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DE GAV DERES LIV FOR

d. 1940
den syvende April,
da satte vi vor Stander
og lyUed med et Smil
til Ord om strenge Tider
for vort Folk og vort Land;
men Andendagen eIter
var Spaadommen sand.

DANMARK

Da stivnede paa Læben
under Skæbnens haarde Slag
vort sorgløse Smil;
vort Land laa som Vrag.
Men Haabet rejstes atter
ved jeres stride Trods;
I var beredt at ofre,
beredte til at slaas.

I gav os til det sidste
- hver savnes nu som Søn -.
Gud give, at I vidste,
at Sejren blev jer Løn.
Vi ingen Tid kan glemme
jer Trods i jert Smil.
Vi kan ej mer herhjemme
faa en >9. Aprik
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VORE FALDNE KAMMERATI'.!»
IN MEMORIAM

P

aa den ordinære Generalforsamling den 23. 1",·1'1" 11 11"
1945 mindedes Formanden 2 af vore Mcdlt'IIIIIIl"',
nemlig Befragter Henry Kiersgaard, der var afgaacl ved
Døden i tysk Koncentrationslejr, og stud. polit. Niel.q
]. R. Buchroald, der som Flyver i R. A. F. styrtede ned
i Belgien. Det var de første Navne blandt de af vore
Medlemmer, som faldt for deres Land, der her blev bekendtgjort for MedlemmerllIr'
Ved Standerhejsningen mindedes Formanden endnu
2 Medlemmer, Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane
og Læge Erik Hagens, som ogsaa var bukket under i
Kampen mod det tyske Voldsherredømme. I Løbet af
Sommeren og Efteraaret fik vi Underretning om adskillig'e flere ældre og yngre Medlemmers Død.
Disse Kammeraters Navne har været bekendtgjort
i Off. Medd., og Tanken om at sætte dem et værdigt
Minde i Klubhuset fandt tidligt Genhør i Bestyrelsen
og blandt vore Medlemmer. Deres Navne findes nu paa
den Mindetavle, der er indsat i Klubhusets Forhal paa
det Sted, hvor det forkullede Vikingeskib fra det gamle
Klubhus i Kalkbrænderihavnen hidtil har haft sin Plads.
Paa Tavlen findes følgende Navne:
Befragter Henry Kiersgaard
stud. polit. Niels]. R. Buchwald
Læge Erik Hagens
Læge Ulf Hansen
Dommerfuldmægtig
Erik Bondo Svane
Læge Henning Dalsgaard
Student Niels Laub
stud. jur. Kai Ole Hammerich

Civilingeniør Erik Bennike
Fuldmægtig, cand. polit.
Otto Melchior
Civilingeniør Mogens K. Prior
Tandlæge Svend Vinding Dorph
cand. jur.
Greve Ludvig Reventlow
stud. jur.
Carsten Leif Bruhn Petersen
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stud. mag. Peter W essel Fyhn
Civilingeniør
Svend Erik Mikkelsen
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Disponent Kaj Schiørring
Forfatter Sigvard Lund
Kaptajn Mogens Hammer

Alle disse yngre og ældre Medlemmer er faldet i
Kampen for Danmarks Frihed, dels herhjemme, dels
i de tyske Koncentrationslejre og dels som frivillige
i de Allieredes Styrker. Deres Grave er spredt; nogle
af dem findes udenfor Hjemlandet, vi ved ikke hvor,
men her i den Klub, hvor de engang færdedes sunde,
raske og glade mellem Kammeraterne, her bøjer vi os
i dyb Ærbødighed for deres Navne, og her vil vi mindes dem ikke blot i det ydre paa den Tavle, vi nu har
sat op, men ogsaa i vore Hjerter for deres Offervilje
i Kampen, for deres Mod og det smukke Eksempel, de
gav deres Landsmænd. Vi er stolte over at have haft
dem som Medlemmer af vor Klub, og vi vil altid huske
dem som de gode Kammerater, de var, og som vort
Fædrelands tapre Sønner.
Æret være deres Minde!
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BERETNING OM AARET 1945

D

AKTIESELSKABET

Dansk Galoche- og Gummifabrik
KJ0BENHAVN

KLUBBENS

Faas hos

..,

KJ0GE

Ro- og Gymnastiktøj

l_ _

POUL HOLM
Silkegade 11 . Central 3082

et huskes sikkert endnu - skønt det efter det begivenhedsrige Aar nu forekommer at være saa længe
siden - , at vi i Foraaret 1945 imødesaa Sæsonen baade
med Ængstelse og Forventning - Ængstelse for, hvorledes Afslutningen af det store Drama vilde forme sig
for vort Land og trods alt en ukuelig Optimisme og
Forventning om, at Freden var nær.
Man sporede denne Optimisme, de vi 2. Paaskedag,
den 2. April, mødtes til Standerhejsning - en lille Flok,
der søgte Ly i Baadehallens Porte for den øsende Regn.
Der var ingen Rotilladelse, og Udsigten til at faa Lov
til at ro, medens Tyskerne var i Landet, var jo saaledes,
som Forholdene havde udviklet sig, lig O. Men Bestyrelsen mente, at vi lige saa godt kunde hejse Standeren,
lukke Klubben op og se Tiden an. »Wait and see«, som
Englænderne siger. Og Befrielsen kom jo lykkeligvis
saa tidligt - og saa fredeligt -, at vi kom til at ro
allerede i Begyndelsen ,af Maj Maaned. Det var herefter
at vente, at vi vilde faa en relativ stor Sæson, hvad
Motions- og Langtursroningen angaar, idet Kaproningen
og Træningen, som det vil erindres, i al Væsentlighed
havde ligget brak i hele Sæsonen 1944 og derfor ikke
kunde forventes at blive af særligt Format i 1945. Men
det blev dog ikke Tilfældet, - tværtimod, maa man
sige. Aarsagen eller Aarsagerne hertil er maaske ikke
saa ligetil at paapege, men for en Del skyldes det vel,
at mange af , vore Medlemmer var optaget af den nye
Situation i Landet, havde Opgaver at varetage og ingen
Tid til Raadighed for Roning. Men utvivlsomt er en
væsentlig Grund nok den, at vort Klubhus meget hurtigt
efter Befrielsen, nemlig den 8. Maj, blev beslaglagt af
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Korps Ågesen. Beslaglæggelsen omfattede dog ikke selve
Baadehallen og de søndre Omklæ dningsrum, ligesom det
lykkedes os at beholde Kontoret. Men ellers disponerede
Korpset over hele Huset, og det medførte naturligvis, at
Medlemmerne var a fskaaret fra at kunne færdes i Klublokalerne og paa Verandaen, der var fuldstændig indrettet som Kaserne for Korpsets Medlemmer, og - hvad
der sikkert i denne Forbindelse var det mest afgørende
- de kunde ikke faa Forplejning af nogen som helst
Art, idet ogsaa Restauranten helt var overtaget af Korpset og udelukkende betjente dettes Medlemmer.
Nuvel, det var Folk, .der havde været med i Kampen
for Danmarks Frihed, og Huset var af særlig gunstig·
Beliggenhed for den Opgave, de var sat til at løse efter
Befrielsen, og selvom Beslaglæggelsen var sket mod Bestyrelsens Protest, var denne ikke Udtryk for en anden
Opfattelse af Situationen, men kun Udtryk for vor Mening, at der maatte kunne findes andre Steder, der ligesaa godt egnede sig til Formaalet, og hvor Korpsets Indkvartering ikke berørte saa manges Interesser som hos
os. Vi ved, at vore Forsøg paa at faa Korpset flyttet fra
vort Klubhus er blevet misforstaaet af en Del af Korpsets Medlemmer, men en Sag kan som bekendt ses fra
to Sider, og der er vel ikke noget at sige til, at vi, der
under hele Besættelsen lykkeligt havde undgaaet en
tysk Beslaglæggelse af Klubhuset, som paa ingen Maade
havde været utænkelig, var en Smule misfornøjede og
utaalmodige, da det trak i Langdrag med Frigivelsen af
Huset. Hos Korpsets Ledelse fandt vi da ogsaa fuld
Forstaaelse af vore Synspunkter, saaledes at vi, da Beslaglæggelsen blev hævet den 1. August, og Huset efter
Oprydningen helt kunde overtages af os den 9. August,
kunde skilles i bedste Forstaaelse med Korpsets Ledere.
- Men, hvorom alting er, der kan næppe herske Tvivl
om, at Korps Ågesens Tilstedeværelse har influeret ret
stærkt paa Medlemsbesøget, saaledes at Roningen ikke
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har været dyrket i det Omfang, den ellers vilde være
blevet, hvis vi havde disponeret over Klubhuset i hele
Sæsonen.
Det samlede Antal Medlemsture er, som det vil ses
i Statistikken, dalet fra 13.235 i 1944 (hvor vi kun havde
Havnen at 1'0 i) til 12.926 i 1945, medens paa den anden
Side Antallet af Person-km el' steget fra 100.391 i 1944
til 118.830 i 1945, hvilket naturligvis hænger sammen
med, at vi i 1945 havde Adgang til at ro Ture op langs
Kysten og til Nivaa.
Samtidig er Turenes gennemsnitlige Længde steget
betydeligt ikke alene i Samm~nligning med 1944, hvilket jo er ganske naturligt, men ogsaa i Forhold til de
foregaaende Aar. Bemærkelsesværdigt el' det saaledes,
at Sculler turenes Gennemsnitslængde er steget med mere
end 1 km pr. Tur. Det er altsaa ikke længere Ture til
Sandøen eller Skakiøen, del' dominerer i denne Baadtype
saaledes som tidljgere. Men nok om Statistikken, interesserede kan kigge nærmere paa Tallene længere fremme

i Bogen, hvor man ogsaa vil finde en Oversigt over
Sommerens Ferielangture.
Den ordinære Generalforsamling fandt Sted den 23.
Februar i Klubhuset. Et lille Hundrede Medlemmer havde
givet Møde, da Formanden indledede med at mindes to
af vore Medlemmer, der var afgaaet ved Døden, nemlig
Befragter Henry Kiersgaard, der var død i en af de
tyske Koncentrationslejre, og stud. polit. Niels J. R.
Buchroald, der fandt Døden som Jagerpilot i R. A. F.
paa Togt over Belgien. Landsretssagfører Carlo Larsen
blev valg·t til Dirigent. Efter Beretningen blev Aarets
Papirkniv overrakt Civilingeniør Dan Frørup som en
Tak for det udmærkede Arbejde, han har udført for
Klubben i de Aar, han har virket som Rochef. Endvidere overrakte Formanden 2. Sløjfe til Idrætsmærket i Guld til d'Herrer E. Haamann og H. Hougaard,
medens J. Norman-Hansen og C. V. Hansen fik 1. Sløjfe
til Guldrnærket overrakt. J. Svenning Larsen, P. Brøchner-Larsen, Micheli Jessen, Knud Terslev og Bjørn Møller fik alle overrakt Guldrnærket, og Flemming Langgaard, Stub Christensen og J. V aleur-Jensen modtog
Sølvmærket.
Professor Secher tog derefter Ordet og slog kraftigt
til Lyd for, at der blev gjort noget for at faa Træningen
i Gang igen, uanset om der blev Le.jlighed til Kaproning
eller ej. Det var af afgørende Vigtighed at bevare Kontinuiteten i Træningsarbejdet. Schack bemærkede hertil, at man i Bestyrelsen havde overvejet Sagen, men
var kommet til det Resultat, at vi under de nuværende
urolige Forhold var bedst tjent med at stille Træningen
i Bero ikke mindst af Hensyn til vort kostbare og
uerstattelige Kaproningsmateriel. Efter en Diskussion om
Spørgsmaalet sonderedes Stemningen i Salen ved en
Afstemning, der viste en aldeles overvejende Stemning
for, at der skulde gøres noget for at faa et Træningsarbejde sat i Gang. Kaproningsudvalgets Formand, H. K.
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Thygesen, erklærede Schack. Formanden val' sikker paa,
at de 5000 Kr., som Bestyrelsen havde bevilget til Hyttens Opførelse, vilde være blevet godkendt af en ekstraordinær Generalforsamling, men Bestyrelsen maaHe
fralægge sig ethvert Ansvar for den stedfundne Overskridelse (ca. 6000 Kr.), der for en stor Del skyldtes daarlig Administration af Skisektionens Byggeudvalg. Regnskabet blev derefter godkendt. Ved de efterfølgende Valg
fik Bestyrelsen følgende Sammensætning:

Siesta i Nivaa.

Hunssing foto

Rasmussen, oplyste, at der havde meldt sig 24 Mand til
Træning sidste Am (1944) , og disse trænede 2 Aftener
om Ugen i Bassinet. Af disse 24 Mand val' der imidlertid
kun 6, der kunde bruges, og den Gang havde vi oven
i Købet Udsigt til at komme til at starte. Nu derimod
mente H. K. Rasmussen, at det vilde blive vanskeligt at
faa Folk i Træning, fordi Udsigterne fol' Kaproningen
i 1945 val' saa meget ringere end sidste Aar. - Jesper
Hven fremførte dernæst en kraftig Kritik af Aarbogen
i dens nuværende Form og ønskede især det »officielle«
Stof, Beretning, Regnskab og Statistik m. v., begrænset
til Fordel for mere læseværdigt Stof. Han blev imødegaaet af Formanden m. fl., men støttedes til en vis Grad
af Axel Lundqvist, der bl. a. mente, at Langtursberetningerne ikke mere havde den samme Interesse som tidligere. - Kassereren, Bjørn Møller, forelagde dernæst
Regnskabet. Thygesen kritiserede Udgiftsposten vedr.
Skisektionens Week-end Hytte og fandt, at denne Udgift
var urimelig stor. Heri var Bestyrelsen ganske enig med

Formand: Gudmund Schack.
Formand for Kaproningsudvalget: H. K. Rasmussen.
Materialforvalter: J. Norman-Hansen.
Kasserer: B jørn Møller.
Sekretær: Ejvind Sieverts.
Rochefer: Jørgen Bech, P. G. Aarøe Jensen og
Ole Skærbo.
Uden særligt Mandat: Axel Lundqvist.
Endvidere som Medlemmer af Kaproningsudvalget:

Aage Jørgensen og Hugo Grumme.
Med Undtagelse af Aarøe Jensen og Skærbo var alle
disse Valg Genvalg. Som Revisorer genvalgtes Overingeniør Ove Petersen og Bankbestyrer Stig Rønne. Sluttelig valgtes 2? Repræsentanter til Dansk F Ol'ening for
Rosport's Generalforsamling i Overensstemmelse med
den af Bestyrelsen foreslaaede Liste.
Inden Generalforsamlingen sluttede, erklærede Formanden, at eftersom Stemningen saa afgjort havde været
for, at der blev gjort noget for at faa Træningen i Gang
igen, vilde han gerne være med til at støtte disse Bestræbelser, men han gjorde dog samtidig opmærksom
paa Vanskelighederne ved at faa en velegnet Træner.
Ved Standerhejsningen den 2. April, som allerede er
nævnt i Indledningen, overrakte en af vore Haandboldspillere, Jens Nørager, den i Pokalturneringens B-Række
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vundne Sølv-Vandrepokal til Formanden, som takkede
hjerteligt og udtrykte sin Paaskønnelse af de udmærkede Resultater, vore Haandboldspillere havde opnaaet
i den svundne Sæson.
Den 25. April afgik Ingeniør Ree, D. S. R's og alle
Studenterroeres hjertevarme Ven, ved Døden - ramt af
et Hjerteslag. Ingeniør Ree' s Betydning ikke alene for
D. S. R, men for dansk Rosport overhovedet kan vanskeligt overvurderes, og hans Død føltes af os alle som
et tungt Slag til Trods for, at vi ef+.er hans alvorlige
Hjertesygdom for et Par Aar siden var blevet forberedt
paa, at vi maaske skulde miste ham. Ingeniør Ree, der
jo var beskeden og tilbageholden indtil Selvudslettelse,
ønskede aldrig selv at træde frem i Rampelyset eller at
modtage nogen Hyldest. Han brød sig ikke om, at der
blev gjort Stads af ham, vilde helst færdes stille og
ubemærket i Klubben, og det var derfor ikke helt let
at faa ham overtalt til at lade Eigil Knuth udføre den
Buste af ham, som nu har sin Plads i Klubhuset. Han
glædede sig med os andre over det prægtige Rohus, der
tillige med vore andre Bygninger, Træningshuset og
Baadeværftet, nu staar som et Monument over det Medlem af D. S. R, hvis varme Hjertelag og Kærlighed til
vor Klub aldrig vil gaa af Minde, saalænge D. S. R
bestaar. Derfor besluttede Bestyrelsen og en Kreds af
Klubbens Venner da ogsaa, at der skulde udsendes et
særligt Mindeskrift om Ingeniør Ree, da en værdig og
udtømmende Nekrolog i Aarbogen formentlig vilde
sprænge dens Rammer.
Som det vil huskes, blev Klubhuset i Januar 1944 udsat for et Bombeattentat, der ødelagde Kontoret og en hel
Del Baade, som dog for Størstepartens Vedkommende lod
sig reparere. Efter Kapitulationen var der næppe nogen,
der ventede, at der skulde komme flere Attentater mod
vort Klubhus, men til vor Overraskelse fik vi en Afskedssalut Lørdag den 5. Maj Kl. ca. 9 om Morgenen, da Klub-

