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DRONNING ALEXANDRINE IN MEMORIAM
• 24.12 . 1879

t

28.12.1952

D

et falder naturligt for D. S. R.'s be styrelse i år al indtede klubbens
årbog med nogle mindeord om Dronning Alexandrine . Det er ikke

noget, vi gør, fordi det " hører sig til «, men fo rdi vi hjerteligt tager del
i den sorg, der har ramt vor protektor, Hs. Majestæt Kongen, den
Årboqen er redige ret of Ejvind Sieve rt s

kongelige familie og he le det dan ske lolk .
Det kærl ige og

lortrolige

fo rhold,

der herskede mellem

Dronn ing

Alex andrine og hende s sønner, var ke ndt al alle, og hver gang der
blev hentydet til det, eller vi så udslag af denne hjertelige føle lse, ha r
det glædet os.
Dronning Alexandrines store interesse for dansk idræt, som hun ha vde
tilfælle s med vor gamle konge Chri stian d. X, var en kilde til glæde og
opmuntring for vore idrætsfolk . Selv var hun, som bekendt, ivrig udøver

,

af golfspillet og v iste denne gren af idrætten megen interes se , men
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derudover har Dronning Alexandrine også hall en levende interesse lor
andre idrætsgrene, ikke mindst den idræt, der i særlig grad har vor
konges bevågenhed : Rosporlen.

Denne

idræt

var ikke

Iremmed

lor

Dronning Alexandrine, idet hendes fader havde v ære t en ivrig udøver
af rosporlen, og denne interesse er således gået i arv til Kong Frederik.
Ved adskillige lejligheder har Dronning Alexandrine overværet kaproningsstævner her i landet, i havnen, på Bagsværd sø og Brabrand sø.
Men mon ikke bestyrelsesløbet ved eflerårskaproningen i 1940, hvori
daværende Kronprins Frederik deltog, og hvor D. S. R. blev nr. 2 af
8 både hold, har glædet hende særligt. -

Eller da hun fra kajen i Kalk-

brænderihavnen en ellerårsdag et par år senere overværede det otterløb ved klubk aproningen, hvori kongen deltog og sejrede.
Her i klubben -

som andre steder i vort land -

vil vi bevare mindet

om Dronning Alexandrine, der var så stilfærdig og beskeden, så jævn
og ligetil i al sin færd, og som vandt sig venner overalt, hvor hun
fæ rdedes, og som havd e hjerte for alle, der trængte til hjælp. -

Vi

vil æ re mindet om Danmarks gode dronning Alexandrine .

Efter s0nd&9sturen

BERETNING OM D.S.R.

1952

S

å skal der igen skrives beretning om en sæson i D . S. R., den 85. i
rækken. Det er et rundt tal, så det burde have været en stor sæson,

men sådan skulle det desværre ikke gå. Vi må se i øjnene, at det har
været en sløj sæson med ingen eller kun få lyspunkter. Vor klub, der i
1934 vandt 36 sejre, måtte i år nøjes med et par stykker; men selvom
vi således må siges at befinde os i en bølgedal i øjeblikket, er der

I

I

ingen grund til overdreven pessimisme, blot fordi vi har nogle svage
sæsoner. Det er jo noget, alle idrætsklubber kommer ud for -

i større

eller mindre grad naturligvis. En trøst må det i al fald være for os, al
vi vanskeligt kan opleve en ringere sæson, med mindre medlemstallet
katastrofalt ville dale som følge af svigtende medlemstilgang og masseudmeldelser.
Men morsomt er det ikke at skulle konstatere tilbagegang og stagnation på så at sige alle klubbens virkefelter, kaproning, langtursroning og
motionsroning . Det må dog her bemærkes, at det usædvanlig dårlige
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vejr næsten hel e sæsonen igennem i nogen grad må bære skylden for

næstlarmand og formand lor kaproningsudvalget : Axel M athi s

den tilbagegang, statistikens tørre tal taler om. Et par enkelte af disse

rige

tal må være tilstrækkelige.

Sieverts, Aage Bang, M. Drost Larsen og N. O. H. SIrigel. Bestyre l s n

Antal medlemsture : 10748 (mod sidste års 14402) og det laveste antal

bestyrelsesmedlemmer:

J,

Norman-Han sen,

Bjørn

Møller,

O v-

11 ,

jvin d

supplerede sig senere med B. Boesen .

medlemsture siden 1926, i hvilket år der kun var 10315. Men den gang

Som medlemmer af kaproningsudvalget valgtes Jørgen Krause og Poul

var der kun 305 aktive medlemmer, medens vi nu har næsten 3 gange

Erik Jacobsen . Som revisorer genvalgtes Ove Petersen og Erik Haamann.

så mange, nemlig 861. Der har iøvrigt i forsæsonen været en udmærket

Sluttelig valgtes 25 repræsentanter til D. F. f. R.'s generalforsamling .

tilgang af nye medlemmer, som forhåbentlig vil forlsætte i 1953.

Derefter forelagde B. Ibsen et forslag til .ændring af § 6, hvorefter

Tilbagegangen i medlemsture og de tilsvarende medlems-km, der i år

aktive medlemmer, der studerer, kun skulle betale 5 kr. pr. md. i stedet

kun udgjorde 82407 (mod 101207 i 1951) fordeler sig nogenlunde ligelig

for 7 kr. med sædvanlig kontingentlrihed i november og december for

for kaproning'sslatistikk;'n cg motionsroningen, hvor en lille fremgang i

rettidig indbetaling hver måned.

benyttelsen af 4-årers inriggerne mere end opve jes af tilbagegangen for

Efter nogen diskussion faldt forslaget ved afstemningen. Diskussionen

2-årers inriggerne og scullerne. Der er også roet et par ferielangture

medførle

mere end sidste år (II mod 9), men det samlede km-tal er alligevel

G. Mouritzen, Birger Kopp og B. Ibsen med den opgave at hverve

dog,

at

der

nedsattes

et

propagandaudvalg

be stående

af

mindre (2000 mod 2142), og gennemsnittet i km pr. tur ligger helt nede

medlemmer til klubben på Danmarks tekn , Højskole, Universitetet og de

på 182 (hvilket formentlig må tilskrives det dårlige vejr). Men tallene

øvrige højere læreanstalter.

viser alligevel, at det stadig er småt bevendt med vore ferielangture i

Det andet forslag, der blev forelagt, var en gentagelse al sidste års
forslag

sammenligning med årene lør og under krigen .
5 af de 11 feri e langture gik Bornholm rundt (110 km). Resten fordelte
sig på ture rundt om Fyn, syd for Sjælland og i Norge og Sverige . Alle

vedrørende § 4 -

adgangsparagraffen - , hvoreft e r kvinder

skulle kunne blive aktive medlemmer. Ogs å dette forslag blev efter ' en
kortvarig diskussion stemt ned.

turene blev gennemførl uden uheld af nogen art. Det er stadig i overvejende grad de ældre roere, der bemander vore langtursbåde til trods
for, at hver eneste årbog gennem sine mange gode billeder og beretn i nger fra turene dog skulle virke som en god propaganda for de ~' ngre '
medlemmer. Men naturligvis kan vi ikke slække på de krav, der stilles til
de nye og uerfarne folk, der ønsker at starte på en ferietur. Der bør
rimeligvis arrangeres flere fælles-ferieture i lighed med Bornholmsturen
med begyndere under ledelse af erfarne langtursroere.
29. februar afholdt klubben sin ordinære generalforsamling. Formanden, Gudmund Schack, bød velkommen og udtalte nogle smukke mindeord om de i årets løb afdøde medlemmer, Henning Koch og p , G ,
Hendriksen, Carlo Larsen var dirigent.
Efter formandens beretning overraktes scullerpokalen til Niels Bræstrup
Nielsen, og »Sejrsmasten« til Jørgen Krause, medens »Papirkniven« blev
tildelt Axel Mathiesen, Bjørn Møller, der forelagde regnskabet, oplyste,
at Vennerne på deres generalforsamling umiddefbarf før klubbens havde
vedtaget at give klubben et beløb på 2000 kr. til de universitetsstuderende i lighed med polyteknikerlegatet. Endvidere meddelte han, at
»Skovrand« ved salg havde indbragt 45000 kr. med en udbetaling på
5000 kr.
Ved de efterfølgende valg til bestyrelsen valgtes nedennævnte i overensstemmelse
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med

bestyrelsens

forslag :

Formand:

Gudmund

Schack,

Kanl.l lluren

forhindret i at lede turen, dog blev gennemført, og takket væ ro d t
overraskende fine vejr blev meget vellykket. Det var den 7. septemb or,
og der var et par og tyve deltagere. Turen gik til Skodsborg.
På klubbens 85-årsdag den 13. juni afholdtes den årlige Kaninfest indledet med præsentationsroningen af årets "kaniner«. 16 hold deltog. Det
blev en særdeles vellykket fest, hvor en repræsentativ skare af ældre
og yngre medlemmer var mødt op for at fejre den gamle klub. Ved
festen bød formanden velkommen og uddelte nært -

ganske ekstraordi-

Papirkniven til klubbens kasserer gennem adskillige år, Bjørn

Møller, og til inspektør Sjelle. Vort æresmedlem, professor K. Secher,
uddelte dernæst i sin egenskab af dommer ved præsentationsroningen
præmierne til det sejrende hold.
Axel Lundqvist holdt derpå en historisk »forelæsning« over studenterroningen gennem 85 år, hvorefter Axel Mathiesen talte om propagandaens betydning for klubben. Og så kom aftenens hovedtaler, dr. med.
Halfdan Lefevre, der holdt en aldeles blændende kanintale, der tog
hele forsamlingen med storm. Stort bifald fulgte.
Som en smuk gestus til den 85-årige klub overrakte H. M. Møller
nogle smukke bordlamper, som en kreds af ældre og yngre medlemmer
havde skænket til klubbens veranda i dagens anledning. -

