Mands-Hold
faldt derimod i vor Turban; vi vandt med AI-S pau
2. og K. S. paa 3. Pladsen. Ogsaa denne Gang var Tiderne
imidlertid meget nær hinanden, saa det blev umuligt at
spaa om Udfaldet af det forestaaende Danmarksm.esterskab.
- l Oktober Maanecl havde GenemLfol'sarnlingen fundet Sted uden støI'l'e Begivenheder-; mevneværdigt el'
kun, at Bestyrelsen blev udvidel. med 2 Mand: C. O.
Hanssing og Jørgen Birkef-Smith, saaledes at vi nu er
bedre rustet til at møde det Arbejde, som fOl'est.aar. Og saa kom November'. Den 15. shdde det første
Danmarksmesterskclb i Orientering afholdes. Den danske Orienteringsverden stod paa gloende Pæle. Ingen
vidste, hvor det skulde foregaa, kun at det val' »et Sl.ed
paa S.jællanck Endnu har Provjnsen jo ikke avlet ELitefolk af Betydning, og det dtejede sig dedor foreløhig
kun om 36 Mand, som var kvalificeret til Deltagelse. De
29 meldte sig, deraf? fra DSR-S. Påa lIovedbanegaarden KJ. 6.45, Dagen for' Løbet, blev Bestemmelsesstedet
røb~t: Tisvilde Hegn med Basis i GodhavJl. Det blev en
lang Ventetid j Toget, fØl' Starten skulde gaa, og med de
4 Mill.'s Startmellemrum blev Ventetiden ved Omklædningen ogsaa et Mareridt. Men endelig gik da Staden vi var alle sammen uele paa Banen - kun med os selv,
Kortet og Kompasset at stole paa. 10 km. knaldhaard
Bane laa foran os. I 3 Timer eller mere kæmpede vi med
Skoven; til Tider gik elet godt, til andre Tider gik det
slet ikke. Orienteringsspoden gav i dette Løb al den
Spænding til sine Udøvere, som den overhovedet kan
give. Det var en Oplevelse, som opve,jede fneget af det
Slid, der laa bag. Micheli Jessen havde stor Ære af
Banelægningen. Og særlig glædelig hlev selvfølgelig
Dag'en, da vore Folk en eftel' en dukkede op ved Maal,
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og den samlede Tid viste en klar Sejl' i Holdkonkurrencen _ med hele tre Timers Forspring {oT'an AI-S.
VOl'e Holdmestre blev: Frode Bramsnæs 3, Ejnar F.
Voigl 5, Mogens Hee 6 og Jesper Madsen 7. Det individuelle Mesterskab gik imidlertid vor Dør forbi; Danmarksmester blev Per Meulengracht Madsen fra K. S.,
_ saa vi har stadig noget at stile imod. Her er et virkelig
Joh for vore Begyndere; gid de maa 'u dvikle sig til
saadanne Stor-OrienLerere, at de kan kæmpe værdigt
om D. M.-Titlen.
Efter Danmarksmesterskahet kom der nogle enkelte
Konkurrencer, hvor vi klarede os fuldt tilfredsstillende,
00' endelig i en Uges Tid omkring den 1. December
f~ldt Sneen i kollossale Mængder, saa del' val' fint Skiføre overalt. Det hele kom imidlertid saa pludseligt,
00' paa et saa uvant Tidspunkt, at kun meget faa naaede
at reagere paa det - mange havde endnu deres Ski
til Ophevaring - og fra Sektionens Side blev der da

Fra Skisekfionens Ture: Ved Storkeegen.

Am elung fol.

heller ikke aI'l'angeret Ture. Derimod gjorde vi en KraHanstrengelse med Forheredelserne til den egentlige Skisæson. Hver Onsdag Efteraaret igennem havde vi haft
et godt be~~t Hold , til Skigyrnnasfik, samtidig med at
Søndag og lorsdag Morgen i December Maaned hellio'edes Løbetræning med Henblik paa Lano'['endskoIlk~lr
;~ence~·Ile. En ih~rdig Flok paa 8- 10 M:nd gik hel' i
frænmg og beVIste, at det blandt Medlemmerne, naa)'
d~t. kommer til Stykket, slet ikke skoder paa Arbejdsv~l.Je. Man maa haabe, al deres Arhe,jcle blivel~ helønnet
efter F odjeneste.
Og her nedenfor bringer vi saa en kort Oversio,t i
Tal, over alt det, som lllan er gaaet Glip af ved ikke
at være ,Medlem af D. S. R.'s Skisektion i 1.942:

D. S. fl.s Skisekfions Hold_Danmarksmestre:
Jesper Madsen, Mogens Hee, Ejnar Voigt og frode Bramsnæs.

~ Medlemsaft.enel', 4 Jnstruktiollsaftencl', 9 Skitul'c, 5 Langrendsog :> ~lalon~konklllT~~nccl', J Langl'end s- og' I Slalom-Mæ l'kcpI'0ve:
10 Onentcr1l1gstl'ælllngel', 10 Ol'ienterinO'skonklllTen ccl' 00' 1 N t, t'
F
"
" ,
a
O~ICIl erlllg' : t 'cl'ietul', J. Vandretul', 11 Gange Skigymnastik og'
h Gange Langl'l'lldstnrlllng. Jalt 78 Arrang'crnl'n!el'. Endelig, ikke

160

mind st vigtigt: Bladd »SKISPOR T « med inte ressantc
alt ved rørend c S kispor t, Orientering og Bjergspo rI ,

dikle r om

I Virkeligheden et ganske overvældende Progra.m,
navnlig naar man tager i Betragtning det latterligt lille
Kontingent af 3 Kr. om Acuet.
- Kære Læse[': Tænk nu over det og tag hurtig t
Konsekvensen: BLiD iVleclLem af D. S. R.'s Skisektion.
P aa G rllndla g uf Aa rcts ncs ult a tJis te r Cl' de r i L ig hcd med sidstc Aal' udar bejdet e n Stat is tik ove r Orie nt c rin g's rcs ult a lc rn e. D e l'
PI' g iv et 4, 3, 2 og I Po int fol' rIc 4 før stc Pladse r blandt DSR-S'
Løberc i d e L øb, de l' er la gt til G rllnd fo r Be reg nin ge n :

ORIENTERINGSSTATISTIK 1942

J espPL' Ma dse n . . . . . . . . . . . .
\lfo ge ns Hce ... ..... .. ....
E rik Ki el'sgaard . . . . .... ..
Hc nnin,g A me lllll g . . . . . . .
Frodc Bramsn æs ........
. . . ..... ..
I ~ jnar F. Voigt
Axe l L il nelq vist . .........
Ingolf RHrd a m
Ib F re ue he n ..... .... .. ...
.........
Be nt SalI gma n
Max Sørensen . . ........ . .
S kov gaa rd-Søre nse n .... , .
J(nge n \ :1/ resclme r .. ... . . .
G unn a r Ha nse n .. . .. .....
JØJ'gen Gottscha le k . .. .. .

.

o

•

••••••

•

•

.

Antal Løb

Points

Point pl'. Løb

10
10
10
10
9
9
8

22
20
11
6
19
10

2,20
2,00
1,10
0,60
2,11
1,11

7

2

0,29

9
8
2
1

1,80
1,60
0,40
0,25

6
5
5
5
4
4
4
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Uversigt over Orienleringsresulla/er 1942:
»K ompasløbel« , d en 19. A pril i G rib .~ kov (Nillerød) :
Indi viduel Vinder : Moge ns Hee, DSR-S, i T id en 1.30,47.
4-Mands-Hold: DSH- S N I'. 1 i sa mle t Tid: 6.56,03 [o ran »K vik-S «
j 9.07,05.
»Stifinderløbel «, d en l , Maj i Gribskov (Ki/de porl) :
Indi viou e l V inde r : G unnar Be rgs te n, KlF-S, i Tiden 2.l 2,03.
,.I-M,ands-Hold : D SR-S Nr. 4 i sa mle t Tid : 11.50,50 eftcr Al-S
(9.49,45), A. S. (9.58,25), K. S. (10.45, 15).
»Pokalløbel «, d en 18. O ktober i Gribskov (Hill erød) :
Ind ivid ue l V ind e r : Knud noland se n, A. C. 37 i Tiden: 1.43,05.
4-Ma nd s-Hold: DSH-S N I'. 3 i Tid e n : 8.20,42 d te r AI-S (8.06,32)
og K. '. (8.13,10). DSR-S, 2. Ho ld , ble\' Nr. 4 (9.49,05) .
" Kortløb el «, den 25. Oklober i J-/ fI,reskovene:
Indi,' idllel V ind er: Jes per Mads('u , DSR-S, i Tid c n l.l9,06.
4-Manrl s-Hold : DSn-S N r. l i Tiden: 5.52,46 foran Skovshoved
Roklub (7.5 1,35) , H e ll c rup noklllb (8.30, 1 ) og »Kvik « (9.26.22).