En sidste Hilsen.
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ben blev beskudt af nogle tyske Minefartøjer, som var
for udgaaende fra Kalkbrænderihavnen. Beskydningen
foretoges med Maskingeværer og 37 mm Skyts. Der gik
en Mængde Ruder, 2 af Loftsbelysningerne i Festsalen,
nogle af Raaglassene i Læskærrnene paa Terrassen, flere
Borde og Stole paa Verandaen, og endelig' blev Lofter
og Vægge i Verandaen, Festsalen og den grønne Stue en
Del beskadiget. Til alt Held var der ingen Træffere i
den nederste Etage, altsaa Baadehal og Omklædningsrum, hvilket vistnok skyldtes, at Fartøjerne var saa forholdsvis lave, at del' maatte skydes op over Havnernolen.
Der korn heldigvis ingen til Skade, da vore Medlemmer
og andre i Tide havde forladt Klubben. Ogsaa vore
Naboklubber, Kvik og Gefion, blev ramt og beskadiget.
I Juni meddelte vi i O. M., at der var givet Rotilladelse over hele Landet. Det viste sig imidlertid at
være en lidt forhastet Meddelelse, idet Myndighederne
flere Steder i Landet havde nedlagt Forbud mod Roning paa Grund af Minefaren. En kort Overgang (fra 5.
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til 22. Juni) var det saaledes forbudt at ro Nord for
Rungsted (i Helsingør Politikreds). Endvidere var der
Forbud mod at ro i Storebælt Nord for en Linie Skelskør-Agersø.
I Juli suppleredes Bestyrelsen med 2 nye Rochefer,
nemlig Civilingeniørerne Svend Rye Petersen og Erik
Skibstrup i Stedet for stud. aet. P . G. Aarøe Jensen og
Civilingeniør Jørgen Bech; sidstnævnte fortsatte dog som
Rochef Sæsonen ud. Bestyrelsen bringer ogsaa her i
Aarbogen de afgaaede Rochefer sin bedste Tak for deres
udmærkede Arbejde i den Tid, de har virket som Rochefer.
Kvikmatchen, der i 1945 var en Jubilæumsmatch,
blev afviklet den 1'7. September. Som Dommere fungerede Professor Sedler og Kviks tidligere Formand, Billedhugger Arthur Christiansen. Resultatet blev iøvrigt ganske som i 1944, at Klubberne vandt hver et Løb. Matchen om Standerpokalen eller »Bolcheglasset«, som
den mere populært kaldes, vandtes af Kvik. Den blev
indstiftet for 50 Aar siden mellem Kvik og Akademisk
Roklub. Matchen om Spejlet, der indstiftedes for 40
Aar siden mellem Kvik og Polyteknisk Roklub, blev
vundet af D. S. R. Vort Hold bestod her af H elge Gansted, Erling Bruun, J ens V aleur-Jensen, Arne S jøgaard
Olsen, cox: Bent Gruner-Nielsen. Holdet i Løbet om
»Bolcheglasset« var sammensat med: Morten Børge Pedersen, Claus Riemann, Aage TøUrup, Ole Engberg, cox:
Bent Gruner-Nielsen. - Efter Matchen var der fælles
Kaffebord i vort Klubhus med Taler og Præmieuddeling.
Af forskellige Grunde fandt Studentermatchen først
Sted den 30. September; I det smukke Efteraarsvejr
havde der som sædvanlig samlet sig mange Tilskuere
paa Langelinie. Desværre skete der et Uheld under Matchens Forløb, idet Baadene kolliderede i Bomløbet. Der
blev derefter dekreteret Omstart paa Stedet, hvilket
efter Polyteknikerholdets Mening helt forrykkede deres
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Sejrschance. Polyteknikerne, der havde haft Føringen
indtil Kollisionsøjeblikket, maatte sig sig slaaet af Universitetsholdet, der vandt med ca. 1 Baadlængde.
For Universitetet roede: stud. jur. Otto Holm, stud.
med. Viggo Dyrberg, stud. mag. Fritz Schaumburg-Miiller,
stud. med. Erling Bruun, stud. jur. H. Luders Nielsen,
stud. med. Per Pærregattrd, stud. med. Bent Saugman,
stud. jur. Axel Fischer, cox: P. Sivertsen.
For Danmarks tekniske Højskole roede: stud. polyt.'
erne Helge Gansted, 1. Valeur-Jensen, Finn Sandgren,
A. S jøgaard Olsen, Palle Bruun, Ole Christfreu, Hans
Fasting og Flemming Langgaard, cox: Frode Christiansen.
Som Dommer fungerede Professor, Dr. L. L. Hammerich, og Banedommere var Professor, Dr. jur. Stephan
Hurrvitz og Professor, Dr. J. L. Mansa, medens J. Norman-Hansen var Starter. - Efter Matchen fandt det
sædvanlige Ceremoniel Sted i Lystbaadehavnen, og inden
det sejrende Hold drog af med »Paraplystativet« til
2
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Universitetet, var der holdt Taler af Professor Hammerich, Professor Mansa og Formanden, Grosserer Schack.
Om Aftenen var der Fest i Klubhuset med Dans og
Præmieuddeling. Ved denne Lejlighed blev der som en
Anerkendelse af Polyteknikerholdets utvivlsomme Sejrschance inden Kollisionen givet dette Hold Løfte om, at
de skulde faa de samme Præmier til Erindring om Matchen, som dem Universitetsholdet modtog.
Klubkaproningen den '7. Oktober blev afviklet under
højst ugunstige Forhold. Den stærke, bidende Paalandsvind var sikkert Skyld i, at saa faa havde givet Møde;
i Forvejen var kun faa Løb blevet tegnet paa Opslagslisterne. De, der var mødt, vilde imidlertid gerne ro,
men Resultaterne kunde paa Grund af den høje Sø og
den stærkt afkodede Bane naturligvis kun faa Tilfældighedens Præg. Frørup indtog' en Uriaspost som Starter
paa den søndre Mole til Lystbaadehavnen, medens vort
gamle Medlem, Dr. Thorup Petersen, var Dommer. Der
blev kun startet i 3 Løb . I Fakultetsløbet for Danmarks
tekniske Hø,jskole i 4-Aarers Inrigger startede 2 Hold,
og Vindere blev: Morten B. Pedersen, Mikael Zacho, Aage
Tøtfrup, Ole Engberg med Erik Rosenberg som cox. Dernæst startede 2 Hold i Kampen om Klubmesterskabet i
2-Aarers Inrigger. Vindere blev her: G. Gregersen og
Ove Krarup, cox: Frode Christiansen. Sluttelig startede
ialt 3 Hold i Løbet om Klubmesterskabet i 4-Aarers
Inrigger, og Resultatet blev, at det ovennævnte Polyteknikerhold vandt efter en Omstart ved Indløbet til
Kalkbrænderihavnen efter en Kollision der. Favoritterne
Gregersen, Langgaard, P. G. Hendriksen og Krarup
maatte se sig slaaet, fordi Langgaard efter Omstarten
havde det Uheld at tabe sin Aare.
Den 28. Oktober strøg vi Standeren for Sæsonen 1945.
Romæssigt set en Sæson af beskedent Format, hvorved
ogsaa maa tænkes paa det Vakuum, der paa Kaproningens Omraade havde gjort sig gældende som Følge af,
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Anden Generation
paa Besøg
i Nivaahuset.
H an8Bing foto

at Træn·
. d
d
f Ingen l et væsentlige havde ligget brak i hele
en S oregaaende Sæson med deraf følelige Virkninger
f Ol' æsonen 1945.
Formanden gav et kort Resume over den svundne
Sæson, der var forløbet langt bedre end ' t d
.
, V I ur e vente
d
. 2 p
l ~ VI. . aaskedag hejste Standeren. Formanden dvæ~
e e Især ved Omtalen af Ingeniør Ree s Død
h
mindedes Klubbens trofaste Ven i hJ' ertelige ,og an
Ord. _
og varme
Efter Sæsonens Afslutning besluttede Bestyrel
at genoptage Klubaftener, nu da de ·urolige og usi~::
~or~oId var overstaaet, men foreløbig kun i begrænset
~ ang paa Grund af vor sparsomme BrændselstildelIng. Den første Klubaften fandt Sted d
14 N
vemb~r og var særdeles vellykket. Den ken~~ Fl' 0aptaJn J F, It
yvert
, .. o mann, en af Flyvningens Pionerer, holdt
e meget Interessant og underholdende Foredrag om

k

l·
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»Flyvning i Fortid, Nutid og Fremtid«.
~orbindels.e
med Foredraget forevistes en Film, der l flere A:fsmt
viste Flyvekunstens Udvikling fra de første u.behJælp somme Forsøg med primitive »Apparater« og bl de moderne store Aeroplaner, der nu krydser over Oceanerne.
Aftenen sluttede med Dans. - Næste Klubaften var den
12. November, hvor Dr. phil. Sven Møller Kristensen,
der er Expert paa Jazz-Musikkens Omraade, holdt et
Foredrag, som han havde kaldt: »Hvad Jazz er«. De
tilstedeværende Medlemmer fik her en interessant Redegørelse for Jazz-Musikkens Udvikling, demonstreret med
Grammofonplader.
F oruden disse 2 Klubaftener arrangerede Bestyrelsen
den 11. December en festlig Sammenkomst i Klubhuset
for D. S. R.'s Venner, som vi ikke havde kunnet samle
i de sidste Aar under Besættelsen. Det var glædeligt at
se saa mange af Klubbens Venner, hvoraf adskillige
stadig er aktive Medlemmer, der havde efterkommet
Bestyrelsens Indbydelse. Efter Middagen holdt Forfatteren Radiotelegrafist Aage Toft, som Bestyrelsen havde
sikret sig til denne Aften, et langt, interessant Foredrag
om sine Oplevelser og Indtryk under 6 Aars. engelsk
Tjeneste. Aage Toft, der nylig var vendt ~~e~ fra
England, havde deltaget i Invasionen af SlcIlIen og
det italienske Fastland og sejlet i Konvoj med Sprængstof og Ammunition til Krigsskuepladserne. Efter Fore- .
draget fulgte 2 Films, som han havde medbragt, » ~on
dons Brand 1940« og »Malta Konvoj «, begge autentIske
Optagelser af nogle af de mest bevægede og kritiske
Perioder i Verden~historien. - En helt igennem vellykket
og interessant Aften.
Restauranten har til Trods for Korps Ågesens Beslaglæggelse af Huset i Tiden fra den ~. Ma} ti~ 9. August
alligevel givet et pænt Overskud, hVIlket l høj ?~ad ~aa
tilskrives Inspektør Sjelle's fortræffelige Admmlstrahon
af Køkkenet. Men ogsaa Damerne i Køkkenet har deres
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Andel i det gode Resultat, og de har da ogsaa alle tre
modtaget Klubbens Tak og Anerkendelse for deres udmærkede Bistand.
Gymnastiktimerne i Vinterhalvaaret har været fordelt mellem Stabsofficiant S jelle og Gymnastiklærer M.
Andersen. Deltagelsen paa de forskellige Hold har gennemgaaende været alt for ringe, naar man tager det
store Antal Medlemmer i Betragtning, men Manglen paa
varmt Vand i Bruserne efter Gymnastiktimen og de
usikre Forhold paa Gaderne under den sidste Tid af Besættelsen har naturligvis haft deres Andel i den ringe
Deltagelse.
Idet vi hermed afslutter Beretningen om Aaret 1945,
imødeser vi Sæsonen 1946 med Forventning om, at
normale Forhold atter vil give Klubben Mulighed for at
udfolde sin Virksomhed som i Aarene før Krigen, saaledes at vi paany kan komme til at indtage en førende
Position blandt Landets Roklubber, som vor Størrelse
berettiger os til, specielt hvad Kaproningen angaar. Og
vi glæder os til paany at kunne vise vor blaa Stander
paa Langture i den norske og svenske Skærgaard.
E.S.

AKTIESELSKABET

DANSK SVOVLSYRE- OG SUPERPHOSPHAT- FABRIK
Amaliegade 15

K.benhavn K

Central 63 88
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J. S. V. Weilbach
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S

æsonen var præget af, at vi havde ligget stille med
Kaproningen et Aar, og da Træningen kunde paabegyndes midt i Maj, havde vi kun en Junior- og en
Begynder-Firer i Gang. Desuden led vi under, at vi
ingen professionel Træner havde, saa H. K. Rasmussen
og Frode Christiansen maatte lede Træningen. Midt i
Juli engagerede Klubben den tidligere K. R-Roer, Raymond Larsen som Træner, men han havde for kort Tid
og for faa Roere til, at hans Arbejde kunde bære Frugt
i denne Sæson. Til Sæsonen 1946 er Raymond Larsen
atter knyttet til Klubben, og der er ingen Tvivl om, at
blot Tilgangen af nye Roere bliver god, kan D. S. R
atter blive det store Navn paa Kaproningsbanen.
Af vore Hold er der Grund til at fremhæve JuniorFireren, der som Juniorer kun tabte 1 Løb; de blev
sIa aet med 6/10 Sek. af K. R, som de dog senere paa Sæsonen fik Revance over. Begynder-Fireren vandt et enenkelt Løb (Junior-Firer uden Styrmand ved EfteraarsKaproningen), men kunde ellers ikke hævde sig. Vor
gamle Senior-Firer havde Gæsteoptræden ved Danmarksmesterskaberne i Sorø, hvor de i Firer uden Styrmand
slog Lyngby Roklubs Letvægtere, men i Senior-Otter,
hval' de startede sammen med Juniorerne, viste det sig,
at Formen ikke var god nok, og de blev slaaet klart af
K. R, men kunde dog henvise Kvik til 3. Pladsen.
løvrigt er Løbene tidligere omtalt i Officielle Meddelelser, og der skal her kun anføres de vundne Løb.

Foraarskaproningen den ?-8. Juli i Havnen. JuniorFirer uden Styrmand (H. Fasting, Fl. Langgaard. P. A.
Bruun, O. Christtreu) 6.40, K. R 6.50
Bagsværd Sø den 21.-22. Juli. Junior-Firer (P. A. Bruun,
O. Christtreu, H. Fasting, FI, Langgaard, cox: Fr. Chri-
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stiansen) 7.48,2, Roskilde 8.01,2. Samme Hold vandt
Junior Firer uden Styrmand uden Kamp, da vi var
alene anmeldt.

Simlången den 29. Juli (Svenske Romesterskaber).
Junior Firer (P. A. Bruun, O. ChrisUreu, H. Fasting, Fl.
Langgaard, cox: Fr. Christiansen) vandt i Tiden 7.08,5,
Stockholm Roddforening 7.14,6.
Danmarksmesterskaber i Sorø den 5. August. Firer
uden Styrmand, Mandskab (H. Grumme, P. Pærregaard,
O. Secher, K. Traulsen) 7.10, Lyngby Roklub 7,14.

Ved Landskampen Danmark-Sverige i Havnen den
19. August. Junior-Firer (P. A. Bruun O. Chrisitreu, H.
Fasting, F. Langgaard, cox: Fr. Christiansen) 3 Sek. før
Lyngby Roklub. Samme Hold vandt i Firer uden Styrmand over et engelsk Militærhold.

Eftercwrskaproningen den 9. September i Havnen.
Junior-Firer (P. A. Bruun, O. Chrisitreu, H, Fasting, Fl.
Langgaard, cox: Fr. Christiansen) 7.16,1, K. R. 7.16,2.
Junior-Firer uden Styrmand (O. Holm, V. Dyrberg, F.
Sandager, K. E. Nielsen) 7.33,8, Lyngby Roklub 7.40.
Begynder-Gig-Otter (j. Thillemann, W. Zacho, Aa. Tøttrup, O. Freiesleben, O. Busch-Jensen, C. Rierrumn, W.
Pedersen, A. Grønberg, cox: J. Klejsner) blev vundet
uden Kamp, da vi var alene anmeldt.

~~=:-~YA(H1l4K
SIE~ LAK- OG FARVEFABRIKER
KØBENHAVN S.

AARBOG FOR 1945

25

KAPRONINGS STATISTIK 1945
Antal Antal
Starter Sejre

Antal Antal
Starter Sejre

Bruun, E ..
Busch-Jensen, O.
Bruun, P. A.
Christtreu, O ..
Dyrberg, V ..
Fasting, H.
Freiesleben, O.
Gansted, H ..
Grumme, H.
Grønbjerg, A ..
Halkier, A ..
Holm, O ..
Klitgaard, O . H . .
Langgaard, FI.
Monberg, C.

2
1
11
11
6
11

:I

1
2
3
1
1
6
1
11
1

Nielsen, K. E. .
Nielsen, H. Luders
Olsen, A. Sjøgaard
Pedersen, M ..
Pærregaard, P.
Riemann, C.
Sandgren, F.
Schaumburg-Muller. F.
Secher, O.
ThiIlemann, J.
Tottrup, Aa.
Traulsen, K.
Valeur-Jensen, J. .
Zacho, M.

O
1
6
6
1
6
1
O
1
1
O
1
O
6
O

Begyndere

Firer u. St..
Firer m. St.
Otter.
Inrigger

I Sj.

St.

I Sj.

2

O

4
5

4
4

2
2

O
1
1

7

2

2

3

lait.

Junior

St.

St.

I Sj.

Yngste
Junior

6
1
2
1
3
1
6

1
O
O
O
1
1
1

2
3
1
1
2
1
1

O
1
1
1
1
O
1

Senior

laIt

I

2

1

6
10
O 4
2

2

O

9

Københavnsmesterskaber, 7. og 8. Juli.
Bagsværdkaproningen, 21.- 22. Juli . .
Simlången, 29. Juli . . . . . . . . . .
Danmarksmesterskaber, Sorø, 5. August.
Landskamp i Roning, Havnen, 19. August.
Stockholm, 2. September . . . . . . . . .
Efteraarskaproning, Havnen, 9. September .
Kvikmatchen, 17. September . . . . . . . .
lait .

8

Sj.

St. Sj. St.

4

1

5
4

1
1

22 11

Starter

Sejre

3
4
1
3
2
1
6
2

1
2
1
1
2
O
3
1

· 1 22

11
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KLUBBENS

1~1945

ERDAGENS
Bagsværd 21.-22. Juli.
Junior-Firer uden Styrmand. ~ J. P. Muller Pokalen «, udsat 1939,
skal vindes 3 Gange i Træk eller 5 Gange iaH. D. S. R vundet 1945,
Lyngby 2 Gange, Hellerup, Aarhus og Odense hver 1 Gang.
Junior-Firer. »Kvik's Venner-Pokal«, Vandrepræmie, udsat 1941,

MAAUHELD
LARER

Simlången 29. Juli.
Junior-Firer. Levin & Nilssons Hæderspris.
Danmarksmesterskab, Sorø 5. August.
Firer uden Styrmand. »Dansk Forening for Rosport's UdfordringspræmiN, udsat 1937, skal vindes 5 Gange. D. S. R. vundet
1938, 1940, 1942, 1943 og 1945.
Efteraarskaproningen 9. September.
Junior-Firer. »Højnæs Pokalen«, udsat 1937, skal vindes 3 Gange.
D. S. R. vundet 1945; K. R, Lyngby og Kvik vundet hver 2 Gange,
Skjold 1 Gang.
Begynder Gig-Otter. »Gig-Otter Pokalen 1941«, skal vindes 4
Gange. D. S. R vundet 1945, Kvik 2 Gange, K. R 1 Gang.
Nordisk Plast.r Industri 'Å • København
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IK.A.KI
Københavns Asfaltkompagni 'is
Frederiksholms Havnevej 9 SV . C. 1383 . 11383

HARALD O. RIST

Tog over Storstrømsbroen.

ASSURANCEFORRETNING

Frørup fol.

GR U NOLAGT 1884

FERIELANGTURENE 1945

*
l

KONGENS NYTORV 16 • CENTRAL 992

ALVA JØRGENSEN
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR
DR. ABILDGAARDS ALLE 9

TI.F. NORA 66S:S

K0BENKAVN

v.

,
A

D

et var ikke en af de helt store Sæsoner, som den
første Fredssæson bragte vore Langtursroere. Først
maa man huske, at Sæsonen ikke begyndte før i Slutningen af Juni Maaned. Aarsagen var, at Minefaren var
saa stor, at Myndighederne ikke vilde løbe nogen unødig
Risiko ved at frigive Roningen i de Farvande, der maaHe
anses for særlig farlige, og dernæst ha.vde vi - selvom
Krigen var hørt op - endnu en Del Restriktioner at
trækkes med.
De københavnske Klubber var dog ikke daarligst
stillede, idet de kunde ro nordpaa til Roskilde- og Isefjorden og sydom til Skelskør.
Værre var det i Jylland og paa Fyn; her var de
spærrede Omraader meget generende.
Vejret har heller ikke været Langtursroerne særlig
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gunstigt, idet det nærmest maa siges at have været under
Middel.
Trods alle disse Besværligheder kan det vel siges, at
de fleste af Klubbens Langture er gennemført saa nogenlunde programmæssigt; i hvert Fald er alle Ture gennemført uden Uheld af nogen Art.

tøj er transporteret over Land det Stykke af Kysten,
hvor Roning paa Grund af Minefare m. v. var forbudt.
Herudover er der roet 3 Ture i de fynske Farvande.
Resten af Turene er roet langs Sjællands Østkyst og i
Roskilde- eller Isefjorden.
Da Sæsonen var relativ kort, medførte dette, at Langturene klumpedes sammen i et kort Tidsrum, hvilket
medførte, at Baadene ikke blev udnyttet i den Grad,
man kunde ønske, men den hjemlige Motionsroning har
tilsyneladende ikke lidt herunder, idet der for det meste
var Materiel nok til Behovet.
Alt Teltmateriel har været udlaant i Aar og har saa
nogenlunde svaret til de Krav, der var stillet til det.

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

Der el' i Sæsonen roet 27 Langture med en samlet
Distance paa 6339 km, og fordelt paa de enkelte Ture
bliver det 235 km pr. Tur.
I ovenstaaende Antal Langture er ogsaa medregnet
5 Ture, hvortil Dansk Forening for Rosports udstationerede Langtursbaade var stillet til Raadighed.
3 Ture er roet i de lolland-falsterske Farvande, heraf
er 1 Tul' roet i en fra Nykøbing Falster laant Baad.
1 Tur er roet i en af Aabenraa Roklubs Baade.
1 Tur el' gaaet Sjælland rundt, idet Baaden pr. Køre-
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For den Hjælpsomhed og Imødekommenhed, der i
Sæsonen er vist vore Langtursroere, beder man Dansk
Forening for Rosport og de Klubber, der har stillet Baade
til Raadighed, modtage Klubbens og de respektive Roeres
bedste Tak.
Ligeledes bringes her en Tak til de Provinsklubber,
der har givet vore Roere Husly og ydet dem god Hjælp
paa anden Maade under deres Langtur .

••

HORNUNG

& MØLLER

KGL. HOF·PIANOFABRIK

BREDGADE 54

NYGADE 4

Fornemste danske Fabrikat
Naar man ikke har Tid til at Dente paa MagsDejr.

Norlyng foto
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FERIELANGTURE 1945

I

Fordelt
paa
Ture

Baad

km

»Munin« ..... .. ..... .
»Hugin« ..... ...... ..
»P.R.« ............ ...
»Helge« ...... .. . . ....
»Rolf« .... ... . .......
»Leif« ... .............
»Svea« ... .. . .. . .... . .
»Elektra« . .. ..... . .. ..
»D.S.R.« . ....... .. "
»Cimbria« ............
" A.R.« . ... .... .. .....
D. F.f.R.'s Baade .. ...
Laante Baade
paa Lolland-Falster.
i Aabenraa ... ... . .•

675
690
510
310
355
310
285
290
460
490
581
998

3
3
1
1
2
1
2
1
2
2
2
5

210
175

1
1

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

6339

27

Type

Toaarers-In ri gger

Turenes gennemsnitlige Længde: 235 km.