Senere på

aftenen mindedes formanden svundne tiders kaninorgier, hvor øllet ftød
så rigeligt fra de opslåede fade, at medlemmerne satte rohuset i Kalkbrænderi havnen på den anden ende. gode gamle dage! -

Ak ja, det var den gang i de

Der blev så danset, og der blev serveret øl og

snitter (800 stk . mad ordnet på rekordtid af fru Fjeldbo og hendes flinke
hjælpere). Forpladsen var illumineret, og det var, som man kan forstå,
Standerhejsning o n fandt sted Palmesøndag den 6. april kl. 11 . Som

en god og vellykket fest med udmærket stemning fra først til sidst.

sædvanlig formod e d n sig som en festlig optakt til sæsonen med det

Den 25. juni fik klubbens inspektør og trofaste ven, kaptajnløjtnant

kendte scen eri: Stud e nt rSll ngo rn o grupperet på trappen op til terras-

C. A. Sjelle, i klubben af Hs. Majestæt Kongen personlig overrakt rid-

sen, de mange fremmødt

derkorset, en udmærkelse, der blev hilst med glæde af Sjelles mange

med t mm c r me d damer, børn og hunde, der

fylder forpladsen, form and ens ve lkom st- og propagandatale for sæsonen,
og Bondo Svane med håndkl

d e t vikl e t omkring hatsen energisk bæ-

rende sculleren ned til sæ sonen s første badetur.
Ligesom i de foregående s son o r g jorde rocheferne et godt stykke

venner i klubben.
Af begivenheder i den sidste halvdel af sæsonen må nævnes studentermalchen i Aarhus mellem Aarhus og Københavns universiteter den
14. september, hvor det lykkedes vort hold efter et spændende løb at

arbejde, og det samme gjaldt instruktore rne, der tog sig af de nye med-

sejre og dermed atter at hjemføre "Politiken«s smukke sølvfakkel til

lemmer.

Københavns Universilel. t medlemsbladet for oktober bereltes der om

Af arrangementer i sæsonens løb sk al her nævnes "Kanalturen«, der

det vellykkede · stævne, hvor begge hold om aftenen var indbudt til

nu har vundet hævd i klubben. Den blev gennemført den 4. maj under

middag på universitetet af Aarhus Studenterforening (hvis ledende senior

god tilslutning . Dernæst fællesturen til Skodsborg Kr. Himmelfartsdag den

iøvrigt er et af vore gamle medlemmer, den kendte langtursroer Jørgen

22. maj, hvor D. S. R. er smukt repræsenteret i eskadreroningen op langs

Dich, der nu er professor ved Aarhus Universitet). I middagen deltog

kysten sammen med de øvrige københavnsk e klubber . Endelig må næv-

desuden en række af de ledende personligheder indenfor idrætten og

nes sæsonens eneste "Omelet«-tur, der til trods for, at arrangørerne blev

de to universiteter.
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Ved »Kvikmalchen « den 12. september lykkedes det os at g ene robr
.. Spejlet«, hvorimod vi atter tabte løbet om »Bolsjeglasset «.
Sæsonens sidste traditionelle stævne, k lubkapron ingen, blev afholdt
den 5. oktober. Der var ialt 7 løb med 69 deltagere, hvoraf man dog i
sandhedens interesse må indrømme, at de 39 optrådte som Tordenskjolds
soldater. Trods koldt og blæsende vejr blev stævnet en succes, hvor
ældre og yngre roere kappedes om de udsatte præmier. Som dommere
fungerede Gudmund Schack, B. K. Andersen og Albertus, idet dog disse
herrer skiftevis var dommere og skiftevis deltog i løbene. Ved den eftertølgende frokost blev der uddelt 18 sølv- og 24 broncemedailler. Den 26. oktober sluttede vi sæsonen og halede den vindblæste stander
ned. I formandens Iraværelse var det Axel Mathiesen, der holdt afslutningstalen med en hyldest til klubben, idrætten og kammeratskabet.
Der var planlagt en travetur til »Gåsehusel« og omegn den 14 . december. Desværre blev den ikke til noget, men del er hensigten -

r,u da

skisektionen og vore orienteringsløbere ikke længere har interesse i
dette sted -

at søge at gøre hytten til et samlingssted lor medlem-

merne udenlor sæsonen bl. a. ved at arrangere nogle traveture deroppe
med »Gåsehuset« som midtpunkt.
Og så retter vi blikket Irem mod sæsonen 1953 med håb om en bedre
sæson -

og bedre vejr. Europamesterskaberne skal afgøres på Bagsværd

sø, og hvem al os ville ikke gerne se D. S. R. repræsenteret ved dette
ærelulde stævne .

MATERIELLET
1951 anskaffedes en klinkbygget singlesculler, som ikke er navngivet

1

endnu. I 1952 anskaffedes en cravelbygget singlesculler, som imidler-

tid uheldigvis er blevet ødelagt i løbet af sommeren.
I 1951 solgtes den klinkbyggede singlesculler »Uno« og

1952 den

to-årers båd »Hugin«.
D. S. R. havde derefter i 1952 ialt 62 både, nemlig: 16 to-årers inriggere,

10 lire-årers inriggere, 15 klinkbyggede singlescullere, l

klink-

bygget dobbeltsculler med styrmand, 3 gigIirere, 1 gigolter, 2 cravelbyggede singlescullere, 2 cravelbyggede dobbeltscullere, 2 toere u. stm.,
POLITIKEN' s vandrepræmie

10

universitetsmatchen Aarhus -København

l loer m . stm ., 2 lirere u. stm ., 5 lirere m. stm. og 2 ottere.
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BÅDENES BENYTTELSE I 1952

km

bid

type

,Blue boy" .
olter

firer m. st.

,,~a-ira'"

.

"Ormen~ ( htd'louh . )

lure

bid

typ e

tIntai km
pr . lur

222
700
672

37
90
73

6,0
7 ,8
9,2

1594

200

8,0

.Moa"
,Odd "

57

"Streg"

294

42

7,0

351

49

7,2

1 ant~1

ture

30 km og m.

fireårers inrigger

,A.R. "
"Cimbria'"
"D.S.R." .
"ElekIra" .
"Freja"
.Hejmdal"
"Helge"
, Leif" .

8,0

.n"

fjrer u. st.

189

21

9,0

189

21

9,0

"Norge if.

toårers inrigger

"P.R." .

"Roar"
.Rolf" .

toer m. st.

"Th e Twins"

88

11

8,0

toer u. st.

"Sans

40

10

4,0

88
100

11
25

8,0
4,0

188

36

5,2

408
391

51
47

8,0
8,3

799

98

8,1

"Rune IO"

" Svea"
loC

"Duo" .
dobbelt-sculler

cravelbygget
single-sculler

"Minerva "

"a" .

"fJ" .

klinkbygget
single-sculler

• Svip' .

halvoulriggel

,Olsen" .
"Avanti" .
.Odin"

firer m. st.

halvoulrigget
dobbelt-sculler m. st.

13

3

4,2

118
42

19
7

6,2
6.0

160

26

6,2

lerielure undlagel.
"Alom"
"Cita" .
" Daphne "

" LI"

klinkbygget
single.sculler

.y" .
" Ion"
" Nympha"
.Ny·

.e"
"Ran'" .
"Svava u

"Svante

"Jucunde"
.Bjarke"
• Blå'

fireårers inrigger

I

" Tjaile"
"Frederik IX"
"Haakon VII" .

"Dan" .

"Dreng"

"Eas" .

I

192

24

8,0

114
611
55
989
948

22
72
4
130
144

5,0
8,5
13,7
7,6
6,5

(C

•

"Tuto" .

Samlet resultat.

12

I

487

I

1 anilII lure

5,0
6,8
5,0
7,8
6,8

-

7 ,l

30 km og m

-

5

I

7,2
6,8
7,5
7 ,4
83,0
25,3
7,0
8,9
34,2
8,0
7,4
7,6
9,0
8,3
77,0
202,5

1
2
1
1
2
1

99
162
45
207
2
6
36
39
19
120
70
120
169
81
5
2

-

-

-

1 0636

1182

9,0

30

[9141

1174

7,8

22

I

I

2201
4348

129549
505
130054

I

I

5,3
6,8

4351

1
4
2

3
5
4
1
2
-

I

-

-

-

-

-

I

O
35
3

3
1

-

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

179
241
134
77
75
122
366
285
332
151
36
94
1 09

989
1132
748
366
339
703
2262
1415
1934
814
167
368
582
11819

lait lor samllige både

6
6
13
17
73

IInl,,1 km
pr lur

718
1103
338
1525
166
152
250
347
650
956
517
916
1533
675
385
405

3

+ lerielanglure m. D.F.I.R.'s både og andre

ture

30
41
65
133
494
3480

• Vips "

,,(ox" .
"Jarl"

.Hjalte "
.)yden"
"Saga"
" Thor"
"Viking" .

km

6,9

38

13
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1948-52
OG I ÅRENE 1933, 1938 OG 1943
;r

medl.')

medl. - lur e

tur e

pr . medl.

bådtur e

bbd -km

km pr.

båd tur

1933

600

19964

33,3

7741

56499

7,3

1938

715

16822

23,5

6531

48778

7,5

1943

1226

26432

21,5

9493

73262

7,7

1948
1949
1950
1951
1952

970
1018
926
1000
861

14517
17848
12536
14402
10748

15,0
17,5
13,5
14,4
12,5

5993
6892
5304
5585
4351

43141
47660
38090
35659
30054

7,2
6,9
7,2
6,4
6,9

") A ntal medlemmer . som be lale r »aktivt« kontingent.

ir

1933
~

1938
-

1943

1948
1949
1950
1951
1952

medl.km

161671
~

184.2
120
133
111
101
95. 7

~

'.!.ft,I)<I._R/ 1O

bådture

bådkm

km pr .