Kredsmesterskabet
d en J. N overnber i G rib ~ koD (SiorkeOild):
Krccl s mes te r: B j ø rn Gren ucs, K. S.,

T id en: 2.24,48.'

ll o ld-Kreds mes ter: DSR-S ved:

N I'. 2 J espe r Madsen ....... " ..
I 1'. 6. Moge ns Hee . . ,., ..... .. .
N r. 7 Frode Bramsll<.cs ... .. . .. .

2.29,30
2.42,43
2.42,53
3.28,38

ra It . . . I 1.23,44
I'oran A l- S I 1.35,04 og K. S. : 11.48,43.
Dannla,l'ksmestel'skabet
den J5, N ovel/lber i Tisv ilde H egn (Go t/h avn):
Da nmarks mesteJ' : Pc r Meul c ng ra ch t Ma d sc n: 2.38,20.

D es ud e n h ar 40 'Mf'dle rnm e r deltaget fr a 1- 3 Ga ngc i Konkurrence r e ll er Træ nin g. Følgenrle 12 Løb e r mcrl i Be reg nin g'e n (Ban el a~gge r i Parentes) : 22/2 (H. Ki e rsgaard), 29/3 (Hol stc i;l-Rathlou ),
12/4 (Voigt) , 19/4 (Fynbo-Kiersgaard) , 1/5 (J csp e r Madsen) , 4/10
(Voigt) , 18/10 (Scvcrinse n) , 25/ 10 (C. V. Jørge n en) , J/ H (Korsholrn) ,
15/ U (Jesse n), 22/ U (He ls in gø r' J. F.) , 6112 (Holbæ k) .
Ydc rmere har del' væ re! afholdt 8 Orit'ntc rin gsøvelse r ude ll Tidtagnin g.

I-Iold-Da nm a rks lll es te r :DSR-S " ed:
N I'. 3 F rod e Bra ms næs .. . . .. . . ,.
Nr. 5 E jnar F. Vo igt .......... ..
Nr. 6 Moge ns H ee ....... .. ... ..
NI'. 7 Jesp c r Madsen .. .. ..... . ,.

2.55 ,39
3.00,48
3.04,10
3.06,06

laLt , .. 12.06,43
[ora " AL-S i 15.06,38.
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»l:/jorlen «s Løb den 6. December i Ravns/lOU.
.Individuel Vinder: Stephcnsen, Al-S, i Tidcn 2. 15,00.
3-1Vlands-Hold: DSR-S N r. li Tiden 7.50,06.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Bill ed e t pau

For ~ id e ll:

Fra Jmlvi c lsen af Bflilllc hu sCl i SydluivnclI, den 17 . Mllj 19·12.

OVERSIGT OVER SKIL0BSRESULTATER
1/2. KM i Langrend:
Kredsmeste r blev JArgen Holst, K. S., i 52,20.
DSR-S kund e ikke gøre sig gældende.
B-Klassen gjaldt som Klubmesterskab for DSU-S; vor første
Klubmester blev Henning Amelung i 1.01 ,16.
8/2. DM i Langrcnd:
Mester blev E rwin Rantil , K. S., i 44.38,3.
Bedst fru DSR-S var Amelung, som blev Nr. 13 i 51.25,6.
15/2. KM i Slalom:
A-Klassen: Jørgcn Paulsen Nr. 13.
B-Klassen: E rik Kiersgaard Nr. 5.
Klub-Mesterskabet vandtcs af John Kaj-Nielsen.
21/2. 9 1\1[all(\ I)('stoll Langn'nds-Mærkl'prøvc over JO km.
22/2. Ski-Oril'n4ering:
Vinder Frodc Bra1l1sna~ s: 0.51,50.
Hold: DSn.-S 6.L9,48 foran Hellerup Roklub Skisektion
8.08,41.
Slalom-Prøvcr:
Af 4 Mand bestud kUli Amclullg.
1/3. 3 X IO kilt Ski-S tafet:
A-Klassen: DSR-S N r. 2
B-Klasse n : DSH-S N r. 1

2.47,31 eftcr K. S. i 2.41 ,54.
3.20,00 foran K. S. i 3.23,06.

Som D. S. R.'s Skisektions Bestyrelse har i 1942 hmgeret: Ejnar F. Voigt (Formand), jesper Madsen og Henning Amelung ; desuden , siden den 16. Oktoher: C. O.
Ha.nssing og jørgen Bil'kel-Smilh.
j. M.
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