ALT
FOR AL SPORT

P. Bangsvej 139 - Damsø 3339
3

Stille Forventning.

Frørup foto

Kræs!

Ingen er .saa nysgerrige som Kvier.

Norlyng foto

Er der nogen , Femører« i Dag?

Nørlyng foto

Rich fot o

3"
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IDRÆTSMÆRKET

D.S.R.'s POLYTEKNIKERLEGAT

H

vorfor trækker de fleste Medlemmer medlidende
paa Skuldrene, naar Talen er om Idrætsmærket, og
stiller i mange Tilfælde det Spørgsmaal: »Hvad skal jeg
med Idrætsmærket? Jeg gaar alligevel aldrig med saadanne Prydelser«.
- Sagen er ganske misforstaaet af
Spørgeren, idet det ikke er for Mærkets Skyld, man træner til og søger
at erhverve Idrætsmærket, men for
at opnaa en alsidig Udvikling af sit
Legeme. Og der er ingen Tvivlom,
at de forskellige Idrætspræstationer, der kræves for at
gennemføre Idrætsmærkeprøverne, som bestaar af Løb,
Spring, Kast, Gymnastik og Roning, ogsaa har den allerstørste Betydning for Dyrkelsen af SpecialidræHen.
Klubben undlader heller ikke i Aar at rette en kraftig
Opfordring til Medlemmerne om at vise Interesse for
Idrætsmærkesagen ved at melde sig til de Idrætsmærkeprøver, der afholdes i Aarets Løb.
Nedennævnte har i 1945 erhvervet Idrætsmærket:

1. Sløjfe til Idrætsmærket i Guld:
E. Sieverts.

Idrætsmærket i Guld:
]. A. Wandel og
H. Larsen.

Idrætsmærket i Sølv:
Kr. Nørlyng,
Birger Kopp og
O. Krarup.

Idrætsmærket i Bronce,
1., 2. eller J. Periode,
er erhvervet "af J Medlemmer.
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1945, som er den fjerde Sæson, Legatet har virket,
el' der udbetalt Klubben 953,00 Kr. som helt eller
delvist Kontingent for 23 Polyteknikere.
Af de 23 har 18 haft hel Friplads, 2 har selv betalt
1 Kr. pr. Maaned, og 3 har selv betalt 2 Kr. pr. Maaned
i Kontingent.
9 har haft Legatet for fjerde Aar, 3 for tredie Aar
og 4 for andet Aar, medens 7 er kommet til i 1945, deraf
2 fra 1. Januar og 5 i Løbet af Sæsonen.

løvrigt stiller Regnskabet sig saaledes:
Overført fra 1945 .. . ........ Kr. 595,58
Renter. . . . . ..... . .. .. . . ..... »
11,53
Indtægt ifølge Statutter ... . .. » 2.000,00
Kr. 2.607,11
Udbetalte Legater ........... Kr. 953,00
Overført til 1946 ............ » 1.654,11
Kr. 2.607,11
Den udbetalte Sum er i Aar betydeligt mindre end
forrige Aar, hvilket dels skyldes, at en stor Del af de
Medlemmer, der har haft Legatet i en Aarrække, er
færdige med Studierne, og dels skyldes det, at der kun
kom faa Ansøgninger fra nye Medlemmer.
Legatbestyrelsen er af den Opfattelse, at Legatnyderne saavidt muligt skal betale lidt selv, men da den overvejende Del af de fremkomne Ansøgninger er særdeles
velbegrundede, er der alligevel tildelt et forholdsvis
stort Antal hele Fripladser.
Legatbestyrelsen, hvis Formand er Klubbens Formand, bestaar desuden af 2 Medlemmer valgt for 5 Aar,
for Tiden Rektor ved Danmarks tekniske Højskole Anker
Engelund og Civilingeniør Dan Frørup.
D. F.
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HENRY KIERSGAARD

U

nder Krigsaarenes Frihedskamp forandredes Menneskenes Sind. Ting, man tidligere aldrig havde troet,
man vilde kunne udholde, blev dagligdags for en. København forandredes til et Gangstereldorado, saa selv
Chicago i de værste Al Caponedage blegnede ved Siden
af. Den menneskelige Tilpasningsevne er jo stor, og den
kan vi takke fol', at vi alligevel kom gennem de onde
Aar uden at blive mere mærkede i Sindet, end at vi har
Lov at ha abe, at vi kan forts ætte Tilværelsen og skabe
taaleljge Forhold for alle i Fremtiden.
Men een Ting vænnede vi os aldrig til, den menings-
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løse D ød, der rev nogle af de bedste blandt os bort paa
et Tidspunkt, hvor de stod i deres fulde Kraft og glædede
sig til at bygge Danmark op paany, naal' Tyskernes Aag
var brudt.
Selvom vi blev nok saa hærdede, saa rystede det os
dog hver Gang lige stærkt, naar Budskabet kom, at igen
en af vore Kammerater var bukket under i Kampen mod
den djævelske Overmagt.
Og' var det nogen, der havde staaet en særlig n ær,
blev Rystelsen næsten til et Chok og skabte et afmægtigt
Raseri.
Da Efterretningen om, at Henry Kiersgaard i Neuengamme var bukket under for den Lungebetændelse, del'
blev saa mange af de deporteredes Skæbne, gjorde dette
et ganske særligt Indtryk paa alle os iD. S. R., der havde
lært Henry at kende, ikke blot som en god Kammerat,
men som en Ven.
Jeg fik Underretningen fra Schack; han ringede mig
op paa mit Kontor og fortalte mig om Henrys Død. Resten af den Dag fik Sagerne Lov at ligge. Minderne
om Henry og om Oplevelser sammen med ham overvældede mig. J eg saa ham saa tydeligt fol' mig', huskede
de mange Oplevelser, vi havde haft sammen. Jeg saa
ham sammen med Erik, hans Broder, vinde sine Danmarksmesterskaber paa Bagsværd Sø. Henry og Erik
Kiersgaard var gennem flere Aar Danmarks ubestridt
bedste i Toer med Styrmand. Jeg var igen sammen med
ham i Kammeraternes Kreds i Klubben, jeg mødte ham
paany i Orienteringsløbene ude i Skoven; den ene Erindring dukkede frem efter den anden.
Roningen og D. S. R. havde hans Hjerte, men Orienteringsidrætten havde ogsaa fanget ham. Han gjorde en
stor Indsats her, var blandt denne Idræts Pionerer, ikke
blot som Løber, men ogsaa som Leder.
Han var Orienteringssektionens første Formand, og
han var ogsaa en Tid Formand fol' Københavnskredsens
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Vintersportsudvalg og for Dansk Ski- og Orienteringsforbunds Københavnskreds.
Jeg husker saa tydelig"t det sidste Orienteringsløb, i
hvilket jeg traf ham. Det var oppe i Grib Skov. Vi
mødtes ved en Post, som jeg havde haft et mægtigt Besvær med, og jeg var temmelig træt og udkørt. Men saa
kom Henry. Med et Smil kom han løbende op paa Siden
af mig:
- Det er godt, Qvistl sagde han, idet han passerede
mig. Og jeg bed Trætheden i mig og kunde pludselig
igen. Saadan var Henry, altid et Smil og en Opmuntring,
aldrig sure Miner, heller ikke, naar de i Idrætten uundgaaelige Nederlag kom. - Han var Idrætsmand helt
igennem.
Og vel netop derfor var han en af de første, der gik
ind i Frihedskampen. Han kunde ikke være uvirksom,
naar saa store Ting stod paa Spil for hans Land. Vi
hørte, at han blev taget. Det forlød, at han skulde være
saar'et; men saa fik vi at vide, at det passede ikke, og vi
aandede lettet op. Da han blev sendt til Tyskland, sagde
vi til os selv: Henry skal nok klare sig.
Og saa kom alligevel en Dag det ufattelige Budskab,
at Henry ikke havde klaret sig. Hans Modstandskraft
var alligevel undergravet af Fængselsopholdet og den
daarlige Behandling, og Lungebetændelsen gjorde Ende
paa hans Liv.
Henry skulde ikke blive blandt dem, der oplevede at
se Danmark befriet. Han var en af dem, der satte Livet
ind for at naa dette Maal, og som kom til at ofre det.
Vi, der kendte ham, ved, at han fra første Færd var
beredt til at bringe dette Offer. Men det gør ikke vor
Sorg over at have mistet ham mindre.
Lad ham da leve i vor Erindring som vor Ven og
Kammerat, som en af D. S. R.'s bedste Sønner.
Axel Lundqvist.
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»LINDBERG« ALIAS MOGENS HAMMER
IN MEMORIAM

D

en 11. Januar 1946 omkom Kaptajn i den engelske
Hær, Mogens Hammer, ved en Brand om Bord i
et Logiskib i Hamborgs Havn.
Det er næppe almindelig kendt uden for den snævre
Kreds, der kom til at staa ham nær og følge ham i hans
illegale Arbejde i Danmark, at han var Pioneren i Modstandsarbejdet herhjemme.
Derfor er det ved hans Død naturligt at mindes hans
Indsats for vort Lands Befrielse og her i Aarbogen at
trække den Baggrund op, paa hvilken han virkede. Som
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den første Dansker blev han sendt hjem for at grundlægge »Faldskærmsorganisationen«, som blev den Kerne,
hvoraf den danske Modstandsbevægelse voksede op.
En Aften sidst i December 1941 sprang han ud fra
en engelsk Flyvemaskine og landede med sin Faldskærm
paa en Mark uden for Haslev. I samme Maskine befandt
sig en Læge ved Navn Bruun, del' var udset til at være
Chef for den Organisation, de to Mænd skulde lave. I
Springet blev Bruun dræbt, da hans Faldskærm ikke
foldede sig ud. Hammer befandt sig nu alene i et af
F.jenden besat Land uden Kontakt med de Mennesker,
der skulde have været Bruun behjælpelig i hans Arbejde.
De fleste vilde i en saadan Situation have opgivet det
hele. Uden at være uddannet til det særlige Job, han nu
paatog sig, gav han sig ufortrødent i Kast med Opgaven. Hvilke Vanskeligheder han havde at kæmpe med
i Starten, da der i det danske Folk næppe var Gehør
for de Ideer, Hammer kæmpede for, har man svært ved
at sætte sig ind i nu. Tyskland gik sejrrigt frem paa
alle Fronter, og en allieret Sejr syntes mere end problematisk.
Alligevel lykkedes det Hammer at faa Fodfæste, og
ved sin stærke Tro paa den retfærdige Sag overbeviste
han flere og flere om, at en aktiv Indsats fra det danske
Folk var en Betingelse for, at vi kunde genopstaa som
et frit Land.
Ved Hjælp af en selvbygget Radiosender fik han
Kontakt med Hovedkvarteret i London og afsendte og
modtog dagligt Telegrammer, som han selv indkodede
og dechifrerede. Krigsvigtige Anlæg skaffede han Tegninger over, og tog Mikrofotografier af disse, som med
Kurer -via Sverige gik til England.
Kort sagt: han udførte ene Mand et Stykke Spionagearbejde, som der senere var en hel Stab af Folk til at
lave.
Fra første Færd var Hammer klar over, at det var

nødvendigt at fortælle den fulde Sandhed om Tyskernes
Overgreb herhjemme, hvis det skulde lykkes at lave en
aktiv Fællesfront mod Fjenden. Da dette kun kunde
ske ved illegale Publikationer, startedes paa hans Initiativ »De frie Danske«, som det første illegale Blad.
Han havde som nærmeste Medarbejder sin Bror, Svend
Erik Htmuner. Senere lavede han sammen med Redaktør Ole Kiilerich Bladet »Hjemmefronten«.
I Løbet af Foram'et 1942 blev Faldskærmsfolkene
Rottbøl, Mikkelsen og Jonassen sendt til Danmark for
at hjælpe Hanuner i hans Arbejde. Den lille Organisation voksede sig stærk, og Hamrner oplevede nu maaske sin lykkeligste Tid.
I September samme Aar kom imidlertid Katastrofen.
Tyskerne havde aflyttet og indkredset deres Radiosender med Pejlevogne, og d. 6. September beordrede de det
danske Politi til at lave Razzia i Ejendommen Vinkelager ved Damhussøen. Her blev Jonassen overrasket,
mens han arbejdede med sin Sender. Der opstod Ildkamp, hvorunder han dræbte en dansk Overbetjent;
selv tog han Gift og døde paa Vejen til Politigaarden.
Den 26. September blev Rottbøl overrasket i sit Logi i
0resundsgade og blev her skudt ned af den danske (!)
Politimand øst. Det er i Dag, hvor Spørgsmaalet om
Udrensning' staar øverst paa Dagsordenen, værd at erindre, at der blandt danske Politimænd i 1942 fandtes
Folk, der hensynsløst dræbte danske Patrioter, der var
kommet for at deltage i Danmarks Befrielse.
Efter dette Slag var Organisationen revet op, og
Hammer blev kaldt hjem til England, da man mente,
at det var umuligt for ham at fortsætte sit farlige Arbejde i Danmark. I Ka,jak roede han fra Raagele.je til
Sverige sammen med Borch Johansen og naaede efter en
dramatisk Tur Hoganas. Til Fods gik de to vaade og
forkomne Mænd til den britiske Konsul i Halsingborg
og fortsatte herfra via Stockholm til England.
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Da Hammer havde været i London ca. 14 Dage, blev
han kaldt til Chefen for Special Forces, under hvilken
den danske »Faldskærmsorganisation« sorterede, og fik
aiter tilbudt Stillingen som Leder af Gruppen i Danmark. Uden Betænkning sagde han ja, og i November
1942 vendte han tilbage.
For anden Gang begyndte han paa bar Bund, og
aiter overvandt han alle Vanskeligheder og fik virkelig
skabt en slagkraftig Organisation, der spændte sine
Traade over det ganske Land. Som altid havde han
Heldet med sig og fik fra England en Række dygtige
Medarbejdere. Han fik arrangeret de første Nedkastninger af Vaaben og Sprængstof ved Hvidsteen Kro, og de
første Sabotageeksplosioner knaldede over Landet. Viljen
til aktiv Modstand var vakt i det danske Folk, og Udviklingen var ledet ind i de Baner, der førte til de
afgørende Begivenheder, vi alle kender. - Dette var
Hammer's Værk.
Han fik ikke Lov at fuldføre det Arbejde, som han
saa dygtigt havde paabegyndt. April 1943 blev han
kaldt tilbage til London, og han forlod Special Forces for
at gaa ind paa en ganske uvæsentlig Plads i den engelske
Hær. Hans Efterfølgere herhjemme høstede rige Frugter
af hans Pionerarbejde - selv blev han fuldstændig
glemt efter Kapitulationen.
Hammer hørte til dem, om hvem Nordahl Griel!, siger:
»de bedste blir aldrig vor Fremtid, de bedste har nok
med at dø«. Han fortjener, at ikke blot Danske Studenters Roklub, som har haft den Glæde at tælle ham
blandt sine Medlemmer, men at hele det danske Folk
sætter ham et varigt Minde som Tak for den Indsats,
han gjorde for sit Fædreland.
]. Røjel.
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Danmarks eneste Pibe-Specialforretning

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

anmoder saavel Nybegyndere som velbefarne Pibe-Rygere
om al logI/age nedenSIaaende velmenle Raad ( der er Resullalel af mange Tusinde Shagplbe-Reparalioner) :

Ved Piberygning gælder en helt anden Indstilling end ved f. Eks. Cigaret-Rygning. Begynderen maa derfor udvise Taalmodighed.
En ny Pibe stopper man de første 10-15 Gange kun halvlog ryger den
heil til Bunds. Bundtilrygningen er meget vigtig.
En Pibe skal være ren . Naar De er færdig med at ryge paa Piben, gør
det da til en Vane at sætte en Piberenser helt igennem Pibens Røgkanal.
Det hjælper Dem til at have en lør Pibe næste Gang, De skal ryge paa
den. Brugte Piberen sere kan renses i Sprit Gang paa Gang. En Pibe derimod maa aldrig renses i Sprit eller med nogen anden Vædske. Den skal
skrabes ud.
Der maa gerne være en tilpas Kul-Ansamling (ca. 1 mm) i Pibehovedet,
men aldrig, som man desværre ser, saa meget, at selv en Blyant f. Eks.
ikke kan presses ned i I-Iullet. - De risikerer at sprænge Pibehovedet,
dersom De ikke jævnlig skraber det ud med en dertil egnet Pibe-Skraber.
Brug ikke noget saa spidst som en Kniv dertil, meD som nævnt en PibeSkraber, der først og fremmest maa have Bundens runde t'acon.
Piben skal være kold før Brugen. De maa altsaa ikke tænde den samme
Pibe straks igen. - Naar man ryger paa Piben, udvider Tappen paa
Spidsen sig af Varmen, og Spidsen maa derfor aldrig drejes rundt eller
tages ud, saalænge Pihen endnu er varm .
Piben bør bankes ud mod en Gummihæl eller noget andet blød I, - og
hold den da ikke i Spidsen, men om liovedet. Alt for mange Spidser
knækker ved den Tankeløshed at holde i Spidsen helt ude ved Mundbiddet, naar Piben bankes ud, og det er dog kun en Vanesag at holde om
Hovedet.
En Pibe stoppes løsere forneden og fasl opefter, fordi man ryger bedst og
mest jævnt ved at presse Tobakken let nedefter under Rygningen.
De Ileste saakaldte Systemer eller »Nicotinrør« i en Pibe er ikke af det
gode og bevirker for det meste, at Tobakssovs og Tobaksrester netop samler sig der og forurener Piben . Der skal være Luft i Piben, tag Systemet ud.
Jo tykkere og kraftigere selve Mundbiddet paa en Pibespids er, des mere
Mundvand vil Munden komme til at afgive, og dette trænger let ned i
selve Piben, blander sig med Tobakken og Asken, hvorved Piben let
vil komme til at »snorke«. Se derfor efter, at Mundbiddet er Iladest og
tyndest muligt.
Det er ikke nok at have een Pibe. Der bør skiftes mindst een Gang om
Ugen.
Den, der køber billigs t, køber oftest dyrt. - Den, der køber en dyr Pibe,
køber billigst - fordi den fine haarde Bruyere-Rod kan ryges i aarevis og
tilmed forøge Nydelsen for Rygeren. En billig Pibe (der i Reglen er fabrikeret af blødere og yngre Rødder, oftest med Nuller fyldt ud med Kit)
vil desværre trods al Rensning og Pasning have Tilbøjelighed til at
blive sur, idet Materialet ikke er haardt nok til at modstaa Indtrængen
af Tobakssovs og Mundvand i Pibehovedet.