21

8100

386
410

--

~

225881

.) AI roninq forbu dt i tidt:n

14

269,5
201,4

116737
135423
102 593
101207
8240 7

ondre
lur e o ver

143994

-

ferie langture

km pr ,
me dle m

22

9025

~

~

39

9540

16
10
10
9
11

(undtllgelsest ilstllnden).

4790
2935
2932
2142
2000

30 km

sæ sonen

i uger

b5dluI

-245

105
~

68
~

130

~

~

300
293
293
238
182

50
50
32
21
27

29
~

30
~

31*)
~

30
29
31
30
29

I

CODAN GUMM,ISKO
Uholi91. men sand i -

KAPRONINGEN

lidli<)1

1952

S

æsonen var imødeset med store forhåbninger, idet vi tilsyneladende
stod godt rustede tilolympiadesæsonen. Hvis seniorfireren forlsatte,

ville vi have en chance for at være med i kampen om pladserne p å
olympiadeholdet, ligesom vor lovende begynderotler fra sidste sæson
sikkerl kunne sikre os en fin stilling i juniorklassen.
Vi begyndte derfor allerede træningen i december måned, og Mr.
Barry ankom og overtog træningen tidligere end sædvanlig, men vi
havde i vor optimisme overset en enkelt kendsgerning, nemlig at vi
havde med studenter at gøre, og re sultatet udeblev heller ikke. Da vi

KLUBBENS

ro- og gymnastiktøj

var nået ti l påske, var der kun 3 juniorer samt Robert og undertegnede
tilbage fra sidste år. Seniorfireren gik først og fremmest i stykker, fordi
" Lasse « valgte at hellige sig m i litæret, og Kjeld kunne ikke afse tid på

køber vi hos

grund af sine studier.

POUL DOLJJI
SPORTSltIAGASIN

Mr. Barry sammensatte nu en junioratler af Tage Møller, Bjørn Lyng,
Svend Lenskjold samt 5 begyndere og en ren begynderotter, mens Robert,

Bræstrup Nielsen og

jeg

roede

sculler. Træningen gik til syne-

ladende udmærket, dog havde et par af begynderne endnu ikke indset,

Silkegade 11

København K

Central 3082

hvilke krav kaproningen stiller til deltagerne ikke blot under træningen,
men også i hele livsførelsen.
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po sæsonen

Om resultaterne ved forårskaproningen på Bagsværd den 24. og 25. maj
var udtryk for delte, skal jeg ikke komme ind på, men dårlige var de
i hvert

fald.

Vore 2 oltere og

juniorsculler blev slået i indledende

heats, mens Bræstrup blev nr. 4 i begyndersculler. Det eneste lyspunkt,
der tilsyneladende var, var Roberts Københavns-mesterskab i sculler på
andenpladsen (tid 8,31) efter Kjeld Christensen fra Saxkjøbing (tid 8,25).
Robert roede et udmærket løb, men på de sidste 200 m syntes gejsten
helt at have forladt ham.
Da delte løb blev roet, er der vist ingen tvivl om, at alle vi, der i de
sidste par år har haft med kaproning at gøre, mindedes vor gode ven
og rokammeral Erik Larsen, som så meningsløst blev taget fra os ved
et biluheld i påsken på sin vej fra træningen, idet vi vidste, at det
havde været hans løb.
Hvis medlemmerne ikke i løbet af sæsonen har hørt noget særligt til
kaproningsresultater, er grunden den, at forårskaproningen kun var en
alt for god strømpil for den kommende sæson, idet vi på intet tidspunkt
nåede de helt store resultater.
Efter at have foretaget en omplacering startede vi til den internationale regatta på Bagsværd den 14. og 15. juni i begynder/irer og -olter

Olter under træ ningen

samt i juniorletvægtsfirer, men nåede ikke finalen. Den 22. juni var Robert i Kolding, men hans eneste konkurrent udgik. Endelig startede vi

Den årlige universitelsmalch blev i år roet i Århus under overværelse

i begynderlirer (Mogens Haut, Bjørn Andersen, Poul Olesen og Poul

af en stor tilskuerskare. Arrangørerne havde øjensynlig været heldige,

Husum) på Sorø den 29. juni. Her startede Robert også i udtagelses-

idet der på dagen den 14. seplember var fint solskin og næst e n ingen

løbet til olympiaden, men han målte se sig slået endog af en begynder

blæs!. Vort hold bestod af Bjørn Lyng, Tage Møller, Paul Husum, Svend

fra denne sæson, nemlig den energiske sculler fra »Stevns«.

Nielsen, Bjørn Andersen, Poul Olesen, Erik Otte og Mogens Haul, cox

Begynder/ireren fra Sorø startede i resten af sæsonen i en række løb,

Røde, blev overraskede i starten og kom siraks en længde efter, men

førsl i D.M . i Brabrand den 10. august, i Helsingør den 24. augusl (beg.

båden gik godt, så ved 1000 m var vi kommet næslen op, og på de

og jun. løb) og i Malmø den 31. august, hvor de opnåede deres bedste

sidste 300 m, hvor banen bøjede til vor fordel, fik vi Århussludenierne

resultat, nemlig 2 andenpladser i beg . og jun. firer. Ved D.M . startede

rystet af os og sejrede med godt en halv længde. For mig, der var

vi endvidere i seniorletvægtsfirer, men lormen var vist ikke god nok,

med førsle gang for 2 år siden, var konkurrencen ganske tydeligt ble-

idet vi efter et udmærket indledende heat blev nr. 6 ilinalen.
Efterårskaproningen, som plejer at være vor store dag, glippede også
delvis, idet det ikke lykkedes os at samle et begyndermandskab, der

vet slærkere, og jeg er ikke i tvivl om, al hvis det fortsætter på den
måde, er der ingen tvivl om, at vi kan få meget ud af denne match
ikke blol rent kammeratligt, men også kaproningsmæssig!.

kunne starte. Kurt Nielsen, vor styrmand, startede i drengesculler og fik

Nu, da sæsonen er slut, vil jeg gerne sige el par enkelte ord til dem,

en fin andenplads i et godt felt. Juniorolteren bød på et mægtigt opgør

der eventuelt, efter at have læst delte, vil fælde en dom over klubbens

mellem Lyngby og os, idet der blev dekreteret omstart mellem de to

kaproning. Inden for al sport er det en god regel, at det vigtigsle ikke

både, idet løbet erklæredes dødi, og anden gang var det lige ved at

er at vinde, men al deltage i del hele taget, og det Iror jeg gælder

gå ligesådan igen, men det lykkedes Lyngby at presse spidsen foran,

særligt for roning, men det vil man førsl lære at forslå, når man selv

og de vandt med "/'0 sekund . Ih, hvor var det spændende.
Så endelig kom klubbens første sejr i sæsonen . t Kvikmalchen den 12.

har roet kaproning og været på en bådplads under en regatta . Her
træffer man rokammerater fra alle landets klubber, alle de mennesker,

september vandt vi spejlet ved Svend Lynge, Vagn Andersen, Kai Pli-

som gør kaproning lil del, den er for dens udøvere, nemlig en op-

nius og Erling Ludersen.

levelse, som senere ilivel allid vil huskes med glæde.
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KAPRON I NG SSTAT I STI K 1952
Anlal

Anlal

sejre

I~

sej re

1

~

O
(1 )')
1

O
1

2

O

1
6
2

O
1
1

3

O

1
1
1

O
1
O

2

O

l
13

1
O

1

1

O
O

~

~

1

~

Styrmænd:

1
1
1
1

1
' I

Narv estad, Stein,
Nielsen, Kurt , ,
Nielsen, Svend ,
Otte, Erik
Petersen, G~It'fr~d'
Petersen, Werner,
Plinius, Kai ,
Rasmussen, C. C. '

1
1

4
3
11
1
11
2

, , ,

Ludersen, Erling
Lynge, Sve nd
Møller, Tage '
_ •

Antal

--I---

Andersen, Bjørn,
Andersen, Vagn ,
Andersson, Svend,
Christiansen, Robert
Haut, Mogens , '
Hierwagen, Erik,
Husum, Poul. '
Jacobsen, Poul E'rik
Jensen, Str yg , , ,
Larsen, Hans Vendelbo'

t~~~~jB::}v,e~d

Anlal
sloder

4

Christiansen, Frode
Jakobsen, Poul Erik
Nielsen, Kurt ,
Nielsen, Svend

, I

) Eneste konkurrent Irok sig umiddelb lir I før sl8rl.

Begynder
~tcrl S~i(e

Single sculler ,
Firer med styrmand,
Olter,
Inrigger' fi;e;

O
O

2
5
2
2
lait ,

I 11

Junior
SI1Irter

I
I

2

-

I

6

I

3

So røregaltaen, 29, jun i,
Danmarksmesterskaber, B~abr~nd' , ,
Internailonal kaproning H I '
,10, august,
,
' e SIngør 24
t
3'
, augus,
Internatlonal regalta M I
Efterårska ro '
, a mø, 1, august
,
Kvikmatch~n n;n g e n, Btagsbværd, 7, september,
.
.
. 2 . sep em er . . .
UniversItetsmatchen , 14 . sep tem b er"."
. .". . ." .
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I

5

I
Forårskaproningen, Bagsværd, 24, - 25
'
Inter,nailonal regalta, Bagsværd 14 _ ' mal , '
Kolding, 22 , juni
"
15, lunl,

(1)
O
1

1
1

O

lait

Senior
Starte r Sejre

O
O
O

1

3

O
1
1

I Sejre

I

2

St tH ler

5

3
1
2
2
2
2
2
2
1

Starlerj

Sejre

6

(1)
O
1
1

9
5
2
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Sejre

O
O
(1)
O
O
O
O
O

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen

t

Professor H. J. Hannover
Overlæge H . S. Køster
Direktør Henning Koch

AARHUS STUDENTER ROKLUB

Civilingeniør H. Ree -t

t

BERETNING FOR VORT FØRSTE lO.ÅR

Professor, dr. med. Knud Secher

t
t

Direktør Harald Simonsen

t

Overretssagfører H. Steinthal

et er nu 10 år siden en større skare optimister lod den første blå

D

stander gå til vejrs over vor klub. Den nøjagtige dato var 30. maj

1943. En mindre del af disse uforbederlige optimister havde forinden,

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN
Hans Majestæt Kong Frederik IX
Kaptajn H. H. Bondo

Professor, dr. med. Knud Secher

t

Civilingeniør H. Ree

t

torsdag den 3. december 1942, afholdt stiltende generalforsamling på
universitetet.
tdeens ophavsm æ nd var statsautoriseret revisor Otto Bjerrum og vorl

Grosserer Carl Thorup

Generallæge Em. Saugman

æresmedlem, grosserer Gudmund Schack, København, som vi derfor er

Direktør Henry Skov

Generalmajor, minister Frants Hvass

overordentlig stor tak skyldig . December måned er blevet en hislorisk

H/ R-advokat Leif Rode, N. S. R.

dato rigere.

Direktør Harald Simonsen

t

O / R-sakf. H. Rømcke, N. S. R.
H/ R-advokat E. W. Nansen, N. S. R.

Grosserer Gudmund Schack

t

Som repræsentanter var desuden mødt for vorl universitet:

rektor,

professor Rasting, professor Hakon Lund, arkitekt Ove Mandrup Poul-

Direktør Axel Lundqvist

sen, København, som havde lavet tegning til vort klubhus, havneinge-

Aktuar N. Solberg, N . S. R.

niør Gebauer, Aarhus, m. fl. samt endelig et opbud af ca. 35 studenter.

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER

På sin sædvanlige »gyldenblonde« maner redegjorde Otto Bjerrum
for begrebet studenterroning samt om de foreliggende planer. Beret-

D

et blev på " Vennerne «s generalforsamling i klubben den 29. februar

ningen har åbenbarl været realitetsbetonet, for resultatet blev, at klub-

1952 besluttet at yde en sum st. 2000 kr. til hjælp til kontingent-

ben betragtedes som startet med Otto Bjerrum som formand, hvilken

betaling for ubemidlede studerende ved universitetet.

post han har varetaget i alle de forløbne år med stor ære. Vi håber

Der er dog ikke tate om noget legat i tighed med polyteknikertega-

inderligt, at han torlsat vil varetage sit hverv i adskillige år.

te t, idet "Vennerne« fra år til år ønsker at kunne disponere over de

Det må her erindres, at tilbage stod endnu at skaffe materialer til både,

beløb, der er til rådighed til de formål indenfor klubbens virksomhed,

til et hus, ligesom en egnet plads hertil skulle findes, og vi skrev års-

som man i det givne øjeblik ønsker at støtte. Hidtil har imidlertid " Ven-

tallet 1943. Oprindelig var det jo tanken at lægge vort bådehus i den

nerne« været fuldt enige om anvendelsen af de beløb, der er blevet

vidunderlige græsplæne på Lystbådehavnens promenademole, men plæ-

stillet til rådighed af "Vennerne«s bestyrelse.

nen blev imidlertid beslaglagt til militære formål, og den 14. maris 1943

Bestyrelsen, der i paranthes bem æ rket styrer uden love, består af føl-

afholdtes et møde, hvor man foreslog at stille klubbens gennemførelse

gende medlemmer: Erik Becker (formand). Gudmund Schack (kasserer),

i bero til krigens slutning . Vor formand fik imidlertid gemytterne over-

desuden Erik Johannessen og Mogens Hee. Revisor er S. A . Bruun.
Bestyrelsen har i år haft et let hverv og takker alle Vennemedlemmer for deres gode støtte og trofasthed overfor deres gamle klub.
Det har været en glæde i årets løb at modtage indmeldelser fra følgende: Prokurist Poul Sørensen, civilingeniør Olaf Hallin, landsretssagfører H. H. Holm, og endelig fra ingeniør Alfred Madsen, der også er
en af vore gamle kaproere, og som nu opholder sig i Rio de Janeiro.
Som enhver kan forstå, er det af stor betydning for en klub som

talt til at fortsætte arbejdet, og den 30. maj kunne bådehuset indvies i
Fiskerihavnen.
Noget ganske andet end man havde tænkt sig. I stedet for et naboskab med dameroklubben blev vi anbragt bag Fiskerbroen i duft af
tjære og fisk!
Og her blev så vore 5 nye og første både døbt. På univers itetets
vegne døbte rektor, professor Rasting båd nr. 1 »Delfinen«, borgmester
Stecher

Christensen

døbte

båd

nr. 2

"Aarhus«,

grosserer

Gudmund
t. C.

D. S. R. at have en kreds af gamle medlemmer og andre interesserede i

Schack på Danske Studenters Roklubs vegne båd nr. 3 "D . S. R.«

ryggen med råd og dåd ikke mindst i vanskelige tider. Derfor er vi

Sørensen døbte på S. I. K. A:s vegne båd nr. 4 »Dan«, og endelig døbte

glade for hvert nyt medlem, der tilslutter sig "Vennerne«s kreds. Mind-

direktør A xel

ste kontingent er 25 kr. årlig.

vegne.

22

ven.

Gruhn

båd

nr. 5 »Merci« på de

private bidragyderes

23

overordentlig stor tak skyldig for den stølle og velvilje, der i de for-

På denne måde startede vor lille håbefulde klub sin karriere, som
man havde håbet skulle forløbe som storebror D. S. R.'s. Skæbnen synes

løbne 10 år er vist os. Vi fik herved lejlighed til i al beskedenhed at

imidlertid at have villet det anderledes. Allerede den første sæson ind-

tolke vor tak herlor, idet Danske Studenters Roklubs formand, grosserer

Iraf de med den 29 . august ekstraordinære forhold, hvorved al roning

Gudmund Schack, modtog vor udnævnelse af ham til æresmedlem af

på bugten blev forbudt, og senere måtte vort materiel skjules rundt

vor klub.

omkring på lande I. Den følgende sæson bød som følge heraf heller

Der er ikke gjort noget forsøg på i denne beretning at tolke livet,

ikke p å større aktivitet, og man forsøgte ved køb af en ældre 4-årers

som det i de forløbne 10 år har formet sig blandt djærve fiskere i

outrigger at danne et kaproningshold. Men hidtil er alle sådanne forsøg

Fiskerihavnen, hvor vort bindingsværkshus er beliggende; det er gjort så

delvis mislykkedes. Straks efter krigen købtes med fordel en beboelses-

træffende i en jubilæumskantate, udarbejdet af vor husdigter.

vogn, der ved ombygning var velegnet som week-end-hytle for stu-

Trods manglende stormende eller livlige generalforsamlinger, der vi-

denterne, men heller ikke delte kunne stimulere interessen for klubben,

ser, at der er liv i klubben, og trods manglende konkurrencemæssige

og 1946 slutlede som den dårligste sæson overhovedet i klubbens hid-

præstationer har vi god grund til at glæde os over de forløbne ti år

tidige levetid. Alt tydede på, at klubben ikke var levedygtig, men man

og se frem til nye jubilæer; blot ønsker vi at kunne dyrke vor idræt

forsøgte endnu en sæson, og heldigvis fik man nu den ide at skabe en

blandt kammerater såvel indenfor som udenfor vor klub.

romatch

imellem

»Universitetet"

og

Der blev gjort enkelte forsøg i »fire""

»Det østsjællandske

K. K a p p e I J e n s e n.

Universitet«.

men uden at de blev de større

succes'er. Først i 1950, da dagbladet »Politiken « skabte det økonomiske grundlag for at hæve disse kaproninger i et højere plan, lykkedes
det at få ideen til at slå an, så man, efter at forsøget har værel gjort
tre gange, kan sige, at der er skabt en tradition.
Omend matchens rotekniske kvalitet kan diskuteres, kan i ngen være
i tvivl om dens store propagandamæssige betydning såvel for rosporten
i almindelighed som for vore to studenter-roklubber, og konkurrencen
blandt studenterne for at komme på udvalgt hold må forventes med
tiden at højne det re nt rotekniske.
Det er vel derfor berettiget at sige, at Aarhus Studenter Roklub i
samarbejde med Danske Stud e nters Roklub og dagbladet » Politiken«
her har ydet sin største indsats i sine iøvrigt begivenhedsløse første
10 år.
Forinden denne beretning afslulles, bør vor hæderspris omtales. Aarhus Studenter Roklubs hæderspris blev indstiftet i 1949 med tilladelse
af klubbens protektor, Hans Majestæt Kongen, og uddeles hvert års
11 . marts til den, der efter den foregående sæson kan udpeges som
den bedste kammerat i klubben . Prisen består i en sølvbundprop med
fatning og kæde på et udsnit af cedertræsborder fra

en robåd.