PIBE-SPECIALFORRETNINGEN
(Harald Dan-Christensen)

Shagpiber og Reparationer
Strandvej 2

• Ryvang 538
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NORSKE STUDENTERS ROKLUB
I KRIGSÅRENE 1940 TIL 1945

D

en siste studenterkapproning fandt sted i Stockholm
i juli 1939, Vi ante dengang at svarte krigsskyer
trakk hen over Europa, men heldigvis hadde ingen anelse
om det mareritt vi gikk imote i form av fem års krig og
okkupasjon. Når jeg tenker tilbake på festen på Berns
efter kapproningen, er det som den bare ligger no en
måneder tilbake, Marerittet, som, så lenge det varte,
ikke syntes å ville ta no en ende, begynner heldigvis
allerede å slettes av hukommelsen, og de minnel' som
ligger forut for dette trekkes derfor nærmere i erindringen,
Det rådet altid en hyggelig og vennskapelig stemning
mellem studerterroerne i D, S. R og N. S, R ved de sammenkomster vi hadde. Og jeg håper og tror, at de bånd
som bandt de to klubber sammen for krigen, efter den
felles skjebne våre land har lidt, fremdeles er tilstede
og at vi skal få mangen vennskapelig og fredelig dyst
på kapproningsbanen i årene som kommer. Det var et
godt skritt i den riktige rettning for oss i vår årbok for
1945 å få en saklig og interessent orientering om D, S, R.
i krigsårene av Ejvind Sieverts. Og det er med glæde at
jeg sender en beretning fra N, S, R's liv i okkupasjonstiden til D. S, R's årbok.
På grunn av den politiske situasjon i Norge kom
idretten her allerede fra hosten 1940 i en ganske annen
stilling enn i Danmark. Mens Danmark beholdt sitt lovlige administrasjonsapparat og sine lovlige myndigheter,
blev Norge allerede fra fOrste år av invasjonsmakten
p å fort et folkerettsstridig styre av norske overlOpere,
som fOI'ovrigt helt og holdent var underkastet bestem-
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Klubbhuset umiddelbart efter befrielsen 10. Maj 1945.

melsene fra »Reichskommissar fur die besetzten norwegischen Gebieten«, som var den vakre titel til nasipampen Josef Terboven.
Disse overlopere utferdiget hosten 1940 en bestemmelse om idretten, hvorefter våre lovlige valgte idrettsledere blev satt tilside idet de nye quisling-myndigheter
innsatte en av deres egne som »idrettsforer« for »Norges
Idrettsforbund« med uinnskrenket rett til å opnevne
ledere for de forskjellige idrettsgrener. Dette var et i
hoieste grad rettsstridig inngrep i den lovlige idrettsordning i Norge, hvorefter lederne valgtes av idrettsfolket selv, og svaret fra de aktive var en oieblikkelig
boikott av alt som het Norges Idrettsforbund, herunder
selvsagt også enhver form for konkurranse under den
nye ledelse. Idrettsfronten var et faktum allerede i november 1940. Den var den forste av de mange motstandsbevægelser som efterhvert reistes mot okkupasjonsmakten og dens lakeier. Og den holdt stand under hele

AARBOG FOR 1945

49

krigen tross fristelser, trusler, og ting som verre var fra
den annen side.
Idrettslivet i Norge under krigs årene må da naturlig
sees på bakgrunn av den idrettsstreik som var opståt
som en protest mot overgrepene hosten 1940. Det var
en uskreven lov for enhver norsk idreHsmann, at »Norges
IdreHsforbund« ikke måtte godkjennes hverken i ord
eller handling, og enhver form for deltagelse i offentlige
konkurranser var bannlyst.
På grunn av to måneders krig i Norge våren 1940
var det lite ordnede forhold i vår klub denne sommer.
Det blev imidlertid rasket sammen endel lag efterhvert
som medlemmerne vendte tilbake fra de forskjelligste
kanter av landet, delvis som krigsfanger, og våre gutter
deltok i et par mindre kapproninger av mere privat
karakter hosten 1940 i Oslo og Bærum. Livet i klubben
blev langt fra det samme som for. Mens statistikken
viste, at klubben i 1939 gjennemsnittlig hadde 61 mann
på vannet hver dag gjennem sesongen, viste statistikken
for 1940 en nedgang til 32 mann pr. dag over en langt
kortere sesøng.
I 1941 var som nev nt enhver form for konkurranse
bannlyst. Vi provct imidl ' did det år å holde vecUike
hvad vi k unne av v;'!re fc .. di gh·lcr i ro ning 0 0- bringe
det videre til nyc r ocrc. Vi nrr'a ngcd c i 1;iillhd inll cll
klubben en oprykningskonku uan se, hvor: del dcllok In'"
som roerne selv satte sammen. Lagene blev efter loddtrekning fort op på en liste, og pointet var så å utfordre
det lag som stod foran ens eget på listen, slå dette og
derved rykke op en pias s, utfordre neste lag og efterhvert soke å bli forste lag på listen, the Head.
Tilslutningen til klubben var i 1941 omtrent som i
1940, bortsett fra at vi offisielt ikke hadde noen lag i
tren ing. Men på grunn av situasjonen innen idretten blev
folgen at medlemmene i 1942 nesten helt holdt sig borte
fra klubben. Denne sesong var fremrnotet pr. dag gjen-
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nemsnitlig bare 13, eller 1/" av hvad det var i 1939. Og
situasjonen var slik at vi ikke engang fandt å kunne
fortsætte vår interne konkurranseform fra året for. P å
grunn av en rekke foresporsler fra tyskerne om å bli
medlemmer blev det besluttet at nye medlemmer ikke
skulle optas. De forste anmodninger var blitt avslått uten
begrunnelse, men efterhvert som på gangen blev mere
generende og fulgt av hentydninger om at man hadde

Flaggheisning
pli lipningsdagen.

Fra gjenåpningen av N. S. R, J. Juni 1945.

andre midler for å kunne opnå medlemsskap, fandt vi
å måtte treffe generelI beslutning om at klubben ikke
kunne opta noget ny tt medlem.
Muligens av denne grunn var det at tysk sikkerhetspoliti den 9. juni 1943 troppet op i klubbhuset og erklæde klubben for beslaglagt p å grunn av »tyskfiendtlig innstilling«. Efter hvad det senere blev oplyst oss,
var det Terboven, den saakaldte Reichskommisar, som
personlig hadde truffet den beslutning at klubben skulle
stenges. Og på bakgrunn av den stilling som på det tidspunkt de fleste av landets idrettsklubber var kommet
op i med beslagleggelse av eiendeler og tvangsinnsettelse

av nye ledere med derav folgende masseutmelding av
medlemmer, tak vi den nye situasjon med beslagleggelse
av vår egen klubb med ro. Vi var kanskje på det nærmeste lettet for på en lettvint måte å få en stopp på
det hele.
Det blev forst sagt os at klubben bare skulle beslaglegges til shaH for vår fiendtlige innstilling, og at den
ikke skulle benyttes av nogen. O g det ville jo vært helt
ideelt cHer vå r i nn stilling. Men desverre viste det sig
at tyskernes appetit steg efter n ærmere il. ha l'aH klubben i oiensyn. i'fter kort tid bar den na,rnet O slo Ruderklub, og 100 % ariske mean og kvinder misbrukte resten
av 1943 og hele 1944 efter fattig evne vårt beste materiell
med den folge at vi ved frigjoringen i mai 1945, da vi
påny kom tilbake til vårt eget båthus, bare fant nedslitt
og ramponert båtmateriell tilstede.
Men båthuset stod der. Det var gudskjelov bygget
av betong, og den hadde ikke herl'efolket klart å odelegge, skjont de også her hadde gjort hvad de kunne.
Men det var ting som forholdsvis lett lot sig utbedre, og
bå thuset kunne den t. juni 1945, umiddelbart i forbin-
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nelse med gjenåpningen av klubben på den dag da vår
Konge igjen steg iland på norsk grunn, presenteres for
våre medlemmer i så bra stand som nogengang tidligere.
Vi holdt da og'så en fest som forslår efter våre forhold,
idet vi hadde dekket i båthuset for klubbens medlemmer med damer for nær innpå 400 deltagere. Festens
klimaks var som ventelig da vårt gamle medlem, overskommanderende for den norske forsvarsmakt i U. K.,
general Hansteen, h~ldt sin tale for Kongen.
Så er vi da atter herre i eget hus. Vi har tatt fatt på
igjen å skape en ny stamme av raseroere, og vi skal ikke
mote helt uforberedt til den kommende studenter-mesterskapsroning i Kobenhavn kommende sommer. Vi må
imidlertid innromme, at D. S. R. lå et godt hestehode
foran oss de sidste år for krigen, og det kan nok ta noen
tid innen vi igjen kan by likeverdig konkurranse. Men

vi finner på den annen side ingen grunn til å legge skjul
på at vår klubb i 1947 fyller 50 år, og vi skal i allfall
gjore hvad vi makter for det år å skaffe oss et nordisk
studentermesterskap.
Krigen har nok kostet os en del, skjont vi må si at
vi stort sett er sluppet heldig gjennem med det vi har
i behold. Det. t yngste tap er imidlertid våre medlemmer
som faldt, under krigen i Norge i 1940, under deltagelse
i våre alliertes kamp mot Tyskland, på hjemmefronten
under krigshandlinger i Norge under okkupasjonen, og
i fangeleirer i Tyskland.
K.]. Wiese.
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Formanden, Jon Wiese,
holder åpningstalen
J. Juni 1945.
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»PAPIRKNIVEN «

»S EJRSMASTEN«

S. R.'s Hædersgave til særlig for• tjente Medlemmer, en Papirkniv
af Sølv, smykket med Klubbens Stander og forsynet med Inskriptionen
»Fortjent«, blev i 1935 som Bryllupsg'ave overrakt Klubbens Protektor:
Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik.
Desuden indehaves »Papirkniven«
af følgende Medlemmer af Klubben :

D. S. R. skænket Civilingeniør
H. Ree paa Generalforsamlingen 1934 som en Erindring om
D. S. R.'s indtil da største Kaproningssæson (36 Sejre) og samme Aar
af Ingeniør Ree udsat som evigt
vandrende Præmie indenfor D.S.R.
»Sejrsmasten« gives af D. S. R.'s
Bestyrelse for et Aar ad Gangen til
et Medlem, der i den forløbne Sæson har udført et særligt fortjenstfuldt Arbejde for Kaproningen j
Klubben.

D

O ve ringeni ø r Ove Petersen .. . ....... .... .... • . . •.. • .
Civilin geni ø r j . Norman-Ha nsen ..... . .. . .. . . ' ..... ..
G rosserer G. Schack . ... .. . . . ......... . ........... .. .
Civilin geniø r H. B. Fogh .... .. . .... . .. .. . '" ... .... . ,
Civiling eniø r O. Hallin .. . . . . ... ... ... . .. . . .. . .......
Can d. pha rm. Axel Hertz . . . . . . .. .........• . . • ... ....
Civilingeniø r H . Høeg Rasmussen .. . . • . . . ..•...... "
Kontorchef Axel Lundqvist ..... . .... . . ..... .. . . . .. . .
C ivilin geniø r I-I. Ree ... . .. . .. .. . . . .. . ... ' " .•. . . ... . .
Prof., Overlæge, Dr. m ed. K. Secher . . ... . . . . . ... . . ..
Arkitekt Ove Mandrup-Po ulsen . . . . " .. " . . ...... . ...
Fuldm ægtig l-J. K. Rasmussen .. . . . . . . . . . .......... . . .
Læge K. R. Melgaard ..... .. .. ... .. '" . . .. . ... .. . . . "
Stiftsbogh o ld er Aage jørgen sen . .. . . . . .............
C ivilingeniø r Mogen s Hee .... ... .. .. ....... .. .. .. ..
H øj esteretssagføre r O . Bondo Svane .... . ... . . . .. . ..
Fuldmægtig, cand. jur. Slcn Ryum . . . ..... . . ...... "
Assistent, cand . polil.. Ejvind Sieve rt s ........ . . , . . "
Civiling eni ø r j ø rgen Stærfeldt. . . . . . .. . ... . .. ... •....
Civilin g eni ø r, Dr. tcchn. Chr. Ostenfcld . . . . . .• . . ....
T andlæge Ulf Kaarsberg . ... . . ... . ... ... ... . . . . . . . ...
Kun s th a ndlcr Gunnar Wand eI. ... . . . ....... . ...... • .
Civilingeniør Kr. N ø r1yng . . ...... '" . .... .. . , . ... . ,.
Ci vilin geniø r Dan Frørup .. . . .. ... . ... . .. .... . • .... .

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

»Sejrsmasten« er
tildelt:
1934: Gudmund Schack.
1935: Mogens Hee.
1936: Max Sørensen.
1937: Frode Christ iansen.
1938: K. Kolman .
1939: Hngo Grumme.
Civiling. I I. Rce .

1940: A age Jørgen sen.
1941 : KlljTraulsen.
1942: Ole Se cher.
1943 : Paul Sivertsen.
1944 : ikke tildelt.

\ )

Civilingeniø r
Dan Frø ru p

1945 :
H, K. Ra.smussen,
Befragtcr H. K. R asmussen.
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER

UNDER PROTEKTION
AF

Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hannover t
Overlæge H. S. Køster t
Direktør Henning Koch
Civilingeniør H. Ree t
Overlæge, Professor, Dr. med. Knud Secher
Direktør Harald Simonsen
ODerretssagfører H. Steinthal

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

K

lubben beder »Vennerne« modtage en hjertelig Tak
for den Trofasthed, de stadig udviser mod den
gamle Klub.

D.S.R.'s ÆRESTEGN
Hs. "·gl. Højhed Kronprins Frederik
Kaptajn ll . ll . Bondo t
Grosserer Carl Thorup
Direktør Henry Skov
Direktør Harald Simonsen
OIR-sakf. f1. Rømcke, N. S. R.
HIR-adookat E. W. Nansen, N. S. R.
Aktuar N. Solberg, N. S. R.
Professor, Dr. med. K. Secher
Civilingeniør H. Ree t
Generallæge Em . Saugman
Direktør i Udenrigsministeriet F. Hvass
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Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik
Skuespiller Henrik Bentzon
Ørelæge P.]. Berlelsen
Josias Bille
Prokurisl Mogens Bredfeldl
Landsretssagf. S. A. M. Biigel
Civilingeniør Th. Carstensen
Revisor K. ]. Cmsell
Kontorchef Jørgen S. Dich
Civilingeniør Th. Eberth
Grosserer A. li'iltenborg
Direklør lIans Fogh
Professor JILL. lIflrt/ll,alln
Direktor V. Hjort
Typograf John lIonor~
Fm A. JlmlSs
Direktør i Udenrigsmini.steriet
Frants Hvass
Repræsentant Jesper Hven
Direk·tør Helge Jacobsen
Hans Jørgen Jensen .
Læge J . Kongsdal Jensen
Civilingeniør Johs. P. Johansen
Overretssagfører K. Kjær
Kontorchef Erik Kløcker
Politiadookat H. Kudsk
Tandlæge ODe Lange
Landsretssagfører ]. Svenning
Larsen

Direktør B. Ludvigsen
Kontorchef Axel Lltndqvist
Tandlæge K. Machold
Overretssagfører Hans Madsen
Fabrikant Bjørn Møller
Direktør Preben Nellemann
Overlæge Jens Nielsen
Civilingeniør]. Norman-Hansen
Cioilingeniør, Dr. techn.
Chr. Ostenfelel
Direktør N. lløy-Petersen
Operingenior ()oe Petersen
lJ('frll~ter Il. K. Ull.mwssen
/);I'I'/.;Ior (,'. Well/lIIln
llojesteretssagforer Stig Rode
Direklør Per Rønberg
Bankbestyrer Slig Rønne
Generallæge E. Saugman
Grosserer Gudmund Schack
Fabrikant Holger Sebbe lOD
Professor K. Secher
Direktør Harald Simonsen
Overingeniør Rich. Stephensen
Højesteretssagfører O. Bondo
Soane
Professor E. Suenson
Landsretssagf. Borup Soendsen
Læge Thorup-Petersen
Laboratorieforst. E. F. Voigt
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3. SÆSON

P

aa et Tidspunkt efter Nytaar, som Regel først naar
Vinteren for Alvor el' ved at sætte ind, og man er saa
fjernt fra Roningens Solskinstimer som vel muligt, kommer man i Tanker om, at del' skal skrives Aarsberetning
over Sæsonen det foregaaende Aar.
Man begynder paa det med en tilbageholdt Irritation,
men sidder snart fordybet i sommerlige Overvejelser og
drømmer sig bort fra Gaiascher og Pelshue - til blide
Pust af Sol og Sommer. Saa vækkes man af Hallucinationerne, ved at del' ringes om et frosset Vandrør i Klubhuset, og man benytter Lejligheden til at se, hvordan
Baadene hal' det i deres Vinterhi. Og først næste Dag
sætter man sig igen i Gang med Aarsberetningen paa en
fastere Realitetsbasis.
I de tre Aar, Aarhus Studenter Roklub har bestaaet,
er det blevet vanskeligere og vanskeligere at skrive Aarsberetning, fordi Hindringerne for Gennemførelse af en
Sæson med virkelige Roforhold har været stadig voksende.
1945 begyndte daarligt, ogsaa for Aarhus Studenter
Roklub's Vedkommende. Ved de Tider, hvor Lysten til
at se Byen fra Bugten begyndte at vaagne, befandt vore
Baade sig fjernt fra Baadehuset, oplagt hos gode Venner
paa en Herregaard uden for Byen. For alle Tilfældes
Skyld var de her dækket til med Hø og Halm og maatte,
da Bestyrelsen havde arrangeret den fornødne Ekskursion
til Stedet, afdækkes, hvorved afsløredes, at adskillige
Musefamilier havde overvintret i Baadene. Forsøgene paa
at faa dem med ud at sejle lykkedes ikke. Baadene blev
kørt til Kysten paa en skumplende Lastbil over opkørte
Skovveje, forbi Skilte angaaende Minefelter, dramatisk
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udseende tyske Vagtposter, og hvad nu en Skov kunde
rumme af den Slags Uhyrligheder i April 1945, og det
viste sig overraskende nok, at Baadene kunde flyde, da
man forsøgsvis satte dem i Vandet. Bestyrelsen roede da
- iført tilpas vinterligt Udstyr - med Møje og Besvær
hjem til Baadehuset, hvor det sidste Læs Halm blev læsset af, og en Reparatør straks gik i Gang med Eftersyn
og Istandsættelse. Man enedes derefter om, at denne tid-

ligt begyndte Sæson skulde se Bestyrelsen som gæve
Morgenroere og flittige Langtursroere.
Forsaavidt en meget god Begyndelse. Men vi var klar
over, at Turen til dels foregik paa vor egen Fortolkning
af Spørgsmaalet om Ophævelse af Roforbudet paa Bugten. Med den Afventen overfor alle Forhold, som prægede
den historiske April Maaned, vedtog man ikke at vedtage nogen Dato for Standerhejsning, men se Tiden an.
I Begyndelsen af Maj havde Flertallet af Klubbens
Medlemmer saa meget at se til, at man ikke kunde tænke
paa Standerhejsning, og da der faldt lidt mere Dagligdag over Forholdene, var Udsigterne til at komme ud at
ro ikke særlig lyse. En Masse Tyskere roede stadig rundt
i Havneomraadet, og den danske Havnekommandant
meddelte, at del' foreløbig ikke kunde blive Tale om Roning paa Bugten. Men alt klaredes jo, som Tiden gik, og
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den 29. Juni var vi naaet saa vidt, at Klubben kunde
aabnes officielt med Tilladelse til at befærde Bugten.

Sammenkomst, man holdt om Aftenen i Søsportshuset,
hvor et beskedent Maaltid Mad og Væde samlede et
halvthundrede Mennesker. Bagefter spadserede vi tilbage
til Klubben, og her døbte Geertsen den nye Outrigger
»Liberty«, medens Arbejdernes Roklub's Formand, Hans
Larsen, døbte den noget aldrende Outrigger »Tante«.
Bagefter dansedes i fri Luft til Akkompagnement af de
obligate Friluftsklaverer.
Dette blev Klubbens eneste Festlighed i 1945, og den
blev afholdt paa et Tidspunkt, hvor desværre Flertallet
af Studenterne havde forladt Byen.
Rigtig Gang i Roningen kom der ikke, dertil var der
gaaet for meget af den bedste Del af Sæsonen, og Studenterne var taget paa Fredssommerferie, men enkelte Hold
udmærkede sig dog ved ihærdig Morgenroning til langt
ind i Oktober Maaned. Paa Trods af at Klubben havde
faaet Indbydelse til Aarhus Regattaen, hvor Aarhus
Studenter Roklub er Medarrangør, og andre Kaproninger, maatte enhver Form fol' Kaproning opgives. Det var
saadan set Synd, eftersom vi umiddelbart efter Standerhejsningen havde faaet en dejlig 4-Aarers Outrigger af
Aeroplanbirk hjem, men vi tror, at den vil blive brugt
des flittigere i Sæsonen 1946, hvor forhaabentlig Studenter-Matchen mellem det københavnske og det jydske
Universitet bliver til Virkelighed.
Langtursroningen blev ogsaa kun dyrket meget lidt
og indskrænkede sig nærmest til Ture Bugten rundt, og
af Gæster saa vi desværre kun faa Kammerater fra
Danske Studenters Roklub, men ogsaa hel' sætter vi vor
Lid til Sæsonen 1946, hvor vor Baadebestand og Klubben
i det hele taget staar til Disposition for D. S. R.'s Medlemmer efter nærmere Aftale med Klubbens Rochefer.
Vi sendte Royal Air Force's herværende Styrker en
Indbydelse til at ro hos os, men Englænderne benyttede
sig kun lidet heraf. - Aarsagen var ifølge den Takkeskrivelse, som blev sendt Klubben, da Nøglen blev retur-

Dagen blev indledet med en ekstraordinær Generalforsamling, hvor Bestyrelsen stillede sine Mandater t.il
Raadighed, fordi den stik imod Lovene ikke havde indvarslet til Generalforsamling i Februar Maaned af den
Grund, at den kun kendte ganske enkelte af sine Medlemmers Adresser, og enhver aftenlig Sammenstimlen _
navnlig af · Studenter - paa det Tidspunkt mishagede
visse Kredse.
Landsretssagfører Storm Mortensen og Fabrikant Elvin Geertsen kunde - grundet paa manglende Tid _
ikke modtage Genvalg, og i deres Sted indvalgtes Civilingeniør H. T ølbøll, der overtog det lidet misundelsesværdige Job som Materialforvalter, samt stud. oecon.
H. ChristiftnSen. Formanden takkede de afgaaede MedIcmmcr', SOm har haft deres Andel i Klubbens Start og
Etuhlcr'illg, og II nd 'n;Ll'e"'ede dette yderligere ved den

Fra Baadedaaben i Aarhus Studenter Roklub,
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bogen næste Aar, illustreret med Billeder af den Slags
Situationer, som faar det til at gippe i en stiv og vinterlig Roer, naar de tages frem en sur og halvmørk Februardag.
B.