På

~A~~YA(HTlI/K

træfatningen skal klubbens almindelige stander fastgøres. Bundproppen
skal bære datoen 11-3-49 og symboliserer, at ligesom bundproppen er
uundværlig, er kammeratskabet uundværligt, hvis en klub skal bestå .
Hædersprisen blev første gang uddelt til Hs. Majestæt Kongen 11-3-1949.
På denne beskedne baggrund var det, at vi besluttede at festligholde vort lille jubilæum. Een vægtig grund havde vi dog dertil. Vi er

I

~

SIE~

LAK- OG FARVEFABRIKER
KØBENHAVN S.

Danske Studenters Roklub og dens formand, grosserer Gudmund Schack,

24
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»PAPIRKNIVEN«

»SEJRSMASTEN«

D. S. R.'s hædersgave til særlig fortjente medlemmer, en papirkniv af sølv, smykket med klub-

sk æ nkede

på

generalforsamlingen

1934

»Sejrsmasten« til civilingeniør H. Ree til erindring om

tjent«, blev i

klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde

1935 som

bryllupsgave

overrakt

resulteret i 36 sejre .

klubbens protektor:

Ingeniør Ree udsatte samme år Sejrsmasten som evigt

Hans Majestæt Kong Frederik IX.
Desuden indehaves »papirkniven« af følgende

O"e Petersen .
J. Norman-H a nsen
Gudmund Schack
H. B. Fogh
O. H.II;n
Axel H ~ rtz . .
H . Høeg Rasmussen
Ax e l Lundq vist

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1946
1948
1949
1950
1951
1952
1952
1952

H. Ree .
Knud Secher .
Ov e Mandrup-Poulsen
H . K. Rasmussen
K. R. M e lgaMd .
A ag e Jørgen sen .
Mogens Ha e

O. Bondo Svane
Sten Ryum

Ejvind Sieverts .

)ø'go n Stæ,feldt . .

Cl". Ostenf.ld .
Ulf Kaa rsb e rg . ...
Gunn ø r W a ndel ..
K,. Nø, lyng
D lI n Frørup .
~n , F. V o;g t

.
G unn nr Nyh og n
F, d Chri s ti a ns n
rik Ki or59 lI rd
Erik Bock r .
H . M o hring-And e rsen
Ax ol M lI thi e sc n .
Bj ørn Møll e r .
C.,I Sj elle

A xel M a thi esen

vandrende præmie i D. S. R.
Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et år ad

medlemmer:

26

D. S. R.

bens stander og forsynet med inskriptionen »For-

Bj0rn Møller

Ca.! S je ll e

gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne
sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i D. S. R.
Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er
tildelt de pågældende:
1934 ..
1935 .
1936 .
1937 ...
1938 .
1939 .
1940 .
1941
1942 ...
1943 .
1944 .
1945 .
1946 .
1947 .
1948
1949 . . .
1950 .. .

1951 .

Gudmund Schack
Mogens H ee
M a x Sørensen
Frode Christia nsen
K. Kolman
Hu go Grumme
Aage Jørgensen
Kaj T, a uIsen
Ole Secher
Pa ul S iv erhe n
;kke uddelt
H . K. Rasmussen

i~r~: ~~d~r:aard
;kko udde ll
Ax o l F. M a th;e,en
Juni or- oHo ro ns mandskab :
Po ul E. Ja cobson, Ib Sørensen, Bent
Osborg, V. A asted-Frondsen, Bin f; e ld Rosmuss.n, Ib Thorup, Kjeld
Hj ordsv 8 r, Palle Nørgaard, cox
Frode Christiansen.
Jørgen Krause

H. Ree.
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ALVA JØRGENSEN
TØMHER lvlESTE R . ENTREPRENØR

TLF . NORA 668:1

KØB E N HAVN V .

Alt la9 Mbeide
udf øres.

Gas- og vand-installatør
sanitet og centralvarme

G as ,- va nd/ sani t et - og
centra lva rm e -

anlæg.
Denne skingrende protest mod ~ l . . e! Mst æ ndighed er D.S. R.'s langturh old i 1952

Bl ikkenslager

c. E.

Hurtigt, lO lidt

PEDERSEN

Hojdeva ngs Alle 5 .

T/r-

Forlang tilbud I

Amg. 8864

15 MAND PÅ LANGTUR »JORDEN RUNDT«
en 4. juli i det herrens år ~ 952 stod en imponerende eskadre på

D

5 langlur sb åde ud af Rønne havn og lagde kursen syd over, da de

AJIJert Pllilipson'S
S LEJ\ . HÆLT 1\ . SOl'tl'tEHOLDERE

var kommel klar af molerne. Det var klubbens første

fælleslanglur i

mang e år, der hermed log sin begynde lse. Ruten var lagl rundt om
østersøens p erle eller »jorden rundt ", som det kalde s blandt stedlige
roere . Mandskabet på de 5 fartøjer bestod med e n enkelt undtagelse
af g ansk e unge roere, der he r fik deres debut med hensyn ti l langture ,
og det tør siges, at elementerne straks tog d e m i sin favn. Vi var ik ke
kommet ret langt, førend vi fik hård modvind og høj sø forind, hvad

,

der i forbindel se med den vanskelige pa ssa g e ov e r de lumske rev ved

;
ORIENTERINGS KOMPAS

Arnager bådehavn, syd for Rønne, bevirkede, al tur e ns første etape blev
en drøj tørn, der tog 3 gange så lang tid som beregne!. Da vi nåede
målet for den første dags rejse, nemlig Rønne roklubs hus i Bod e rne,
hvor vi sk ull e log e re, var da og så de fl e ste a f langturskandidaterne så
ødelagte af træ thed, vabler og sidst men ikk e mindst so lskolde thed, at
de knapt nok kunne klare landgangen. Til trods for den hårde sø havde
vi nemlig haft et strålende solskin på hele turen derned, og en formaning fra led e ls e ns side inden starten om at ta ge sig i ag t for solsk otd e th ed var blevet mødt med hån latter og overlegne bem ærkn i nger,

DANSK SILVA "Is
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»om man ikk e tro ede, det var sportsfolk«, »man v ar ude for at få sol
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på kroppen« o . s. v . Ja, en opfordring fra souschefens side om at iføre
sig den vante solskinsdragl

for

langtursroere, nemlig

pyjamas,

blev

ligefrem tilbagevist med indignation og foragt.
Den miserable tilstand og forsinkelsen var så meget mere beklagelig,
som vi var indbudt til om aftenen at overvære og dellage i Rønne
roklubs årlige kaninfes!.
Noget forsinkede ankom imidlertid et hold rød kog te studenterroere
lil Rønne havn kl. ca. 18,00, og festlighederne indledtes med, at D. S. R. s
langtursrochef døbte de bornholmske kaniner -

et orgie

pap, blår

Sto rt rro Rø nne

roklubs

ponlo n

og tapetklister.
Festen blev iøvrigt en stor oplevelse for de af os, der var i stand
til at holde ud hele aftenen og en del af natten med. Vi svang de
bornholmske piger, sludrede hyggeligt med de gæve rønneboere o. s. v .
Korl sagt: vi nød livet og drak af dunken .
Med skam at melde blev allerede den næste dag en hviledag. En
stor del af holdet havde feber som lølge af solforbrændingerne, og den
høje ledelse turde derfor ikke tage den risiko at passere det vanskelige
farvand ud for Dueodde, sålænge folkene ikke var helt allrigh!.
Men om mandagen var alle forholdsvis kvikke igen, og så sejlede vi
" i solens glød og lummer tropevind«.
Nu havde imidlertid alle læ rt al tage sig i vare for solens stråler, og
snart stod hele færden i natdraglens tegn, og endnu vil befolkningen
sikkert mindes den flok langskæggede, pyjamasklædte banditter, der
gjorde strandhugst på øens kyster .
Men i hvert fald gled de kendte turistattraklioner forbi os i en broget
mangfoldighed . Nexø, Svaneke, Gudhjem, Røklipperne, Hammershus i al
sin barske majestæt o . s. v . Jeg skal imidlertid ikke her påtage mig en

Brænding

turistchefs hverv og indlede en propaganda for de bornholmske idyller.
De taler meget bedre for sig selv. Langt hellere vil jeg fremdrage et
par af de små oplevelser, der allid indtræffer på en langtur, og som
kan synes ubetydelige, men som alligevel giver et glimt af langtursroerens tilværelse på godt og ondt, i hverdag og fes!.
Der var blandt andet lejrpladsen i Gudhjem.
Vi ankom til dette bornholmske turi slcenter, hvor tilsyneladende selv
kaninburene er udlejede til fantasipriser i højsæ sonen, kl. ca. 23 om
aftenen. (Vi måtte nemlig på dette tidspunkt ro i de kølige timer for
overhovedel at kunne holde det ud). Chefen beordrede nu holdt og
begav sig alene med sit mandskab ind i den bekendte Salene bugt for
at rekognoscere efter en lejrplads. Recognosceringen endte imidlertid
ret hurtigt med, at han rendte ind i bundgarn, der sp æ rrede hele bugten .
Så måtte vi ind i havnen, hvor der var buldrende mørk!. En venlig
mand hjalp os imidlertid til rette, idet han først tændte sine billygter
30
l e jr på

Homm erhevn n

og belyste havnebassinet, så vi kom ind uden uheld, og derefter anNu, da det hele er slut, og man drager minderne frem, føler jeg

viste os en lejrplads i behagelig nærhed allandingsstedet.
Da vi så havde vækket den halve by ved at vælte med en trækvogn,
som en mere praktisk indrettet fyr på holdet uden videre havde "Iånt"
ud for et røgeri til at køre bagagen på, og faldet over hinanden og
iøvrigt bandet og regeret under teltningen, krøb vi i poserne og sov

trang til at takke alle, der var med til at gøre dette foretagende til
en succes.
Ingen nævnt og ingen glemt vil jeg dog have lov til at fremhæve
chefen, der med usvigelig sikkerhed ledte os klar al alle de vanskelige
rev og passager, kokken, der med en lærdighed, der grænsede til vir-

blideligt.
Næste morgen vågnede jeg ved, at vor høje chef var i vild diskussion med en mand, der udgav sig for noget så fint som repræsentant
for "udstedsbestyrelsen« og i ophidsede vendinger gjorde opmærksom
på, at vi havde rejst vore telte på byens offenllige parkeringsplads og
som følge deraf målte være borte inden 2 timer.
Under den rådslagning, der fulgte, efter at manden var gået, gjorde
et mere retslærd medlem af turen opmærksom på, at der på Bornholm
fandtes noget, der hed "Sandemænd«, og som var den højeste øvrighed på beboede steder på øen .
Turens ledelse begav sig derfor ned i byen lor at opnå en venlig

tuositet, gjorde vore måltider til sande kulinariske orgier, lægen, der
med små midler og under vanskelige forhold klarede alt, lige fra overlagte tæer til skeløjethed, graviditet og hikke, og endelig salonroerne,
der med deres ulastelige sporlsskjorter og stråhatte gav hele færden et
hårdt tiltrængt anstrøg af kultur og velanstændighed .
En særlig tak skal også lyde til de bornholmske roere i Rønne og
Nexø for gæstfrihed og kammeratskab og sidst, men ikke mindst, til
Rønne

roklubs formand -

hele øens "Søren« -

hvis hjætpsomhed

både før og under turen grænsede til det utrolige .
Hjertelig tak allesammen .

So

u sc

he fe

n.

konference, og efter nogen søgen fandt vi en imponerende fisker, der
foruden at være tører af en turistbåd og pensionatsvæ rl også beslred
delte ærefulde hverv. Her fik vi efter e n hæ ftig formel anmodning tilladelse lil at blive, hvor vi var, resle n a f dag e n. Da derfor "udstedsbestyrermanden«

kom

tilb g , for holdt vi

hum

sandemandens

tilla-

delse, hvad d er imi d l rli d klin op hid se de ham yderligere og fik ham
til al
r

cl

rkl

r, ol d I r ge d

s' g u ikk e sandemanden o. s. v. Vi erklæ-

s , ot vi ikk e kunn e undg æ ld e for, at man ikke i byens øvrighed

v ar nile t til klarhed over øvrighedsforretningernes relte fordeling, og vi
i1gtede ikke at fjerne os, før man havde fået bragt delte i orden .
Under den kompetencesIrid, der derefter opstod blandt autoriteterne,
nød vi i ro og mag Gudhjems idyl og afsejlede i ro og mag henunder
aften, uden al man tilsyneladende hos myndighederne var kommet til
en forståelse.
Men om vi ligefrem har været årsag til, at der senere i byen er blevet
kommunevalg på spørgsmålet, ved jeg desværre ikke.
Så var der også en gæv havnefoged, der først troppede op i frygtindgydende majestæt med guldtresset kasket og puddelhund og følte
sig meget brøstholden over vor tilstedeværelse på Hammerhavnen, men
som hurtigt omvendtes til at blive en hyggelig vært, hvis kontor, telefon m. m. stod til vor rådighed, da det viste sig, at han havde fælles
bekendte med en af os, -

diplomatiet er stadig det muliges kunst. Og

endelig var der ham, der på turens sidste dag satte et festligt punktum
for hele færden ved at gå på hovedet i baljen under en vanskelig starl
ud i brændingen ved SarIehat rev mellem Hasle og Rønne .
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Se, båden ligger ve l fortøj et
mens hi!lve\ er en fryd for øjet

TAG PÅ LANGTUR

H

ar du lyst til at opleve e ventyret? Ja, men hvodor så ikke en varm
og god sommerdag i b~desæsonen ro en 2-årers inrigger hen til

damperen med al den fabelagtige bagage, der efter traditionen hører
sig til, lodse bagagen og rob åden op på dækket og lade sig sejle på få
timer til Goteborg, eventyrets by. Ja, ja, naturligvis vinker der interessante

HARALD O. RIST

Als

ASSURANCEFORRETNING
GRUNDLAGT

1884

højhælede eventyr p å Goteborgs forlokkende

smukke bys gader. Men -

kajer og

i den

det er jo slet ikke det, vi er ude efter. t

Goteborg vender vi byen, civitisationen og tandkrabbevanerne ryggen
og springer med Søren Kierkegaard ud på de 70.000 favne vand. Altså,
båden i vandet med kluns og mandskab, til roning klar. Ro! Og hvorhen? Det ved du ikke. Du stirrer og stirrer på dit korl og ser en kyst

*

så savtakket, at al din indestængte eventyrlyst nu får frit løb. Og hæver
du blikket fra korlet, ser dit øje en lige så savtakket silhuet mod himlen :
Bohuslens utroligt afvekslende klippehorisonl. Nu er du midt ude i del.

KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992

Det eneste sikre nu, det er, at du er starlet fra Goteborg kl. det og del.
Men h vor du vil overgive dig for den høje middagssols stråler, tage
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dit frokostbad og hofde bar siesta på den bare klippe, ja, det ved du
først, når du er der. Og h v i I k e n lille grøn og blomstrende vig, du
henimod aften vil styre din båd ind i, for stolt at rejse det hvide telt
og glad og lykkelig at strække dig på den faste jord, ja, det ved du,
når du er der. Men ikke stort før. - Kort sagt, nu er du midt i eventyret, og har du husket at tage din guitar med, vil du straks gribe
dens strenge og kvæde en vise, gjort af rokammeraten fra i fjor:
Klipper rejser sig af skumsprøjl
i del skønne Bohuslen.
Kom herop en gang til sommer!
Prøven kamp mod vind og sirøm,
siarie dagen med al svømme
i del salte, klare hav,

Hei l fl ittig t galf d e sig så smukke.
Dc bl iver næpp e mere kloge

slul med solnedgangens drømme
i en luft som gyldent rav,
leve sommerdagens solliv
under mågens lelle tegn,
lade sind og sjæl befrugte

Vi s'Iærmede rundt om ClHl sl en,

af en solskys gyldne regn .

af pi ger tr,,( vi ikke en

Ja, kære læser, har du denne eventyrlyst i dig, så hengiv dig til
havet, dette i sandhed forførende element. Og du vil opleve, at jo
mere du giver dig selv lil havet, jo mere giver havet dig igen. tkke
bare de ko ste lig e fri ske makrol, som med d e res vitaminer holder dig
gl .. d p å a ll e d e lykk e li ge 14 dage, - ikke blol solens leg over havspejlet, d e skønne a fvekslende belysninger, - nej, direkte og korpor-

Urokser var

VO f

middagsmad.

Her ser I ERLING, mæl og glad

ligl giv e r ha ve t dig alt igen med mange fold. Har du en dag roet
8 timer og givel havel al din kraft, ja, da vågner du næste morgen
frisk og slærk nok lil al kunne ro både 9 og 10 limer. Har du i dagens
løb pjasket i vandel 3 og 4 svømmeture, så du om aftenen helt bedøvet
af mathed segner om og sover som en klippe, ja, da vågner næste dag
lyslen i dig til endnu flere og længere svømmebedrifter. Dag for dag
får du mere og mere af havets evigt stigende og laldende rytme i dit
blod, lil sidst er du selv rylmen, som en bølge, der stiger om dagen
og synker hen om nallen. Og i de kolde, grå vinterdage bliver dit
blik blankt ved tanken på hin sommer, da du levede mellem bølger, og
selv blev som en af dem.
Og sidder du derude den sidste ensomme aften og er ved at bryde
sammen af længsel i en rødmende solnedgang med sorle skær svøm-
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mens han viser dig vej.
Se suget i pigernes blik ...
Kom til svenskekysten, dansker!
Mød hænder, du aldrig har set,
og som trykker dine varmt.
Se døre åbne sig for dig
i huse, du ikke kendte.
Sov fast i fiskerens bod.
Slå teltet op overalt
og vær overalt hjemme.
Men undskyld, - måske har du aldeles ikke lyst til eventyr af nogen
art? Måske er du en mand af faste vaner, ønsker hver morgen præcis
at vide, hvor og hvordan dagen ender om aftenen? Ja, så er der næppe
noget at gøre. Så må du endelig ikke tage på langtur ... .
E i g i I P o u I s e n.