Paa Aal'husbugten.

nel'd: »Ilud we have lang since been unable to practice

und Olll" JIlUS 'lc:; ur-c now ill-aUuned«.
Klubbens NæsHormand. Amlskontorchef Arthur Bach.
har SOlIl Formand for Brabrandudvalget arbejdet ihærdigt med det for Løsning af jydsk Roning saa overordentlig vigtige Spørgsmaal om Etablering af en virkelig Kaproningsbane paa Brabrand Sø, og Arbejdet er
skredet saa godt frem, at der nu kun mangler at faa ført
en Del Forhandlinger med Arbejdsministeriet, Aarhus
Kommune og Omegnskommunerne, for at det helt store
Projekt kan realiseres.
Den 21. Oktober blev Standeren strøget, idet vi bibeholdt den halvaarlige Tradition, hvorefter kun enkelte
Bestyrelsesmedlemmer og ingen menige Medlemmer indfandt sig, og en Sæson - endnu mere unormal end de
to foregaaende- var dermed Slut.
Nu haaber vi paa en ordinær, lang og en virkelig god
Sæson i 1946, saaledes at vi kan faa Mulighed for at
bringe et mindre kedeligt Referat af vort Virke i Aar-

c. Johansen
VOGNMAND I "BY-EXPRESSEN ..
MEDLEM AF .KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG.

Lastbilkørsel
Kontor: Pilestræde 48 . Byen 7676 . Privat: Ryvang 2492v.
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HAANDBOLDEN 1945
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de Egne af Jorden, der har tempereret Klima, kan
man hvert Efteraar iagttage det botaniske Fænomen,
at de saakaldte løvfældende Træer fælder deres Løv.
Befolkningen paa et saadant Sted vil aldrig være uviden~
de om, at dette sker, thi utallige som Himlens Stjerner
er de Mennesker, der med malende Ord og Vandfarver
skildrer de forskellige Farver, Bladene antager under
deres langvarige Dødskamp, indtil de (Bladene) gullige
og deforme dejser ned paa Jorden.
Men Træernes Blade er ikke det eneste, der dør om
Efteraaret i de tempererede Zoner. - Ogsaa Danske
Studenters Roklub dør om Efteraaret. Ikke en skøn og
harmonisk Død som Naturens, men en brat og væmmelig
Død som den, der har ramt en ung og farvestraalende
Hane, der nys knejsede nok saa stolt omkring, og som
man en skønne Dag finder udstrakt i et Hjørne i Hønsegaarden med Maddikerne vrimlende ud af alle Mel1em~
rum. (Med Maddikerne sigter j .. iiI cl 1,lcgr ·dc l1illlll'd ~
spillere, til II Il ikk(~ lIul' h"'dl:1 vis' sif!; i K 11I1.hl ~ 1I i SOIll ~
mel'CII8 skul'pe I.ys, 1111'11 i 1':f'II'I'III1I'('I N I 1111 V 111111'''1' dra1!.'('I"
i Leding HI ·d dCI'('s '(l"l'"('(' op; ) 1.II'I!,Tlldl c).
Efter min MCllillg' 1'1' VIII' l'epl'a:s~: lIll1liv(' Vil·k Hollrlt ,d
ikke helt uden llelydllillg', Ikl belyd('I' lIog'd , III PIII.li ~
kum støder pau KlllhhclIs Navn ogl-iUIL IIdclI ror' H()~
sæsonen, og det skulde ogsua være muligt 1'01' os ligesoIIl
K. R. og Heller:up Roklub at vinde en ærc[ulll Pluds
inden for den danske Haandboldsport. Vi har gjod o:;
store Anstrengelser for at naa dette MaaI, men endnu
kan vi ikke sjges at være ved Vejs Ende. Vi har hidtil
syslet i C-Rækken, og det bliver i Almindelighed ikke
regnet for særlig respektindgydende.
S·
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Vi havde ganske bestemt regnet med, at 1945 vilde
forløse os fra C-Rækkens Trøstesløshed, og det kan man
ikke fortænke os i. Efter at vi havde vundet Pokalturneringens B-Række i Efteraaret 1944 og paa overbevisende Maade besejret vor første Modstander i den
ordinære Turnering, følte vi, at vi laa lunt i Svinget
ved Aarsskiftet. Vi stillede derfor op med de bedste
Forhaabninger til den første Kamp i det nye AnI', det
var mod Amager H. K., vor eneste farlige Konkurrent
i Puljen. Vi stillede op med følgende Hold, som vi beholdt omtrent uforandret i Resten af Sæsonen:

wards forfaldt til deres gamle Uvane at skyde ude fra
Midten af Banen, uden at de opnaaede andet end at
blive trætte i højre Arm. F.H.'s Maalmand var fænomenal,
og det var for en stor Del hans Skyld, at Kampen endte
uafgjort (3-3). Der blev nu spillet en Omkamp, som
ligeledes endte uafgjort (1-1) takket være en MammutDommerfadæse i F. H.'s Favør. Der skulde nu spilles
til første Maal, og det fik F. H. Det var naturligvis ikke
helt uden Betydning for Kampens Udfald, at Publikum
lidenskabeligt heppede . F. H., medens vi kun havde 2
sympatiserende paa Tilskuerpladserne, Adjunkt Christensen og Gunner N yhegn. De ofrede sig ganske vist
og dannede Hylekor til Trods for, at deres Stemmer staar
saa daarligt sammen, men det nyttede ikke, at de skreg
sig helt apoplektiske, for de blev fuldstændig overdøvet.
Senere vandt RO. G. (som vi i Pokalturneringen havde
slaaet med 14-2!) over F. H. med det Resultat, at disse
2 Hold uden videre Kommentarer rykkede op.
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Munck Hansen - Sandgren - Raben
Skjoldborg
Børge Hansen - Nørager
Damkjær Nielsen

Skjoldborg, hvis Tid var meget begrænset, blev senere
erstattet af Fritz Schaumburg-Miiller, som ellers i den
Periode havde været mest tilbøjelig til at trække sig tilbage fra Haandboldspillet paa Grund af en Knæskade.
- I denne Kamp, som blev usædvanlig fængslende af
en C-Række Kamp at være, spillede vort Hold sit hidtil
smukkeste Spil uden dog at kunne drive det til mere
end uafgjort (2-2). Efter denne Kamp vilde det, forudsat at baade Amager og vi vandt de resterende Kampe,
blive Maalkvotienten, der afgjorde, hvilket af Holdene,
der vandt Puljen. Vi tog Bøllespillet frem igen og scorede
i de 3 sidste Kampe 35 Maal mod 2, hvorved vi placerede
os som Nr. 1 i Puljen. Der var 3 Puljer og følgelig 3
Puljevindere (F. H.*, RO. G.* og D. S. R.), men kun 2
Hold kunde rykke op. De 3 Hold skulde nu spille om
de to bedste Placeringer. R. O. G. blev Oversidder, og
den første Kamp blev altsaa D. S. R-F. H. Den Kamp
vil ingen a f os glemme. Til Trods for, at vi stillede med
et reservespækket Hold, regnede vi med at vinde, men
ude paa Banen gik alting i Stykker for os. Vore For• Frederiksberg I-Iaandboldklub og Rødovre Omegns Gymnastikforening.
Red. Bem.
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I Roernes Pokalturnering mødte der 1. Hold en ny
Skuffelse. Det blev fuldstændig nedspillet af vor gamle
Arvefjende, B & W, og tabte 8-2. Til Gengæld vandt
2. Hold, der var meget stærkere end 1., Pokalturneringens B-Række overlegent.
Efteraarct ind lcd Ic v i )Il '("ct fj nt ved at slaa Universitetets B-Hold mcd. 9- 7 i Cn Kamp, d.Cl" blcv spillet
som Forkamp til en Dans] - 'vcnsk StlldnLcdwundboldkamp. Det el' nok vor bedste PræsLnti.on til Dato, og til
alt Held blev den udført for fuldt besatte Til 'kuerpladser. Efteraarets Pokalturnering' blev der skrevet saa udførligt om i Medlemsbladet, at jeg ikke har mere at føje
til. Som bekendt tabte vi i Finalen til ø. H. Efter denne
Skuffelse besluttede vi at la ve om paa Holdet, og det
er nu lykkedes os at faa stablet et Hold paa Benene,
der baade spiller renere og mere effektivt end det tidligere. Det ser ud som følger:
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CIVILINGENIØR K. V. KOCH

Staaende h. ro. Hu go Raben, c. ,. Schaumburg-Milller,
c. h. Henning NystIId og D.lV. Vagn Olsen - siddende h. b. Jens
Nørager, Malllmanden Per Mohr og D. b. Erik Haamann.

(En tilkaldt Ekspert mente, at de vilde blive kønnere
med Aarene, det var den eneste Mulighed, sagde han).
Dette Hold har i Mesterskabsturneringens første Kampe
vist godt Spil, og vi venter os yderligere Fremgang af
det. - I de første 3 Kampe opnaaede vi følgende Resultater:
D. S. R. - Gladsakse: 9- 1,
D. S. R. - A. S.
: 6- 3,
D. S. R. - Dragør
: 10- 2.

Lad mig til Slut gøre opmærksom paa, at Adjunkt
Christensen har lovet at æde sin Hat og sluge sine Briller, hvis vi ikke rykker op i Aarl
Skum.
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K., Dbm. p. p.
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nogle selvbiografiske Notater skriver Civilingeniør
K. V. Koch, at hans første Barneaar gik med Sygdom,
saa alvorlig at Huslægen ansaa det for ganske usandsynligt, at han nogen Sinde skulde naa at blive voksen.
Det kom nu til at gaa anderledes, og Grunden hertil
maa søges deri, at i dette svagelige Barn fandtes der en
tidligt udviklet Sindets Viljestyrke, der var udover det
almindelige.
Hans Svagelighed forhindrede ham i at begynde
Skolen i den dengang sædvanlige 6-Aars Alder. Han
var 8 1/2 Aar, da han begyndte at gaa i Skole. Han passede Undervisningen paa nogenlunde normal Maade, og
der skulde ikke gaa mange Aar, før han hørte til de
bedste i sin Klasse. Det Fag, som optog ham mest, var
Gymnastiken. Han havde nemlig faaet den Ide, at han
bl. a. ved at gøre Gymnastik kunde modarbejde dEin
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Skrøbelighed, der havde behersket hans første Aar. Ikke
blot i de normale Skoletimer dyrkede han med Energi
Gymnastiken, men sammen med Drenge fra hans egen
og andre af Skolens Klasser dyrkede han under Gymnastiklærerens Ledelse det afholdte F ag 3 li. 4 Aftentimer
hver Uge, noget dengang ganske usædvanligt. Hans Iver
førte ham til at blive den bedste i mange øvelser. I de
engang imellem foranstaltede Udholdenhedsløb var han
ofte den sidste Mand tilbage paa Banen. Desuden hærdede han sig ved kolde Bade, dels Styrtebade hver Morgen i Hjemmet og dels Søbade, ogsaa Vinteren igennem.
Og en saa blødagtig Behagelighed som Vinterfrakke
nægtede han sig gennem mange Aar. Denne Hærdning
gav ham den legemlige og aandelige Styrke, den Sindets
altid rede Oplagthed, der senere i Tilværelsen var nødvendig, for at han kunde paatage sig de mange og mangeadede Arbejder og H verv, der blev ham paalagt. Og
samtidig' It 'de den ham, at Mands Vilje jo er Mands
Himmel·ig. Ikke give op, var den Devise, han levede
under, ubevidst, fur den var gaaet ham i Blodet, var
blevet hans Natur.
I 1896 begyndte han sine Studier ved Polyteknisk
Læreanstalt, og samtidig meldte han sig sammen med et
Par jævnaldrende Studiekammerater ind i Polyteknisk
Roklnb. Han blevet ivrigt Medlem af Klubben, han
roede meget og langt - ofte indlod han sig sammen
med ligesindede paa vovelige Ture af den Slags, som de
nuværende Reglementer vilde krympe sig smerteligt ved
at kende. Han og hans Rokammerater kom dog altid
godt fra det, og de anerkendte ikke Risikoen, dertil ansaa de sig for at være for gode Svømmere. Men det
hændte dog et Par Gange, at der var Brug for al hans
Vilje og Koldblodighed for at klare baade sig og Kammeraterne og Baaden i Land uden Lækager.
Hans Interesse for Roningen blev hurtigt opdaget af
Ledelsen i Roklubben - her var en brug'bar Mand, og

han skulde bruges. I 1898 kom han ind i Bestyrelsen, og
hvad han havde af Fritid og undertiden mere til ofrede
han paa Klubben. Han arbejdede med i alt, Oplæring
af nye Medlemmer, Reparation af Materiel, Opførelse
af et nyt Klubhus, Træning til Kaproning m. m.
Tidlig·t paa Foraaret i 1903 rejste han som ung Ingeniør til Amerika, og her blev han til Foraaret 1908.
Men han glemte i sin Udlændighed ikke Roklubben.
Straks efter sin Hjemkomst søgte han tilbage til den og
genoptog Roningen. Klubben havde heller ikke glemt
ham og hans brugbare Interesse, han blev samme Aar
indvalgt i Bestyrelsen som Næstformand. Og han var en
aktiv Næstformand, der ikke blot paatog sig Arbejde
af al Slags indenfor Klubben, men ogsaa gennemføde
det. Det tog meget af hans knappe Tid, for nu var han
optaget af den for ham ulige vigtigere Beskæftigelse at
faa den Reproduktionsanstalt, som han straks efter sin
Hjemkomst fra Amerika havde startet, til at gaa og gaa
godt. Men han overkom begge Dele, Slider som han var,
og det tog ikke hverken paa Energien eller Kræfterne.
Arbejdet i og' for Roklubben, af hvad Art nævnes kan,
var ikke Arbejde for ham, det var Rekreation, det var
Hvile for ham efter den slid- og brydsomme Arbejdsdag
i Reproduktionsanstalten. Han overkom meget, og Klubben kaldte aldt'jg forgæves paa h am. Og en Mand med
en saadan Indstilling og den dertil svarende Energi
maatte jo ende med en Dag at blive valgt til Formancl,
og det blev han da ogsaa i 1914. Denne Post beklædte
han til 1916, da han paa Grund af Optagethed indenfor
sit Firma og indenfor de Organisationer, som Firmaet
stod som Medlem af, ikke saa sig i Stand til at ofre Tid
paa det Arbejde, som han ansaa for at være nødvendigt,
naar han var Klubbens Formand. Men hans Interesse for
Klubben var stadig den samme, og da Tanken om Sammenslutning med Akademisk Roklub opstod, var han
den første, der blev forhandlet med. Og det er hævet
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over enhver Tvivl, at uden hans Tilslutning var Forslaget
om at forene de to Studenterroklubber næppe kommet
videre. At Resultatet af Forhandlingerne blev saa lykkeligt for de to Klubber, skyldtes for en væsentlig Del
hans Forhandlingsevner, som der senere i hans Tilværelse
skulde blive lagt saa stærkt Beslag paa fra mange Sider.
Da Danske Studenters Roklub var en Realitet, gled
K. V. Koch ud af det direkte Arbejde med Rosporten.
Der var allerede da kaldt paa hans organisatoriske og
opbyggende Evner fra flere Sider. Det er ikke her Stedet
at gaa ind paa de mange og forskelligartede Hverv, der
i Tidens Løb blev ham overdraget. Han sad i utallige
Bestyrelser, baade som menigt Medlem og som Formand
eller Næstformand, navnlig indenfor Industri og Haandværk. Han var med i socialt og humanitært Arbejde som
f. Eks. Oplæring af Ungdommen, Skabelse af gode Livsforhold for gamle Mennesker o. m. a. Disse Interesser
bevarede hun til sin sidste Dag. Ogsaa i Politik levede
han med. Indenfor Det konservative Folkeparti gjorde
han et stort og sikkert og vist utaknemmeligt Arbejde.
Økonomisk støttede han mange baade Privatpersoner og
Foreninger af vidt forskellig Art. Og det var karakteristisk for ham, at et meget, meget ringe Antal af de Bestyrelsesposter, han sad inde med, var vederlagt med et
Honorar. Han beklædte disse Tillidsposter i Kraft af en
ganske uselvisk Interesse.
Et fremherskende Karaktertræk hos K. V. Koch var
hans Trofasthed. Han bevarede da ogsaa til sin Død sin
Ungdoms Kærlighed til Roklubben. Der blev aldrig kaldt
forgæves paa hans Støtte. Og naar man kom til ham
for at bede om hans Hjælp til det ene eller andet, mærkede man straks, at han ikke havde glemt, hvad han
mente at skylde sin gamle Klub - ikke blot derved, at
han beredvilligt hjalp, men nok saa meget ved det Kendskab til Klubbens FOl'hold og Trivsel, der viste, hvor
nøje han fulgte sin gamle Klubs Tilværelse. Det var

ham da ogsaa naturligt, at han til sin 0ød var )II -Iklll
Danske Studenters Roklub's Venner, - han var i delt Ords egentlige Betydning en Ven af Klubben.
Der kan hervære Grund til at røbe, at der i 1945 i
Klubbens Bestyrelse var fremsat Forslag om at udnævne
K. V. Koch til Æresmedlem af Klubben. Og det var Hensigten, at Forslaget skulde have været bragt til Vedtagelse paa den ordinære Generalforsamling. Desværre
og saa beklageligt som vel muligt kom Klubben her for
sent. Natten mellem den 1. og 2. Maj døde K. V. Koch,
faa Dage før Danmark blev befriet for den tyske Besættelse, der var ham en Sorg og en Pine udover det
almindelige, forstaaeligt, naar man ved, hvor dansk han
var i sit Sind og i hele sit Væsen og i alt sit Arbejde.
Ikke mange havde stærkere end han fortjent at opleve
Befrielsen.
Klubben naaede ikke at faa Civilingeniør K. V. Koch
optaget som Æresmedlem, men gennem disse Linier skal
der siges ham Tak for hans Arbejde indenfor Klubben
og for hans aldrig svigtende Interesse for Studenterrosporten.
Danske Studenters Roklub vil holde hans Minde
Ære.
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»STROMRODDEN« I STOCKHOLM

V

HAVNEDIREKT0R W. LAUB
NOGLE MINDEORD

F

redag den 16. Februar 1945 blev Havnedirektør Wilhelm Laub skudt ned i sit Hjem - myrdet paa det
skændigste af Medlemmer af Brøndum-Banden. V~d
hans Død led Havnevæsenet og hans mange Venner et
stort og smerteligt Tab. Havnedirektør Laub har i de
Aar, D. S. R. har haft Brug for hans Hjælpsomhed, altid
vist den største Forstaaelse af Rosporiens Tarv og af
dens Betydning for Ungdommen. Hans Behandling af
de Anmodninger, vi gennem Aarene rettede til ham, var
altid præget af Sagkundskab, Ærlighed og en usvigelig
Retskaffenhed. Man stolede saa helt og fuldt paa hans
Afgørelser, for man vidste, at han vilde gøre alt, hvad
der stod i hans Magt, for at finde frem til den bedste
Løsning. Dansk Rosport har meget at sige Havnedirektøren Tak for. Ved hans Død mistede Danske Studenters
Roklub en god Ven, Byen en værdifuld Borger og Danmark en trofast Søn.
G u dmun d S ehae k .