T;I Kii ,;ogoo kom ,; homo
Ved dog, 'lcd n"t ! ol Iclt IIorl hi(~m

mende som s/ore hval rygge ude i vest, grib da guitaren for sids/e gang
og nyn ganske still e lor dig selv den gamle roers vise:
Kom til Bohuslen, dansker!
Se Sverige iibne sig
en glødende sommernat mod vest, ud mod havet.
Hør den sidste måges skrig,
se vandmanden drive
i den blanke strøm
ud mod havet.
Kom med, en sommerdag!
Læg til ved bryggen, som vi,
se moderen ile dig i møde
med sit lille barn på armen.
Se gubbens gyldne hud,
hans varme, varme smil,
38
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SMÅTRÆK FRA EN LANGTUR TI L KOREA
Træ-, finer- og tømmerhandel

K

I. 9! havde kapt. Kondrup sagt flere dage i forvejen, og klo 9 skram-

STRANDLODSVEJ 61 . KØBENHAVN S . . TLF. SUNDBY 9505

lede ankeret ud igennem klydset. »Jutlandia« lagde sig til re Ile

strømmen Halvvejs

vi var i Pusan.
rundt

om

jorden,

positionslisten

overholdt

til

punklog

prikke, et resultal af dygligt sømandsskab og Ø.K.s verdensomspæn-

OKHOL~

dende organisation.
-

»Morgenstilhedens land«

hedder Korea

i østens blomstersprog,

men morgenstilheden er brudt, byerne lagt i ruiner, og et fredeligt
folk, som kun ønsker at være i fred med sig selv, forbløder på den val-

VESTERBROGADE 61. KØBENHAVN V.
VE. 6363

plads, som to ideologier har valgt til en kamp på liv og død.
-

Det er nat i Pusan. Ambulancerne holder på kajen; der kommer

stadig flere, toget nordfra med de sårede er lige kommet ind. Enkelte
kan selv gå op ad falderebstrappen, men de fleste er bårepatienler,

luuk al

talje

som må hejses op på dækkel med kranen. Nalholdel har travlt. Fra

WIEDEMANNS PØLSER
. . Statskontrol no. 208.
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'*

flud i båden

dækket føres bårerne med elevator lil mellemdækkel, hvor 2-lugen er
»visitationsstue«. Vagthavende læge gennemser journalen, som soldaten
har i en lærredspose om halsen; de fleste har fået en foreløbig behandling ved fremskudte lazaretter. Lægen undersøger og giver sine ordrer,
»Iil

afdelingen«,

»Iil

operationsstuen«.

Sekretæren

noterer

navn

og

sengeplads, og soldaten er nu patient på »Jutlandia«. Uroen har væk-

41

2 gange daglig!. Der ryges cigaretter den ganske dag, og når kantinen
er åben, går strømme af coca cola gennem halsen. Soldaterne fra andre
nationer ryger også bravt, men co ca cola synes endnu ikke i samme
grad at være en livslornødenhed. Hver anden dag er der »movie« på
underdækket, og forestillingen kommenteres livligt og Iriskt uden smålig hensyn lagen til, om sidemandens stemning forstyrres.
Det er ellerlragtet at være patient på »Jutlandia«, og størstedelen af
æren herfor tilkommer vore dygtige sygeplejersker, som plejer og hygger om soldaterne -

ukendt i amerikanske og engelske lazareller, hvor

de lå sygeplejersker, der lindes, har administrative opgaver, og plejen
er overladt til sygepassere.
Soldatens ophold ombord strækker sig maximum over 3 uger, idet
han må holdes i delle tidsrum, hvis han kan gøres helt rask. Skønnes
hans tilfælde at tage længere tid, må han snarest eller at være behandlet evakueres til Japan. En ordning, som er truffet af de amerikanske
militærmyndigheder for at sikre, at der til stadighed er fri hospitalsplads, hvis »det store push« skulle komme . Journalerne føres på engelsk
Fra morqenslilhedeos land

og følger patienten på hans videre færd, eventuelt til hospital i Japan
eller til hans afdeling, hvis han udskrives som rask.

ket de nærmest liggende patienter, og i halvmørket gløder cigaret-

-

Vi tilstræbte at organisere arbejdet efter en hjemlig hospitalsturnus

terne frontsoldatens trøs!.
_ Der er livligt på sygeafdelingerne om dagen. Amerikanerne er i

med stuegang om formiddagen efterfulgt af ope rationer, men ofte målle

Ilerlal, de præger billede!. SamlJige private radioer går på højeste gear

blikkelig opmærksomhed. Vi vidste jo aldrig, hvornår de kom og ej-

dagen lang, suppleret med grammolonudsendelse over skibets anlæg

vi ændre program for dagen, når nyankomne patienter krævede øjeheller hvor mange. Tidspunktet afhang af ambulancetogenes ankomst,
og de havde en vis affinitet til de små nalletimer. Det siger sig selv, at
den hjeml ige lidt stive stuegangsform undergik en metamorfose, iøvrigt
uden at nogen tog skade.
Den kirurgiske service ombord var inddelt i 3 alsnit, hver med sin
operalionsstue og sit sengeafsnit. En almenkirurgisk afdeling fortil på
mellemdæk, en lungekirurgisk på underste dæk, hvor der tillige var
medicinsk afdeling, og en neurokirurgisk på mellemdæk agter samt en
nerveafdeting helt agter. talt var der ca . 300 køjer (nu øget til ca. 500).
De kirurgiske opgaver, vi mødte, var mangeartede, fra meget krævende operationer tit banale smålæsioner, som dog olle kunne være
meget tidsrøvende, når det drejede sig om at fjerne kugler eller granatsplinter.

II

Fra de koreanske militære og civile hospitaler, som var overfyldte og

I

sørgelig grad underbemandet med kvalificeret hjælp, hentede vi et
ikke ringe antal patienter. Det var dog kun mandlige patienter og børn,

I

vi kunne modtage, idet vi ikke havde mulighed for at algrænse en
kvindeafdeling. Det var et arbejde, som var os til stor glæde, fordi vi
her gjorde en indsats overfor patienler, som ellers næppe ville være
P"lienl he js es ombord
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blevet
de

hjutpet,

lønnede

og

os

umiddelbar

fordi

med

og

en

rørende

taknemmelighed.
-

Hospitalssproget var

engelsk,

og

det

almindeligvis

voldte

heller

ikke

vanskelighed at komme i
kontakt
ikke

med

soldater

fra

engelsktalende

tioner.

Dog

i

na-

et tilfælde

var mangelen på personlig kontakt mellem patient
og

læge

ved at udvikle

sig tit en katastrole . Det
drejede
tyrk,

sig

som

om

i

sit

en

ung

hjemland
Fra de paradisisk e risks lempel

var fårehyrde i bjergene.

Nok

Han havde fået gjort en

han fået den opfattel se, at han var håbløst syg og lige så godt kunne

ret stor tarmoperation, og

lægge sig til at dø, og det havde han indstillet sig på. Han kom hel-

det

par

digvis på andre tanke r, og da »Jutlandia« på sin anden hjemrejse pas-

dage, så indtrådte en kom-

serede Smyrna, kom han sund og rask ombord og takkede for hjælpen.

gik

godt

et

el ye re le g e

plikation,

og

reopereres.

han

måtte

Selvom

alt

-

Jeg mødte ham i bjergene ved de paradisiske fisks tempel -

han havde brune øjne som alle de andre -

herefter gik pænt, var der

over

sket

fødevarer til -

en

psyke,

ændring
han

i

spiste

hans
intet,

havde tidligere været smilende

og

glad,

var

Korea,

klyngerne

langs

jernbanelinien,

de titusinder af børn udsom

soldaterne

de for æ ldreløse i jordhulerne næ r fronten -

børnene« i hospitalerne -

kastede
»musel-

de syngende og legende børn i børne-

hjemmene -

nu

Han tog imod chokoladen uden at sige noget og lod den forsvinde

indesluttet og opgivende,

i en lomme i pjalterne. Tavs og alvorlig fulgte han mig på min vej

lå med hovedet ned i pu-

igennem templet. -

derne ved stuegang. Han

snavset

blev hurtig meget sløj, og

træerne .

det var usikkert, om han
ville leve.

Lykkeligvis fik

vi fat i en engetsktalende
tyrk, og det kom nu frem,

hånd

kom

Jeg vinkede til ham, da jeg kørte bort, frem

til

Siden har jeg oft e i tankerne set den lille fyr, forbindelsen -

en lille

honnør, han smilte og forsvandt mellem
hans smil skabte

og bag ham Koreas ruiner, de' titusinder af børn -

måtte for dere s skyld Korea snart igen blive morgenstilhedens land.
S e n i o r m e d i c a I o f f i c e r.

at den unge jævne mand
nok havde kunnet forlige
sig

med

een

operation,

men da han efter få dage
igen blev opereret, havde
Min lille cicero ne
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SKI SEKTIONEN 1952

FLEXO

S

kisektionen kunne i det svundne år ikke leve op til de traditioner,
der burde følge al navnet. Den danske vinter faldt dog i 1952 hel-

digvis på en søndag, så et hold fra sektionen, bestående af Amelung,
Svend' Nielsen og Erik Jørgensen, forsøgte sig i Danmarks-mesterskabet

for ved roning - og al anden sporl må uh,et kunne holde til lidt af hvert.
FLEXO beskyller Deres uhr, for FLEXO
kan ikke knuses. FLEXO sluller støvtæt
og er altid klarl.

i langrend ved Tommerup. Smøringen er som bekendt et vigtigt problem, der imidlertid herhjemme oftest indskrænker sig

til en gætte-

konkurrence på grund af vejrgudernes vindskibelighed, og da det ovennævnte hold gættede forkert, blev resultaterne ikke særlig strålende.
Da skisæsonen delinitivt var opgivet i midten af marts, kom der rige-

FLEXD
UHRGLAS
Husk altid at lorlango FLEXO-garantibovisell

lig med Sne til de første orienteringsløb. Lyngbys løb i Humleare, som
FLEXO (ds hos
bomærke-uhrmagerne.
S Om har delte mærke
p d rtldel1 .

skulle benyttes til erstatning for KM, foregik i pragtfuldt skiføre med
indtil

7:!

m høje snedriver, og KM måtte aflyses. Vi, der deltog, lik imid -

lerlid en vidunderlig tur i den sneklædte og solbeskinnede skov, selv
om sneen blændede, så det af og til var vanskeligt at skimte de røde
skærme. Skønt det nærmest var et sporløb, må det nævnes, at Svend
Nielsen besatte førstepladsen i A-klassen.
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Vort eget stifinderløb faldt så sen' som den 20. april. Erik og Svend
havde lagt nogle megel fine baner ved Slidsvig i Sverige. Terrænel var
af udmærket svensk kvalitet, og vejre' belønnede del store forarbejde
med sirålende vårsol. Vi selv kunne selvfølgelig ikke præge resultatlisten, når de fles'e af vore hovedkræfter var optage' af arrangementet,
men i B-klassen lykkedes det Ponsaing og undertegnede at opnå

%

op-

rykningsplacering til A-klassen. Der var ialt ca. 140 deltagere, og der
var humør og stemning over det hele og megen ros til arrangørerne
og banelæggerne. Alt i alt en dag, vi vil mindes med glæde.
I maj var resulfaterne mildest talt over forventning . Vi vandt københavnsmeslerskabet i stafelløb -

både for A- og B-rækken. At del var

over forventning, kan vi roligl sige, da vi overhovedet ikke venlede
nogetsomhelst. Holdene var sammenskrabede af dem, der havde tid og
tyst. I A-rækken startede undertegnede, der lige var oprykkel, og jeg
nåede skiftel 3 minulter efter danmarksmesleren : Torkil

Laursen.