ed Efteraarskaproningen i København inviterede de
stockholmske Roklubber vor Klub til at deltage i
»Stromrodden« i Stockholm i Begyndelsen af September.
Selvom vi paa det Tidspunkt ikke havde nogen Otter
i Træning, besluttede vi os til at deltage med en Otter
kombineret af Senior-Fireren -7- Trulle og Junior-Fireren
+ Liiders.
»Stromrodden« er et Propaganda- og Velgørenhedsløb, som indgaar i et større Arrangement: »Barnens Dag«.
Løbet gaar gennem hele Stockholm By og skulde oprindelig have været paa ca. 6-7 km, men Politiet mente,
det var for farligt (?), hvorfor det blev kortet af til
3,5 km, hvilket kun var en Fordel for vort noget mangelfuldt trænede Hold.
Vi rejste herfra den 31. August, Dagen før Rejser til
Sverige blev frigivet, saa vi havde ret gode pekuniære
Betingelser, og lige fra Ankomsten til »hinsidan« og til
vi kom hjem, var der en ophidset og spændende Konkurrence om, hvem der kunde faa mest Udbytte af sine
pecunia.
Som »RcgnUabumlerc« havde vi en smuk Repræsentation mcd ]f. K., Al/"e ]orgells('/L og Sjelle, og derlil
kom »Uonillg '~]t 'dukiOl', d 'I' I' 'jsl 'med f()[" at »stlldere«
svenske FOl·hold.
Efter at have OVCI'Vllllllcl d > første Vanskeligheder
med Toldere og' igarelind kilO, lil bragte vi en halv Dag
i Malmø med at nyde "'otli uf vedloden i Butikkerne:
Chokolade, Kaffe og
i.....u· lIcr (endnu kun Indkøb),
men hertil kom Jagten pall Tc. iiLkuponer.
Det skal siges til Balsclunidt':; og Aage' s Ros, at det
lykkedes dem at faa et meget 'vell ykket Interview med
Sture Olsson (Rasparismand og Jnd ehaver af en Herreekviperingsforretning) ; de fik et Sæt Tøj hver.
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Ved 9 Tiden gik Nattoget. Næste Morgen mødte vi
veloplagte og velklædte (især Balschmidt og Aage) i blaa
Jakker i Stockholm, hvor vi blev modtaget af den uforlignelige Hr. Anderson, Åke Smann og vor gamle bekendt
fra A. R. F., Gunnar Nitzell.
Indkvarteringen fandt Sted paa en gammel Kaserne,
hvor der var udmærkede Forhold.
Formiddagen benyttede vi til at prøve Otteren, som
vi skulde laane (vi havde selv Aarer med). Den var
noget tung, hvad der dog kun var en Fordel i den Medstrøm, vi skulde ro i. Resten af Dagen tilbragte vi med
at se paa Forretninger og forbedre vor Valutasituation.
Svenskerne var saa large at udbetale os Kostpeng'e,
hvilket hjalp betydeligt; de sørgede i det hele taget paa
bedste Maade for os alle.
Starten var fastsat til »Stadshuset«. Herfra gik Banen
under Btoerne ved Slotsholmen, hvor der var en kolossal
stærk Medsjrøm , over m od keppsholmen O"" under Broen
her efter to men'd skarpe Sving, som var B:nens kritiske
Punkter. Herfra kom der et nogenlunde lige Stykke paa
ca. 1,5 km med endnu et Par Broer, og først herfra var
det tilladt Baadene at passere hinanden. Opløbet fandt
Sted ved Djurgårdsbrunnsviken.
Som Konkurrenter fik vi Sveriges bedste Otter fra
Stockholms Roklub, der havde givet K. R. en god Kamp
ved Landskampen, saa vi havde ikke store Chancer. Dertil kom, at Løbet blev roet paa Tid med ca. 10 Sekunders
Mellemrum mellem hver Baad med Stockholm som første
Baad og vi som Nr. 2.
Søndag Formiddag var vi inviterede til en formidabel
Frokost hos Hr. Anderson. Han havde fra sit Besøg hos
os lært at værdsætte Danskernes Appetit, og' der er
ingen Tvivl om, at vi kunde have hævdet denne betydeligt bedre, hvis vi ikke skulde have roet kort Tid efter.
Kl. 2 startede »Stromrodden«. Foruden Stockholms
Roklub og vi startede 5 andre Ottere. Begyndelsen af

Løbet klarede vi helt godt, men vi forstod desværre ikke
at benytte den rigtige Taktik i de 2 skarpe Sving og
tabte derved en hel Del Terræn. Paa det sidste Stykke
k om der ikke Tigtig Samling paa Holdet, og Slutspurten
udeblev.
Stockholms Roklub, der uden Tvivl roede meget bedre
end vi, vandt med 5 Sekunder bedre Tid (11.19,5 og
11.24,3). Vi klarede dog 2. Pladsen.
Jubelen blandt Svenskerne var stor, det er klart.
»Glansande roddtriumf over Danskerne«, »Segren vandpunkt for svensk rodd« og lignende Overskrifter kunde
man læse i A viserne næste Dag. Nu maa de ikke blive
skuffede, naar det gaar lidt haarder e til næste Gang, vi
mødes. Vi var langt fra noget godt Maal for dansk Roning, og der er ingen Tvivl om, at de to Firere hver for
sig, især Junior-Fireren, var langt bedre. Naa, Sejren
var dem vel undt; vi var jo lidt slemme ved dem sidste
Gang, vi var i Stockholm i 1943.
Foruden vort Løb var der Jolleroning for kendte
Stockholmere, Stafetroning og Travailleroning, et broget
og udmærket Arrangement. Ved Maal var der en større
Forlystelsespark a la Dyrehavsbakken m. m.
Om Aftenen var der arrangeret en fornøjelig Fest for
Roerne; den fort attes efter Lukketid hos vore Venner.
Mandagen benyttedes til de sid:sie :rndkøb, som løb
af Stabelen efter svæ re ' Fødsel:sveer og lauge Overvejelser. Der var jo en Del at vælge imellem.
Næste Dags Formiddag var vi atter tilbage i Frihavnen efter en behagelig Nat i de fortræffelige Sovevogne, og ogsaa her overvandt vi de sidste Vanskeligheder uden Besvær.
Vi havde igen oplevet en Førkrigsudenlandstur.
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TAK TIL SVERIGE
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fJUleilZ 8 Koch
fARVER GADE 8 • CENTRAL 3630

nder Besættelsen hal' mange af vore Medlemmer fundet et Fristed i Sverige, hvor de mere heldigt stillede
har kunnet dyrke deres kæreste Sport - Roningen takket være en udstrakt Imødekommenhed fra de svenske
Roklubbers Side. lait er ca. 60 danske kvindelige og
mandlige Roere fra Landets Klubber blevet modtaget
som Gæster i de svenske Klubber, hovedsagelig i Goteborg og Stockholm, men ogsaa i Provinsbyernes Roklubber er mange blevet optaget som Medlemmer og
modtaget med en hjertelig Gæstfrihed, der skabte mange
Venskabsbaand mellem danske og svenske Roere. Størst
Tilslutning af fremmede Roere havde maaske Akademiska Rodclforeningen i Stockholm, hvor vore egne Medlemmer fandt ned, og sammen med de andre Landes

»Stromrodden « 1. Oktober 1944. Den danske Otter.
6
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Studenterroere satte et helt internationalt Præg paa Livet
i A. R F. Alene denne Klub havde ca. 30 Danskere, 20
Nordmænd, 10 Hollændere, et Par Englændere og en
Ungarer som Gæster. Flere Friendly-Matcher blev arrangerede mellem de svenske og udenlandske Roere. Saaledes deltog vi i Hagaregattaen 1944 med et 4-Aarers
Inriggerhold, hvor vi vandt med "( Sek. foran 2 hollandske og 2 svenske Hold. Endvidere deltog vi i »Stromrodden« - et Propagandaløb, som A. R F. og »Dagens
Nyheter« arrangerede, og som første Gang blev roet den
1. Oktober 1944. Vi tabte med nogle faa Sekunder. Løbet
blev roet over en 4 km lang Bane i Otter med Start fra
Stadshuset og gik gennem Strømmen under Nordbroen
og Slottsbroen til Djurgårdsbrunnsviken, hvor Opløbet
fandt Sted med Maal ud for Søfartsmuseet.

Paa Danske Studenters Roklub's Vegne ønsker jeg at
takke de svenske Roklubber, som har vist vore Medlemmer Gæstfrihed under Besættelsen.
C.O.H. I
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Samme Dag gik for første Gang »Sofflocksloppet«,
der er en Kaproning i Otter mellem Stockholms Højskoler. Løbet har faaet Navn efter den originale Præmie,
en lille smuk Træsofa smukt udført i Teak. Sofflocksloppet - ordret oversat: Sofalaagsløbet - svarer til vor
Studentermatch. Navnet hentyder til, at Stockholmerne
altid bebrejder Studenterne, at de svirer om Natten og
ligger paa Sofalaaget og sover Rusen ud om Dagen. Præmien, der er stadigt vandrende, blev skænket A. R F.
af samtlige udenlandske Roere blandt Hollænderne,
Nordmændene og Danskerne som et synligt Bevis for den
Taknemmelighed, de nærede mod A. R F. Til Præmien
hører ogsaa en lille læderindbunden Bog, hvori de deltagende fa ar deres Navne opført. Dommere ved Matchen
er Stockholms Højskolers Rektorer. Præmien blev overrakt A. R F. gennem dennes Formand, Dr. Werner Olsson, ved en Højtidelighed foran Søfartsmuseet efter Løbet, hvor hver af Repræsentanterne for Giverne, Henrik
Lundh (N. S. R), Hans Hoods (Holland) og C. O. Hanssing (D. S. R), holdt en Takketale til A. R F.
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dnedkermesler
(Buddingevejs Maskinsnedkeri)

BUDDI NGEVEJ 80
LYNGBY 1212

G. A.

HUSMANNS EFTF.

STUDIESTRÆDE 7

. TELEF. C. 2172

Glarmester

Rich foto

Alt Bygningsarbejde ud/øres

SEKS MAND I TO BAADE
København - Vallensbæk - Vallø Strand - Feddet Nordfeld - Pedersværff -Stubbekøbing - Vordingborg

(.!'l..1. r!le. j('.~"$e A-S .

Tegninger af Palle Lunøe.·

Træ-, Finer- og Tømmerhandel
NIELS EBBESENSVEJ 6 • KØBENHAVN V•• TlF. CENTRAL 3205

Alt Tagarbejde
udføres.

Gas- og Vand-Installatør
Sanitet og Centralvarme

G.s,- Vand,Sanilel- og
Cenf'8Ivarme-

Blikkenslager

c. E.

PEDERSEN

Højdevangs Alle 5 . Tlf. Amg. 8864

anlæg.

Hurtigt. solidt
forlang TIlbud I

V

i er 6 Fyre, som i de senere Aar har lavet Langture ...
altsaa rigtige Langture ... ikke saadanne Ture, hvor
det gælder om paa noget Punkt at sætte Rekorder, og
hvor man ror og ror bare for at se, hvor langt man kan
komme paa den kortest mulige Tid, men rigtige Ture,
hvor man fa ar roet en passende Del, faar snakket nog'en
Ting, faar badet og solet sig, faar drevet, saa selv Lin
Yutang vilde være tilfreds, fa ar spist nogle Bøffel' og
drukket nog'le Dramme og - ja, jeg kunde blive ved kort sagt: saadanne Ture, der skaber Mænd.
Medens Grundbestandell stadig er de 3 gamle Langtursrotter fra 1941, har Indmaden i den anden Baad
skiftet noget, og vi har saaledes haft den Ære at have
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ud~ær et ikke ubetydeligt Antal Langturskaniner, som
alle r opdraget strengt, men retfærdigt i den barske
H mor, som Langtursroning kræver. I Aar bestod Holdet
af Jørgen, Niels, Palle, Einar, Kaj (Rich som en fortræffelig' Erstatning fra Kvik) samt undertegnede. En
yderligere Præsentation er næppe nødvendig; enten kender Ios, og saa er det jo lige meget, eller ogsaa kender

Indkøb hos Rejefiskeren.

Rich fot o

I os ikke, og saa kommer det jo strengt taget ikke jer
ved, hvem vi er.
Forinden vi lægger ud, maa jeg lige indskyde et Par
praktiske Bemærkninger. Vi har altid ordnet det saaledes, at Jørgen, som ogsaa i sin civile Beskæftigelse
paa fortræffelig Maade for valter andres Mønt, er Kassemester, saaledes at han mod passende Indskud afholder
alle Udgifter. Det er i Virkeligheden en vidunderlig Fornemmelse, at man kan gaa rundt uden en Øre i Lommen, bestille Bøffer, sende Blomster til søde Værtinder,
gaa paa den underjordiske i Præstø og i det hele taget
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gaa og hygge sig uden at behøve at ofre en Tanke
paa, at noget skal betales. Hertil kommer, at Einar er
født med den Besynderlighed, at han, uanset hvor han
færdes, og uanset om han er i Kjole og Hvidt eller kun
iført Badebukser, for at have Ro i sin Sjæl maa have
en lille graa Dametaske i Haanden indeholdende Spejl,
Kam, Tændstikker, Tobak o. s. v., saaledes at vi andre
altsaa heller ikke behøver at skænke disse Ting en
Tanke. Endelig har vi den Ordning, at de 2 Baade stadig
bytter Mandskab; paa den Maade kan en Diskussion
holdes levende Dage igennem, idet der stadig kommer
nye Impulser i Baaden, ligesom man næsten aldrig ved,
hvorledes Flertallet i en Baad vil være. En uskreven Lov
for Langture siger nemlig, at der vel er visse Ting, som
Styrmanden maa afgøre, men at der ved alle vigtige
Afgørelser maa være Afstemning med Flertalsret, dog
at den enkelte i nogle Spørgsmaal maa have absolut Veto,
enten i den Forstand, at en enkelt Mand kan vælte hele
Planen ved at gaa imod, eller at han f. Eks. maa finde
sig i at sidde hjemme, medens de andre gaar paa Kro;
der maa faktisk af den virkelig fine Jurist kunne skrives
en hel Afhandling om Sædvaneretten paa dette Omraade. Var det ikke noget for Bondo Svane?
Naa, vi startede altsaa en Søndag' i Begyndelsen af
Juli Maaned i fint Vejr, og da vi havde roet en passende
Tid og syntes, det kunde være rart med en Bid Brød, opdagede vi til vor Glæde, at der laa en dejlig »Anders
And« og hyggede sig paa Vandet, netop egnet til Landingsplads. Vi lagde naturligvis til og indrettede os
hyggeligt paa Understellet af »Enken fra Kastrup « med
Frokostpakker o. s. v. Nu viste det sig til og med at være
saa heldigt, at der tilsyneladende til Ære for os var
arrangeret en større Flyveopvisning paa Kastrup Flyveplads, som laa lig'e indenfor. Et lille (meget lille) Tusind
Flyvere steg op for straks at flyve til Køge, tilsyneladende for at aftale, hvad de vilde lave. En passende
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Tid efter kom de tilbage og lavede de fineste Kunststykker for os. Til sidst begyndte de som en særlig Opmærksomhed at bombardere os, og det var naturligvis
en stor Oplevelse. »Anders And« led det imidlertid ringe,
------den »gik under Jorden«, og vi maatte hoppe i Baadene
med'ih Ostemad i den ene Haand og en Flaske Mælk,
eller hv~ det nu var, i den anden Haand uden at faa
Tid til at sige Tak for Husly; vi sendte heller ikke Kort,
hvad vi ellers plejer at gøre.
Vi roede 'saa i kedeligt Vejr og stærk Modvind syd
om Amager og naaede langt ud paa Aftenen til Linie 3's
Endestation, hvor vi slog Lejr. Erfarne Langtursroere
ved, at naar man endelig skal i Land efter en lang og
besværlig Tur, skal man altid slæbe Baaden, der paa
det Tidspunkt er tung som Bly, op paa Stranden over
Mudder blandet med skarpe Sten; ens Trætøffel forsvinder straks i Mudderet, og man har det da ligesom den
lille Havfrue i H. C. Andersen's Eventyr, da hun havde
faaet Ben; ved hvert Skridt er det, som man traadte paa

•

Morgentoilette ved »Linie J's Endestation «.

Rich fot.
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Knive. Hvis man vil undgaa dette, skal man bare tage
Einar med. Han er i Almindelighed meget daarlig til at
styre, den mindste Sø faar han med stor Behændighed
lokket indenbords, men han har Næse for Landgangsbroer, og uanset, at der ved Linie 3's Endestation var
sort som i et Blækhus og iøvrigt fuldt af Siv, lagde han
med usvigelig Sikkerhed lige ind iiI den fineste lille Bro.
Charmen ved første Gang paa en Langtur at rejse
Telt midt om Natten, hvor ingen ved, hvad man har med,
eller hvor noget er, skal jeg gaa let hen over; begge
Teltene, som iøvrigt var fortræffelige (udlaant af Klubben), viste sig at have faste Underlag, hvad ingen af os
vidste. Da vi endelig var færdige, og vi vilde have os en
stille Aftenbajer, viste det sig, at Madonnaen laa under
Underlaget; vi kunde allesammen føle den, men vi var
for trætte til at foretage videre og maaHe derfor sove
ind med den glædelige Bevidsthed, at vore strengt tilmaalte 2 Øller pr. Mand vilde vare en Dag længere end
beregnet. Det blev dog paalagt Einar fremtidig altid at
have en Madonna i sin lille graa Taske.
N æste Dag asede og masede .vi os over Køge Bugt i
Modvind og Regn. Selv de udvalgte kan ikke altid straks
vurdere Gudernes Gaver, og vi bandede naturligvis stygt,
men da Feltet, der havde været en Del spredt under
Strabadserne, igen var samlet i en hyggelig »Kro « i Køge,
hvor vi fik en Bøf, der var mere engelsk end nogen
Englændel~, val' vi naturligvis ganske klare over, at de
haarde Prøvelser havde haft en højere Mening. Aldrig
hal' en Bøf med en Dram smagt saa usigelig godt,
og i de følgende Dage fik vi rigelig Belønning for vor
Standhaftighed i Form af straalende Sol og stille Vejr,
saaledes at der ikke val' en eneste, del' fortrød , at vi ikke
i Køge Bugt havde ladet os drive tilbage til vor første
Lejrplads og havde taget Linie 3 hjem.
» J eg tegner aldrig efter levende Model, med mindre
jeg tegner Nisser«, siger Storm Petersen, og han er en
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viis Mand, som man gør klogt i at lytte til. At skildre
en Rotur med en saglig fremadskridende Beretning om,
at saa roede vi derhen, og saa badede vi, og saa roede
vi derhen, og saa blinkede vi til Pigen med Guldhaaret
o. s. v., o. s. v., er en farlig Ting. Roning er jo ogsaa en
ensformig Materie at beskrive; man laver Fremstræk,
fanger Vandet og trækker hurtigt tilbage, - hvis Jørgen

Genistreg, men det kan jo ikke nægtes, at vi havde megen
Glæde af Einar, der var Aarets Langturskanin. Helt fra
København havde vi hørt om hans nære Tilknytning til
saa at sige hele Lavadelen paa Møen og Falster, og vi
havde væltet os i Anekdoter omhandlende Lavadelens
mærkelige Meriter, som vi jo saavidt muligt maaHe være
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- - - den vilde faktisk hele Tiden helst
ro den anden Vej -

og Niels er i Baaden, er Fremstrækket dog det hurtigste,
- og det gentager sig et Par Millioner Gange. Vi havde
tilmed det særlige Raffinement, at Styrbordsaaren paa
den ene Baad var meget vanskelig at ro; den vilde faktisk hele Tiden helst ro den anden Vej og protesterede
mod den sædvanlige Anvendelse ved stadig at glide ud
af Gaflen, og da vi havde passeret Stevns Klint, blevet
lyst Hoved - jeg maa med Beskæmmelse erkende, at
det var Erstatning fra Kvik - klar over, at vi i den
paagældende Baad havde 2 Bagbordsaarer. Jeg vil naturligvis ikke røbe, hvem der havde Ansvaret for denne

- - - Einar havde engang kørt Tang for
en mindre Gaard [Jaa Nordfalster.
(

)

\

}

,

)

fortrolige med, naar vi i Landgangstøjet skulde i Højenloftssale paa Godserne. Endvidere paastod han, at han
var bedste Ven med en Øldepotmand i Stubbekøbing,
og vi havde derfor yderligere svælget i Forventningen
om alt det Øl, vi i den ølfattige Sommer skulde have.
Begge Dele viste sig naturligvis at være Lamperøg. Sandheden var, at Einar engang havde kørt Tang for en
mindre Gaard paa Nordfalster, og at han i sin Ungdom
havde lugtet til Proppen af en Øl i Stubbekøbing. Derimod var han et fortræffeligt landbrugskyndigt Medlem

/

/
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af Holdet, som med stor Sikkerhed indledede Forhandlingerne med de forskellige Landmænd, vi mødte, med
en saglig Drøftelse af, hvorledes Hartkornet stod i Aar.
Alt i alt var der Enighed om, at han bestod Langturskaninprøven med bedste Karakter, og Udnævnelsen skete
om Morgenen paa hans Fødselsdag paa en herlig Lejrplads paa NOl·dfeld. Niels, Kaj og jeg sov i Telt sammen
og' havde i Løbet af Natten samdigtet et pragtfuldt Hyldestdigt, som vi Kl. 6 læste op i det andet Telt, efter at
vi i Procession var skredet derover. Det var meget rørende og dybtfølt, og der var bestemt ikke et øje tørt, da vi
var færdige. Af Hensyn til Censuren kan Digtet desværre ikke g'engives her; Tonen paa en Langtur staar jo
som bekendt paa et lavt, men behageligt Stade.
Selvom jeg som nævnt maa afstaa fra at give en
detailleret Skildring af Turens forskellige Faser, vil jeg

dog betro den eventuelle Læser, at vi daskede videre fra
Køge, havde en vidunderlig Lejrplads ved Vallø Strand
(hvor man dog skal have særlig Tilladelse til at telte), og
at vi næste Dag i det finest tænkelige Vejr roede forbi
Stevns Klint. Vi havde alle smidt Bukserne og nød i
fulde Dra o ' at hoppe i Vandet, hver Gang det passede
os, uden a~ faa Sand mellem Tæerne. Det er faktisk en
Behagelighed, som badende fra Stranden slet ikke ke~
der. Alt aander Fred og ingen Fare, da der pludselIg
med Sekunders Varsel brød en Skypumpe løs, saa alt
00' alle blev dyngvaade; for Niels var Episoden særlig
t:agisk, idet han pludselig opdagede, at hans 25 Play~r's
a 1,25 Kr. (Hm!) sejlede rundt i Baaden. Tragedien
herved vil de fleste vel endnu kunne fatte. Vi saa derfor ingen anden Mulighed end at lægge ind i Rødvig,
hvor vi i Dagens særlige Anledning besluttede at spise
Middag paa Kroen. J eg vil dog advare eventuelle Efterfølgere i denne Tur mod at spise Middag paa Rødvig
Kro. Vi bestilte Dagens beskedne Middag, en Flaske
bayersk Øl pr. Mand og en beskeden Dram, og stor val'
vor Rædsel, da Tjeneren frembar 6 Rødvinsglas fulde
af Snaps. Da Regningen kom, lød den paa 6 Middage,
6 Øl, 6 Ostemad o. s. v. samt 24 Snapse. Hermed er fremtidige Langtursroere advarede.
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Jeg har i det foranstaaende paa det yderste bestræbt
J,Iiig for ikke at være saglig, men en enkelt Oplevelse,
som vi havde paa Turen til Møen (altsaa Øen), synes
jeg dog, jeg maa berette om. Vi roede nemlig ind i
noget hvidt, som paa Afstand nærmest saa ud som 1sOager, men som viste sig at være et Svane træk paa vel
ca. 1000 Svaner, som laa og vuggede paa lavt Vand. Da
vi kom nærmere, lettede de alle, og det var simpelthen
et pragtfuldt Syn at se i hundredvis af Svaner i Luften
paa een Gang, samtidig med at det susede i Luften af
alle Vingeslagene. Jeg har i hvert Fald aldrig tidligere

j
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set mere end et Par Svaner i Luften paa een Gang, og
jeg tror, at det i Danmark er et Særsyn at se et saadant helt Svanetræk flyve af Sted.
Naar vi i det hele taget lagde ind i Stubbekøbing,
skyldtes det unægtelig navnlig Einar's 01mand, men
uanset at han jo som nævnt glippede, blev Opholdet i
Byen alligevel en uforglemmelig Oplevelse. Ved Ank~msten til Byen blev vi højtideligt budt velkommen
af Formanden for den lokale Roklub, som inviterede
os til stor Kanindaabsfest. Som et passende Svar paa
denne Gestus dekorerede Kaj Festlokalet, hvad der dog
ikke gjorde os mindre velkomne. Der var saaledes lagt
op til det store Gilde, og vi gjorde meget grundigt
Toilette i Teltene. I Retning af ejendommelige og fantasifulde Kostumer har Kaj i hvert Fald Rekord for Nordfalster, og hans Kostume den Dag overtraf vore dristigste Forventninger. Der var faktisk ikke den Farve, som
ikke var repræsenteret, og samtidig havde han Striber
paa alle tænkelige Ledder. Vi vakte derfor berettiget
Opsigt, da vi førte os frem til Gildet. Naar dette blev
saa vellykket, skyldtes det bl. a., at en væsentlig Del
af Stubbekøbings Ungmøer i Løbet af kort Tid fra
Gemmer, »hvor ingen hvid Mands Haand endnu havde
~at sin Fod« eller, om I vil, fra Brystdugens kyske Skjul
fremdrog en Flaske Snaps el. lign. Følgen blev, at vi
alle, d. v. s. næsten hele Byen, spiste og drak og dansede
den hele Nat, hvad der jo dengang for en Københavner
var noget ganske usædvanligt. Selv Stoikeren Palle lod
sig rive med af den uskyldige Moro, efter at han først
i en rum Tid havde siddet i Teltet og set misbilligende
paa Ungdommens harmløse Leg. Til sidst maatte han
dog som Svenskeren erkende, at ogsaa han engang havde
været ung, maaske yngre end de fleste. Nej se, sagde
han, og saa sagde han ligesom de gamle Islændinge ikke
mere den Sommer. Jeg personlig lærte at danse Swing
den Aften. Tak, I Stubbekøbingpiger, det var en ufor-

')
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og sikken en Arrest!

glemmelig Nat. Vi vil længe mindes jer og Imaaske
nogle af os. Og sikken en Anestl
En Skildring af en Tur i de sydsjællandske Farvande
burde naturligvis indeholde en Fremstilling af de ophøjede Følelser, der fyldte os, da vi laa ved Foden af
Møens Klint i klart dybblaat Vand, med straalende Sol
paa den hvide Klint og med de pragtfulde lysegrønne
Træer som en vidunderlig Farvekontrast til den lyseblaa
Himmel. Vi følte alle ligesom en Klump i Halsen, og ingen
kunde sige noget i flere paa hinanden følgende Sekunder o. s. v., o. s. v. Det vilde imidlertid være bar Løgn
altsammen, for det første fordi det paa Grund af Miner
var forbudt at ro ud for Klinten, og for det andet fordi

/
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det regnede, da vi var der til Fods. Den lyriske Læser
maa derfor have en saadan dybtfølt Skildring til gode
til en anden Gang.
De Vanskeligheder, der opstaar, naar man skal stuve
Baadene i Begyndelsen af Turen, er for intet at regne
mod det Virvar, der opstaar, naar de forskellige Ejendele
igen skal fordeles. Alle gør naturligvis Krav paa Spisebestikket af rustfrit Staal, den fine Brødkniv o. a. Ihærdigheden paa dette Punkt skyldes i og for sig ikke nogen
særlig Trang til at rage til sig, men udelukkende, at samtlige KøkkenrekvisiHer jo er stjaalet hjemme, og at vi
altid fa ar et farligt Vrøvl med Konen, hvis vi ikke kommer hjem 'med noget bedre end det, vi tog i Køkkenet.
At Vordingborg Roklub holdt til det Slag, som blev udk æmpet, maa betragtes som et Vidunder. Da vi spulede
Baadene, viste der sig iøvrigt den Besynderlighed, at
de to Baade paa hele Turen tilsammen kun havde haft
een Bundprop. Saa kan enhver jo søge at regne ud,
hvorledes det er gaaet til!
En Langtur ender, hvor den begynder. Vort Udgangspunkt var København, og vi endte paa »København «,
hvor vi indtog det store, usandsynlige, ortodokse, russisk-romerske Bad, medens vi søgte at slappe af efter
de umaadelige Strabadser, som Turen havde budt os.
Knud.
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D. S. R.s VIRKSOMHED 1941-1945
Antal
aktive
Medlemmer

Aar

1941
1942
1943
1944
1945

850
1029
1226
1209
1233

Sæsonens
I forAntal
km ' 1 Varighed
samtlige

Antal
Baadture

Antal
Medlemsture

Medlemmer

7531
8361
9493
6057
5448

19684
22173
26432
13235
12926

154330
171257
225881
100391
118830

i Uger

28
29
31·
29**
30

.) Roningen dog standset i ca. 6 Uger, fra d. 29. A ugust-S. Oktober.
..) Effektiv Rosæson ca. 23 Uger (30. April til 28. Juni og 9. Juli til 19. Oktober ind.).

Aar

1941
1942
1943
1944
1945

Antal
km
ialt

Antal
Baadture

Antal
km pr.
Tur

54166
58802
73262
39304
44469

7531
8361
9493
6057
5448

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

Antal Baadture
30 km og derover
lait

86
113
169
32
88

GennemAntal km
snitlig
roet og
Længde
af
styret paa
H~rafegI.
Ferietur
Ferielangt.
Ferieture
km

31
32
39
31
27

293
223
245
215
235

9080
7139
9540
6674
6339

OVERSIGT
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1945
Antal
Ture for samtlige
akt. Medlemmer

Gennemsnitligt
Antal Ture pr.
roende og styrende Medlem

Antal km
for samtlige
Medlemmer

12926

10,5

118830

Antal Personkm.
roet og styret
paa Langtur

28684
heraf eg\. Ferieture

19017
7

\
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BAADENES BENYTTELSE I 1945
Type

Otter

Firer m. St.

Baad

km

»Blue boy« .
»Ca-ira« ..
"Ormen« ..
"Moa«
»Odd«.
»Streg«
»Vips«
».1f« • ••

-.

..

· ...
·.
·.
·.
·.
· .....
· .....

Ture

IAntal
km
pr. Tur

155
97
205
457

17
12
25
54

9,1
8,0
8,2
8,5

-

-

-

320
530
155
198
1203

55
82
25
38
200

350
198
548

39
20
59

9,0
9,9
9,3

I

5,8
6,5
6,2
5,2
6,0

Firer u. St.

"Cox«.
"Jarl« .

Toer m. St.

"The Twins«

95

16

6,0

Toer u. St.

"Sans«

· ...

75

11

6,8

"Duo« . . . . . . .
"Minerva« . . . .

35
27
62

4
4
8

8,8
6,8
7,7

,,(1« . . . . . . . . .

155

19

8,2

Udøbt . . . . . . .

250

33

7,6

"Olsen« . . . . .
"Avanti« . . .

40
188
228

20,0
10,4
11,4

Dobbelt-Sculler
Single-Sculler
cravelbVl!:l!:et
Single-Sculler
klinkbygget
Halvoutrigger
Firer m. St.
Halvoutrigger
Db.-Scl. m. St.

FireaarersInrigger

..

399

2
18
20
54

"Hjalte« . ..
"Viking« ..
"Thor« ...
"Bjarke« ..
"Dan« . . . . .
"Saga« · .. .
Transport . . .

153
695
729
452
457
96
2582

19
84
74
69
42
17
305

8,0
8,3
9,8
6,5
10,9
5,1

Transport ...

6054

779

-

.

Udøbt . . . . .
(»Tveskæl!:«)
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AntalTure JO km
og mere

I

·.

6054

779

-

9

Transport . . .
"Eos« . . . . . ·
»Dreng« . . . . . .
"Blaa«. . . . . . .
»Jyden« . . . . . .

2582
817
234
1300
146
5079

305
111
16
152
18
602

7,4
14,6
8,5
8,0
8,4

9
3
1
4

1298
830
1543
1152
1395
2474
446
1582
1165
1662
537
423
1162
1278
1425
993
19365
Ferieturene undt. 14609

137

9,5
12,6
15,4
23,5
8,5
7,4
40,5
8,1
11,2
8,2
20,7
26,4
20,7
11,0
14,8
31,0
11,4
8,7

6
2
7
5
3
6
3
3
3
5
2
1
5
4
1
5
61

5,5
5,8
5,0
5,6
5,7
5,2
5,3
5,5
5,7
6,3
5,8
5,8
5,4
3,0
7,5
6,9
5,6
7,9

1

.

»Roar« · .....
»Helge« .•. ·
»Hugin« ... · ..
»Munin« .. · ..
»Freja« . . . · ..
»Tjalfe« . . . · ..
»Leif« . . . . · ..
»Loke« . . . .
»Rolf« . . . . . .
»Rune« . . . . .
»Cimbria« ...
»Elektra« . . . .
DD.S.R.« . . . .
»Svea« ....
»P.R.« • . . . . .
»A.R.« · ....

.

I
ToaarersInrigger

·

»Cito« . . . . . . .
»Atom«. · ....
»Tuto«
»Uno«. · .
»(!" • . •

Single-Sculler
klinkbygget

7,4

-

Ture

Transport.

FireaarersInrigger

1
2
4
2

I

Antal km AntalTuJO km
pr. Tur re
og mere

km

Baad

Type

·.

»Alf« .. · .
»Ran<'. · ..
"Svip«. · .
»Ion« .. · .
»Daphne« ..
»Nympha«.
"Svava« ...
»Svante« . . ..
privat: »Vips«.
»Jim« .
udøbt .
-

9

lait for samtlige Baade :

9

+ Ferielangt.m.D.FJ.R.'s Baade o.a.:
Samlet Resultat:

632
1822
127
702
988
1234
1510
1116
888

986
484
2437
1911
3
82
48
14970
42886
1583
44469

66

100
49
163
334
11
195
104
202
26
16
56
116
96
32
1703
1684
114
316
25
126
173
235
282
203
154
156
84
419
355
1
11
7
2661
5440
8
5448

17

1

2
80

-

8
88

8,1
7*
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kan vi nu snart igen levere de før Krigen saa kendte og meget benyttede

MARINAT
Pl'oduktel'

MATERIELLET

M

ateriellet blev i 1945 forøget med 2 Stk. 2-Aarers
Langtursbaade, 1 klinkbygget Dobbeltsculler med
Styrmand og 2 Stk. klinkbyggede Singlescullere. - Alle
Baadene blev bygget paa D. S. R.'s Baadeværft.

f. Eks. Klar Yachtlak
Klar Spar Varnish

D. S. R.'s Baademateriel i 1945:

Skibsbundfarv8 1 rød og grøn

Hvid Understrygnings farve
Hvid Kopal Træk·Spartel
Inden- og udenbords hvid Emaille
Ætsalin elc.

A/S

O. F. ASP

(Grundlagt 1857)

Specialfabrik for Farver og Lakker til Skibsbrug
Prags Boulevard 37 . K ..bonhavn S . Tlf. C. 65 Lokal 12 og 22

2-Aarers Inrigger ..... . . . .... . ..
4-Aarers Inrigger ...... . . .. .....
Klinkbygget Singlesculler .......
Klinkbygget Dobbeltsculler med
Styrmand ........ . ........... .
Gig-Firer .. .. .. . ..... .. .. . . . ....
Gig-Otter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cravelbygget Singlesculler .. . ...
Cravelbygget Dobbeltsculler ... .
Toer uden Styrmand . .. . ........
Toer med Styrmand .......... . .
Firer uden Styrmand .. .. . . .....
Firer med Styrul and . .... ... .. .
Otter ....... . .. . .. .. ... . . . . . ....

18
10

15

3

1
2
2
2
1

2
5
2

laIt 64

MARMORIT
er Navnet paa Flisen med de store Muligheder
M A R M o R I T - Fl i s e n fabrikeres forskellige Sleder i
Danmark. - Vi staar til Tjeneste med Tilbud og Oplysninger.

II MARMORIT
S

Ribegade 4 • København

ø . 'Central

96 55

UDDRAG AF KASSEKr.

Ø re

Kr.

R EGNSKABET FOR 1945
Øre

INDTÆGTER

Kontingent :
Aktive Medlemmer, inkl.livsv. Med!. 1.500,00
Passive Medlemmer . . ... . . .. . . . .... . . . ... . . .
Tilskud og Gaver:
Danmarks tekniske H øjskole . ..... . ...... .. .
Ved D anske Studenters Idræ tsrraad :
Universitetet .. ... . ..... . .. ..... . .. ... ... . .
Danma rks tekniske H øjskole . . .. ... . . .... .
Lega~e r .. .. . .. .. . .. . .. . .... ... ... .. .... . . .
D. S. R. s Venner ... . . . . . . . . .. .... .. ... .. .. . .
Andre Indtæ gter :
Skabskort . .. . ... ... .... . ... ... . .. ... . . . ... .
Udlejning a f Loka ler, Nivaahuset etc ... 424,50
-;- Repa ration ved Nivaahuset .... .. .. 179,27
Klubaftener, Fester m. m . . .. Indtægt 3.676,92
Udgift 2.680,43
Refunderet Brændselsudgifter . . ..... ...... . .
Salg af Tryksager ..... .. . . ... . ............ .
Andre Indtægter ..... . . .. . . .. . .. . ... . ...... .
Underskud . ... ............. ... .. .. . . . ... . . . .. .

47.439
2.540

05
00

500

00

2.600
350
1.150
670

00
00
00
00

1.678

00

245

23

996

49

1.439
434
138

00
33
39

49.979

5.270

4.931
475

05

00

44
97

.

Kr.

UDGIFTER
1111ders kud, overført fra forrige Aar .. . .... . . . .
KllI.bhuset :
Leje af Grunden . . .. .. .... .... .... . . 2.887,50

Øre

Kr.

Øre

817

01

135,00

2.752

50

Ska tter og Afgifter .. ... ....... . .. . . .. .. .... .
Assura nce . .. .. .. ..... .. ... ... ..... . .. .. ... .
Vand, W. C. (Afgifter og Vedligeholdelse) .. .
Vedligeholdelse og Nyindretnin ger . .. .. . . . . .
Telefon ... . . .. . .. .. ... ... . . . . . . . ... ..... . .. .
Renholdelse .. .. . . . . ... .. . ......... . . ... . . .. .
Baadene:
Nyanskaffelser ..... . ... . . . .............. .. . .
Vedligeholdelse etc. . .. ' " ... . . ... . ....... . ..
Den da dlige Drift:
Inspektion etc. . . ... .. . . . . .. . .. . . ... ... ..... .
Opvarmning . .. .. .... . .. . .. ... .. . ..... . . . .. .
Belysning .. .. . . . . ............ . ..... .. .... .. .
Fremme af Klublivet :
Fællesture ....... ... ... ... .. ... ........ . ... .
Gymna stik og Haa ndbold . . .. .... . . . ... .. .. .
Skisektiohen (Tilskud) .... .. . . .. .... . ... .. . .
O fficielle Meddelelser . ... .. ... .. ... . . . . ... .
Andre Udgifter . . .. . .. . . ... . ... . . . . . . . .. .. . .
A dministration :
Kontormedhjælp .. . ... . ...... . ...... . ... .. . .
Kontorartiklel', Porto etc. . . . .. ... . .... .. .. . .
Repræsentation :
Aarbogen . ....... . . ... . .. .. . .. .... . . . . ... .. .
Andre Udgifter . ... . . . ... ... .... . . .. . .. .. .. .
Kontingent til D. F. f. R. ... . ... . ... ... .. . .... .
Kaproningsudgi fter :
Afdrag paa Laan i Baadehuset i Svdhavnen ..
Driften a f Baadehuset . .... . . . .. : .... ... . . . .
Vedligeholdelse a f Baade . . . ........ .. . ... . . .
Indskud , T ransport, Rej ser til Kaproninger . .
Rotræ ner . ... .. ...... .. ..... . . .. .... . ....... .
Gaasehuset«, Vedligeholdelse .. . .. . .. . . . . " . . .
Studenter-Ma tch . . ... . . ... .. .... .. .... Udgift
Indtægt
Overførsel til , Livsvarige Medlemmers F ond< ..

443
2.110
650
7.178
1.146
2.071

18
95
75
05
93
73

16.354

09

2.457 1 00
4.770 61

7.227

61

3.641
938
298

91
50
68

4.879

09

76
1.596
300
1.808
117

50
35
00
84
00

3.898

69

1.335120
1.253 30

2.588

50

3.241
2.657

36
50

15.496
773

56
35

1.222
1.500

70
00

2.734 1 96
506 40

8.000
2.907
1.755
1.958
875

00
69
02
85
00

1.713
490

10
40
!

60.656 ! 46

Klubbens Pantegæld:
Klubhuset i Svanemøllebugten
150.000,Træ ningshuset i Sydha vnen . . .. ....
,.000,-

60.656 ! 46

Bjørn Møller,
Kasserer.
Stig Rønne,
Ove Petersen,
Revisorer.
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Einer Hansen
S~steJt.
Jagtvej 47

Tele!. Taga 3616

Leverandør til Danske Studenters Roklub

Carsten Petersen

S trllndlJoulevlIrd 160 - TI!. RY Vll/1g 272
L everlInda, til DClJlske St udenters Roklub

Gaasehyllen set fra Skoven.

Ame lung foto

Strøm & Svendsen
D.S.R.'s SKISEKTION GENNEM

Tele/Oll Celltral

6254
6234
6235

Kolonial
Hørkram og Konserves
en gros
Leverandør til Dan.ske Studenters Roklub

ADOLPH

HOLSTEBROE
Se C o .• EFTF .

Ai s

Wildersgode 56

Central 1655 -1 1665
Købe nhavn

Købbersøm

5

AAR

ki. ·ck l i:lIlc n h~tvde F,!ds e lsv.a, ~~kc lighedcL' . Man havde
paa (, 'Il 'nd IorSamllllf:!," 'II I I' e hnl RL' 1940 Lait om at
sLilIe cn S ,Id ion ti l at tage sig af MedlemJl1.crnes Vinteridræ t Der Val' i O . M. indkaldt til et stiftende Møde, som
skulde have være afholdt den 10. April 1940.
Saa gik Sommeren. De henlagte Planer syntes aldrig
at skulle blive iværksat, da pludselig Overlæge Harald
Hansborg dukkede op og satte Fart i Tingene, Den 16.
November fortalte han i Tilslutning til sit Bjergsportsforedrag om elet i 1938 stiftede »Dansk Skiforbund« og
bød D, S. R. velkommen til at deltage i Arbejdet.
Efter Foredraget meldte ea. 40 Medlemmer sig som
interesserede i at gaa ind for en Skisektion under Dansk

S
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Skiforbund, og den 29. November 1940 samledes de til
Stiftelsesmøde.
Om dette fortæller O.M.:
»Ved en stiftende Generalforsamling i Parkrestauranten den 29. November stiftedes Danske Studenters
Roklub' s Skisektion.
Til Bestyrelsen valgtes: Befragter H. S. Kiersgaard
(Formand), stud. jur. Jesper Hans Madsen (Kasserer) og
stud. jur. Henning Amelung (Sekretær).
Efter at Lovudkastet var vedtaget, skitserede den nye
Skisektions Formand kort det foreløbige Program og
nævnte bl. a., at det var Hensigten at arrangere Skiture,
evt. Week-end Ture paa Ski, Skiinstruktion, Skirejser
til Udlandet, Instruktion i Orientering efter Kort og
Kompas, evt. senere Orientering'skonkurrencer og Orienteringsløb. Endvidere udtalte Formanden, at man snarest
vilde sø"e Optagelse i Dansk Skiforbund, hvorefter man
gnttis vilde kUJlllc tilscnde Medlemmerne Forbundets
Medlemsblad » kispod«, det udsendes 7- 8 Gange aarlig.
Endelig lovede Formanden, at man i god Tid vilde tilrettelægge den kommende Vintersæson. - I »Officielle
Meddelelser« vilde man fremtidig finde Meddelelser om
Skisektionens Arrangementer i denne Rubrik.«

Ski under Fødderne, deriblandt flere Nybegyndcl'c. Af
disse husker jeg særlig en lille, ikke helt slank Skikkelse,
der pustende og stønnende gjorde ihærdige Forsøg paa
at holde et Par nye, glatlakerede Ski i passende Afstand
af hinanden. Opgaven val' haabløs. Han faldt og faldt,
men blev ved at rejse sig med eller uden Hjælp udefra.
Hans eventyrlige Energi og stædige Udholdenhed vakte
almindelig Beundring'. I Dag er han Formand for Sektionen, der allerede i 4 Aar hal' nydt godt af disse Egenskaber hos ham.
Aaret 1941 prægedes af begejstret Arbejde for de
nye Tanker. Der var Grøde i VinteridræHen. Nye Klubber stiftedes overalt, og D. S. R.'s Folk maaHe ofte i
Ilden. Mange andre Roklubber kom med i Arbejdet og
stiftede Skisektioner. Den 22. Januar kom Hellerup med,
i Marts Kvik, og senere fulgte Lyngby, Skjold og mange
flere. Alle saa de hen til D. S. R.'s Skisektion. Her kunde
man faa Foredrag'sholdere med Film, her kunde man
laane Kompasser og Banelæggere, her fandt man altid
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Forbløffende saa nøje Programmet siden er blevet
overholdt. Sektionen kunde paa dette Felt tjene som et
højst tiltrængt Forbillede for vore politiske Partier.
Allerede den 11. December lagdes der for med en
Propagandaaften, hvor Arne Hoft fortalte om den nye
Idræt og dens Muligheder. Vore første famlende Forsøg
i Terrænet foregik Søndagen efter. Ved Hjælp af Jespers
paa Smørrebrødspapir tegnede primitive Kortskitser tumlede vi igennem den den Gang i orienteringsmæssig Henseende saa jomfruelige Rude Skov.
Snart efter kom Sneen, og allerede den 22. December,
ikke en Maaned efter Starten, var vi ude 30 Stk, med

Til Gaasehytfen hører
ogsaa et »BadeDærelse«.
Ameluog foto
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Folk, del' val' villige til at tage med ud i Skoven og fortælle, hvad det drejede sig om. D. S. R. har fra gammel
Tid megen goodwill blandt danske Roere. Den styrkedes
yderligere gennem Skisektionen.
Men Arbejdet inden for Sektionen led ikke herunder.
I Januar deltog vore Folk for første Gang i Skikonkurrencer. I Københavnsmesterskabet i Langrend blev Henry

Gaa.sehytten.
Til højre Henning Kochs Ejendom »Skovrand«.

Amelung foto

Kiersgaard Nr. 12 i A-Klassen, mens jesper Madsen kom
ind som Nr. 7 i B-Klassen. I Slalommesterskabet: jørgen
Paulsen Nr. 10. I Danmarksmesterskabet i Langrend kom
Svend Malver ind som Nr. 8 og Sektionen som Nr. 2 i
Holdkonkurrencen.
Ved Medlemsaftener afholdt i Aarets Løb bød vi paa
saa kendte Navne som Eigil Knuth, Peter Freuchen og
jette Bang.
Saa snart Frosten var gaad af Jorden, fortsatte VI,
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hvor vi slap i December. Søndag efter Søndag tog vi ud
og trænede, oftest i Rude Skov, som vi altid hal' betragtet
som vort andet Hjem. Endelig' den 20. April fik vi for
første Gang Lejlighed til at vise, hvad vi duede til. A. L
arrang'erede her sit første aabne Løb, der senere som
»Stifinderløbet« overgik til A. L og D. S. R i Forening.
Løbet vandtes af Erik Kiersgaard, Ole Secher blev NI'. 3
og Voigt Nr. 7. Sektionen vandt Holdkonkurrencen.
Senere gik det Slag i Slag. Konkurrencer vekslede
med Træningsture og Instruktionsaftener. Det var morsomt at deltage i de store Konkurrencer. Men vi hal'
altid været enige om, at Træningsturene var de hyggeligste. Paa disse skabtes dette underlige, ubestemmelige
Fænomen, der kaldes »Klubaand«. Denne Beretning' vilde
være ufuldkommen, hvis ikke Niels Lundqoist's udødelige Replik fra Træningsturen til Hvalsø den 9. Marts
1941 blev draget frem af Scrapbogen paany. Han havde
tumlet omkring i flere Timer, og paa sin grundige, men
forgæves Søgen efter Post 1 møder han j esper, som staar
i passende Afstand fra sidste Post for at følge den spændende Slutspurt. »Har du fundet Post 5? « spørger jesper.
»Post 5, nej, er den her? Jeg ved for Resten slet ikke,
hvor jeg er, men her er F .... ns dejligt«.
1942 indledtes med Maanedel' af Sne og Skiarrangementer Søndag efter Søndag. Sektionen deltog i alle større
Konkurrencer og Mærkepl'øver, bl. a. K. M. i Langrend
og Slalom, D. M. i Langrend, Skiorientering' og Skistafet,
men uden nævneværdige Placeringer bortset fra Skistafetløbet. Her besatte vi 2. Pladsen i A-Klassen og
1. Pladsen i B-Klassen. I Efteraarets Orienteringsløb
fortsatte vi Sukcessen. jesper blev Nr. 2 i K. M., og
Sektionen vandt Holdkonkurrencen baade i K. M. og
i det første D. M., der afholdtes den 15. November i
Tisvilde Hegn.
Der var ingen Sne af Betydning i 1943. Saa meget
desto flittigere blev Orienteringen dyrket. Foraaret 1943
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Kommer igen
til Foraaret.

1946 S STORE NYHED ...

VERDENSPATENTEREDE SKIBINDING
INDSTILLES UDEN VÆRKTØJ og SKRUER
"J, / ; ,,, , l 4!.a b e t

S POATSARTIt(lER

EN

OROS
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blev Sektionens hidtidige Rekordsæson. I 4 Konkurrencer med iaH 436 Deltagere var de 96 fra D. S. R. Af
Løbenes 11 mulige Førstepladser besatte vi de '7 og ligeledes af 11 mulige '7 Andenpladser.
Efteraarssæsonen indledtes med den 29. August. Idrætsstævner blev forbudt, men vi kunde endnu forholdvis uforstyrret løbe i Skovene. Det gjaldt om at
skynde sig at gennemføre Løbene, saa man kunde være
hjemme, inden Spærretiden begyndte. I det reviderede
Pokalløb blev Høeg Rasmussen "Nr. 2, og D. S. R. vandt
Holdkonkurrencen.
Heller ikke 1944 kom til at byde paa Sne. Efter en
lille Skovekskursion i Marts med kgl. Skovrider E. Buchroald fulgte en Foraarssæson, der prægedes af Arrangementuheld. Saaledes maatte 2 større Løb annulleres paa
Grund af forkert anbragte Poster. Ved Stafetorienteringen i Maj besatte Sektionen 1. og 4. Pladsen i Senior-A
og 3. Pladsen i Senior-B. I Stifinderløbets Omløb tog
vi 6 af de 8 Oprykningsplaceringer.
Efteraaret blev en vanskelig Tid for Orientererne.
Besættelsesmagten kunde ikke lide os. Det havde den
aldrig kunrret. Men nu blev den mere aggressiv. Det var
farligt at vise sig et Par Hundrede Mand samlet med
Rygsække paa. Ved en enkelt Lejlighed var der blevet
skudt efter en Løber. Vi blev enige om at aflyse alle store
Foretagender og kun tage ud nogle faa Stykker sammen.
Paa den Maade legede vi Skjul med dem Efteraaret
igennem. »0. M. « udsendtes ikke, men Sektionens Stof
blev duplikeret og tilsendt de aktive Løbere direkte.
Postbudet kunde føle Duplikeringspapiret gennem de
tynde Erstatningskonvolutter. Han afleverede de afsenderløse Breve meget diskret. Den 3. December valgtes
Axel Lundqvist til Formand for Dansk Ski- og Orienteringsforbund.
1945 blev ikke helt uden Sne. Det lykkedes at afvikle
K. M. i Langrend, dog uden nævneværdige Placeringer
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j II

rationsorienteringen med sløjt Resultat. DCII Ih. , '1'\111 ' 111
ber knyttedes Forbindelsen med Norge, idet IO DUII ll',
deriblandt flere fra Sektionen, deltog i et stort 1... 1, i
Oslos Omegn. Ogsaa her blev vore Resultater duadig;c.
Men Gensynet med Nordmænd, det var noget fol' sig.
Ingen kunde give sin Broder en hjerteligere Modtagelse.
Det var Gensynet med Norge, der længst vil blive husket.
Til Pokalløbet i Oktober fik vi baade norsk og svensk
Besøg. Samarbejdet med Skaane fortsatte hele Efteraaret.
Saavel i Pokalløbet som i Danmarksmesterskabet vandt
Sektionen Holdkonkurrencen. I D. M. blev Saugman
iøvrigt Nr. 2.
Den indbyrdes Placering af vore Løbere
iøvrigt:
Fra Indvielsesfrokosten i Gaasehytten.

15/4

rencer afvikledes mcd. rcducerede Deltagerantal og uden
Toggang om øndagen. Den 25. Marts indviedes Gaasehytten ved en Frokost i Hytten med Deltagelse af den
cyklende Del af Roklubbens Bestyrelse. Da den 5. · Maj
kom, var den magre Sæson hovedsagelig Slut.
Vort Lands Befrielse skabte nyt Liv og nye Muligheder for D. S. R.'s Skisektion. Nu vilde Grænserne til
vore Broderlande blive aabnet. Knapheden paa Sko, Kompasser etc. vilde efterhaanden forsvinde og Trafikmidlerne forbedres. Tænk at kunne blive kørt i Bus direkte
til Omklæ dningsstedet.
I August fik vi Besøg' af skaanske Orienteringskammerater, og Lørdag den 1. September stod vi en
Snes Stykker paa Halsingborg-Færgen og betragtede
Byen, der laa foran os, som Børn foran en Juleudstilling
i et Butiksvindue. Det forunderlige var sket, det, som vi
gennem 5 Aar havde brugt til gensidig Opmuntring,
naar vi kom sammen. Om Søndagen deltog vi i KOl'po-

1945 var

Senior A:

Amelung foto

til Sektioncn. Fomarcts sædvanlige Orienteringskonkur-

l

1. Helge Høeg Rasmussen 6
2. Bent Saugman ....•. ... 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ove Krarup .... ...... .. 2
Gunnar M. Hansen ... . 3
Vagn Møller .. .. ...... . 5
Mogens Iiee ...........
Ejnar F. Voigt . . .......
Jesper Hv~n . ... . ... . . .
Henning Amelung .. .. . 4
-'C. O. Hanssing .. ,
Holger Meyer . ..... .. ..
Lars B. Petersen,. '., . '
Mogens Suppli ... .... .

22/4
+(=3)
2

27/4 30/9
1
5 -'-

1
3

3
2

-'-

3

4

2

6

7/10 14/10 28/10
4
4
2
6
10
8
4
3
+ (= 4) 7 +(= 4)
1
5
1
2
8
5
3
6
3
9
2

4

-'-

5

+

11/11 25/11 Points
2
22
20
7
20
3
8
15
3
13
12
10
4
12
2
11
5
6
4
2
O

Senior B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Points
Ib Thorup................ .. .... 26
Sven lIIum ........ .. ..... .. .... 11
Bjarke Fog . ........ .. , . . .
11
Sven Eric Albertus ... ...... . . .
9
Ib Freuchen .. .. .. . . . . . . . . . . . • .
8
Jon Tillemann .,..... . .... . ..
6
Hans Jacobsen ........ .... .. ...
4

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Points
Axel Lundqvist . . . . . .... .. . . .. 4
V. Friederic . ..... ..... .. ...... 3
Poul Gregersen . . . . .. . . . . . . . .. 2
Jeppe Schultz.......... ....... 2
Holger Jensen ... , .. . . . ....... O
Rønne Hansen., ... .. .... .
O

Helt i Toppen naaede vi aldrig ved Skikonkurrencer.
Men med Kort og Kompas i Haanden var vi stærke lige
8
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fra den første Dag. Der gaar en næsten ubrudt kontinuerlig rød Traad af Sejre og Placeringer fra det første aabne
Løb, vi deltog i, og til Danmarksmesterskabet 1945, hvor
jesper Hoen, Saugman og Vagn Møller vandt Holdkonkurrencen for Sektionen.
Vore Kaproere har i de senere Aar ikke formaaet at
holde Klubbens fine Traditioner i Hævd i samme Grad
som tidligere. Saa meget mere er det lykkedes for Sektionens Orienteringsløbere.
Det er værd at lægge Mærke til, at vore Placeringer
gennem Aarene ikke skyldes et Par enkeltstaaende
»Stjerner«. Navnene veksler hyppigt fra Løb til Løb;
kun Fællesnævneren: D. S. R.'s Skisektion gaar regelmæssigt igen paa Resultatlisterne.
løvrigt henvises til nedenstaaende af Bjarke Fog udarbejdede Statistik over Sektionens 5 første Leveaar:
Antal Al'I'angeJncntcr:

Medlemsaftener
Orienteringstræning
Orien teringskonku rrencer
Skikonkurrencer
Skiture
Ferieture
Andet

1940 1941 1942 1943 1944 1945 lait
f--- - - - - - - - - - 6
3
8
3
8
5
33
- --------10
12
19
1
17
68
9
- ------- - 11
5
12
9
17
54
r--- - - - - - - - - - 3
8
11
- - -------23
1
8
9
1
- -- - - - - - - - - 1
1
4
1
1
- -- - - - - - - - - 2
33
8
1
44

Orienteringsstatistik for A-K lassen
(Heri medregnet alle større Konkurrencer; for 1941 og Foraaret
1942 er alle Løb medregnet, da endnu ingen Adskillelse i A- og
B-Klasse).

Placering som Nr.

1

Antal Gange

6
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-M ' -;1 '
4

13

11

10

9

10

7

8

9

10

9

7

3

6

Holdkonkurrencer.
Samlet Antal Muligheder: 25.
Placering som Nr.

1

Antal Gange

17

-

2

2

3
-3

4

Ikke placeret

1

2

Samlet Antal Løbere fra alle Løb, der har gennemført under
Maksimaltid: 743 (K. M. 1945 dog ikke medregnet).
Heraf fra D. S. R.: 201 (K. M. 1945 dog ikke medregnet).

Orienteringsstatistik for R-Klassen
Individuelle Konkurrencer.
Samlet Antal Muligheder for Placering: 20.
Placering som Nr.
Antal Gange

1
6

2
5

~~_
5
344

7

6
-

5

8

9

10
f-

3

5

7

2

Holdkonkurrencer.
Samlet Antal Muligheder : 13.
Placering som Nr.

1

Antal Gange

7

3
2
-----3
1

Ikke placeret

3

Samlet Antal Løbere, der har gennemført under Maksimaltid:
676 (plus K. M. 1945, plus Pokalløb 1945).
Heraf fra D. S. R.: 126 (plus K. M. 1945, plus Pokalløb 1945).

Som Medlemmer af Bestyrelsen har fungeret: Henry
Kiersgaard (1940-41), jesper Hoen (1940- ), Henning
Amelung (1940-45), Einar Voigt (1941- ), C. O. Hanssing (1942-43), jørgen Birket-Smith (1942-43), Holger
Meyer (1943-44) , jeppe Schultz (1943-45), Vagn Møller
(1944- ).

Individuelle Konkurrencer.
Samlet Antal Muligheder for Placering: 27. Heraf har D . S. R.
opnaaet følgende Antal Placeringer som Nr. 1, 2, 3 o. s. v.:

Vor første Formand lever ikke mere. Han døde efter
at være ført i Fangenskab af dem, der overfaldt vort
S·
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Land i 1940, og som han hadede maaske mere end nogen
anden. Henry var en god Formand. Hans Opgave var at
bygge Sektionen op fra Grunden paa en Tid, da Skiforbundet ikke var den faste sammentømrede Organisation som nu. Hans Arbejde for Sektionen var utrætteligt.
Altid var han i Aktivitet for indadtil at skabe Styrke
og udadtil at hævde Sektionens Navn og Interesser. Og
dog var alle Problemer saa smaa i Sammenligning med
den store Krig. Vore Bestyrelsesmøder foregik dengang
oftest hos Henry. Der blev planlagt og diskuteret bravt.
Men Kl. 21 blev alt stille. Saa samledes vi med Familien
Kiersgaard inde i Dagligstuen. Jeg husker disse Minutter i andagtsfuld Alvor ved Radioen. »This is the BBC
Home Service. Here is the new s ... «.
Henry var Soldat. Danmarks Besættelse gjorde et
stærkt Indtryk paa ham. Men han var altid fuld af Tro
paa den Dag, han ikke selv fik Lov til at opleve. Vi vil
altid mindes Henry Kiersgaard.
Henning Amelung.
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