Erik

fortsatte og forbedrede vor stilling, så vi nu kun var Io minutter bagefter. Svend Nielsen var blevel forsinket af manglende togmuligheder fra
København, men en nådig skæbne gav ham del indfald al lage en laxa
fra Holte til Grib skov, og han nåede lige frem lil skiftet, hvor han
blev slillel overfor en af de opgaver, han ynder: al hale et par minutter
fra konkurrenterne. Den opgave løsle han med glans, og vi vandt KM
i stafet med 45 sekunder. Der var ikke nogen margin til fejltagelser. I B-rækken slartede Ponsaing, Poul (Røde) Jacobsen og Jesper Hven .
Jesper var sidst på banen og havde af en eller anden grund overhovedel ikke opdagel, at der var chancer for sejr. Han log del derfor roligt
og sikkert og blev meget overraskel, da han blev lykønsket efter al
have lunlel i mål. Så meget desto større blev glæden over dobbeltsejren.
Ved begyndelsen af efterårssæsonen mød le der mange nye folk op.
De har ikke alle værel lige ihærdige, og vore resultater har heller ikke
værel så fine. Helsingørs åbne løb foregik i Sverige, men vor A-klasse
nåede ikke engang igennem på maximaltid på grund af nogle lemmelig
svømmende posler, men som et plaster på sårel blev Erik Jørgensen en
fin nummer 2 i B-klassen, kun l minul efter vinderen. Pokalløbet gik i
Tisvilde hegn med gode baner og dejligt vejr, men Svend måtte nøjes
med fjerdepladsen. I B-rækken blev Ponsaing nr. 5 og rykkede dermed
op i A-klassen, og Robert blev nr. 6 og reddede sig

%

oprykning.

DM foregik i pragtfuldl, slærkt bakket terræn ved Åbenrå, hvor der
blandl forhindringerne også var forudanmeldl bidske hunde og løbske
tyre. De sidstnævnte forårsagede da også toppræstationer i sprint på
visse banestrækninger. Konkurrencen var meget hård, og pladserne fra
nr. 5 til nr. 10 lå indenfor samme minut. Svend Nielsen besatte sjette-
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Aftenen

rør

Slifi nde r!ø be l pus lede banelæ qgerne ud ved tehl eir en j de øde skove øst om Hall and s .hen. -

Dø gnet igennem skulle alt klappe p; minulle l 10r al sikre successe n

(Of

de mere end 150 da nske orienl erere

pladsen . Straks eller rejste Svend til Upsaia lor al deltage i Nord isk
akademiske meslerskaber, og eller lorholdene klarede han sig pænt
imellem de store kæmper. Umiddelbart eller hjemkomsten var der KM
på Romeklåsen i Skåne, hvor han også nåede med; skønt undertegnede
var lige ved at glemme al lå ham med i bilen Ira Lyngbyvej. Det var
godt, vi ikke glemle ham, lor denne gang lik han sit vel lort jente mesterskab hjem. 3 gange har han måltet vinde, lør han lik lillen. Først i
Skåne sidste år, hvor løbet blev annulleret på grund al en lejlplaceret
post. Derefter i loråret, hvor løbet blev annulleret på grund al sne. Og
endelig nu lil sidst i Skåne igen, hvor der heldigvis ikke kunne lindes
nogel al udsætte . Der er ingen, der skal sige, . al han er kommet sovende lil den ære.
Som et kuriosum kan man nævne, at Ponsaing vandt klubmeslerskabet
Ravnsholt skov, da hein var den eneste, der mødte op til løbet. Den
manglende tilslutning skyldes dog ikke udbredt dovenskab hos sektionens medlemmer, men derimod al bladet med meddelelsen lørst fremkom 5 dage efter løbet. Men i' den lorbindelse kan det måske være
rigtigt at bemærke, at aktiviteten i gennemsnit ikke har været så kraltig.
Til de flesle løb køn mØn i reglen møde en last stab Ira D. S. R., der
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tæller en halv snes mand, som morer og hygger sig ved denne form
for skovtur, og et lignende antal viser sig på gæsleoptræden en enkelt
gang eller to i løbet af året, men over halvdelen af medlemmerne har
vi ikke set i virksomhed i 1952. Vi håber at møde dem i 1953.

J. S e I s i

n g.

KENDER DU SKOVEN?
når vårsolen endelig lår tag i de sidste snerester og dækker den frosne
jord med vandpytter, der glitrer og glimter i solen mellem de blege,
nøgne

stammer. Udsynel er

IangI, skoven synes heil

åben, og lyde

høres på slor afsland. Der er ram lugl af jord overalt, men i solskinnel
på læsiden er der stille og varmt, og man tøver og fristes til at redde
sig en lorkølelse ved at sidde og nyde livet på den kolde jord.
Eller når løvspringet uden varsel

futter al for vore undrende øjne.

Ja, den tid kender alle. Hele familien Danmark tager i skoven for at

lejre begivenheden og sikre sig nogle souvenirs i form af afskårne
bøgegrene. Horder al børn i alle aldre plukker anemoner. De forsøger
at udrydde bestanden ved at Iræse milliarder af struttende blomsterkroner op af skovbunden, for bagefter at sprede dem som visne klude
langs hele tilbagetogsl inien, men så vidt vides er anemonerne endnu
ikke vege I en kvadratlomme hods disse kampagner .
Når løvtaget bliver tæ t, og sommeren er inde, bliver skoven sval og
slille. Man kan blive stegt i solen på en lille åbning i granplanlagen
eller afkølet og lorfrisket i bøgeskovens skygge. Fuglesangen stiger og
kulminerer ved Sankt Hans, hvorefter den bral forstummer, afbrudt af
lykkelige

begivenheder

i

alle

fuglereder . Skoven

lukker

sig

for

al

skærme om det vigtige arbejde for slæglens beståen .
Efter hø sten får skoven en ny charme, når tarveskalaen vender mod
rødlog gult. Virkningerne kan blive lanlastiske, når løvet lår lov al
hænge længe, men til sidst må sladsen af, og skovbunden bliver blød,
og regnen gør den glat, så ved lejlighed kan man ove sig lil vinIersportens glæder, hvis man har for meget fart på . MosehulIernes mudder
får el særlig indsmigrende svup, og kantareller lyser op i de mørke
granskove. Til sidst rydder regn og storm op, for nu kommer vinteren
med solhverv og forh åbentlig lidt sne lil at pynte op med, for al skovene kan stå til julekortene, og lor at vi andre ikke skal glemme skileknik og he ller ikke på denne årstid undvære skovluftens helsebringende bouquet. Hvem kan undvære den?
Efl er snesmellningen -

S i I van s o n.
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FOR 1952

KASSEREGNSKAB
kr.

øre

39.102
2.450

75
00

kr.

Aktive medlemmer
Passive medlemmer .

41.552

75

135,00
37,00

Udlejning a f lokaler

Ved Danske Studenters Idrætsfo rbund
Universitetet
Polytekniker Legat

D. S. R.'s Venn e r
Jørgen Eschen

Salg af båd
Indtægt ved restauration og fest e r
Indtægt ved skabe og nøgler ..

00
00
00
00
00
00

"Skovr<lnd": Afdrag og renter
B.:JI.:Jnce

172,00

Ska lter og afg ilter
AssurClnce

Vand og w. c. (afgj( t og ved ligeho ld else)
Vedlig eholdelse og nyindretninger
.. .

29.720

00

800
1.225
51
18
11.305

00
20
00
00
78
38

1.880

58

1.190

. . ...

Indvundne renler .

85

2.361,46

Leje af grunden

Tilskud og gaver

14.000
8.520
3.180
2,000
2,000
20

5.006

Kl ubhu,el ;
-:- refunderet af bådeværftet

Ingeniør Råe's Mindel egat .

ør e

UDGIFTER
Underskud fru forrige år.

Kontingent:

Salg af emblemer . .

kr.

kr.

øre

INDTÆ.GTER

Telefon .
Renhold e l,e
Badstu e.
Bådene:
Nyanskaffelser af både og årer
Vedligeho ld else af både og årer

Daglig drift ;
Inspektion
Opvarmning og reparationer af varmegnlæg .
~

refunderet af D. F. f. R.

Belysning . . . ..
-:- refunderet af bådeværftet .

5.651.79
2.143,83
3.388,24
250,00

Fremme af klublivet !
Fællesture
Gymnastik, håndbold, svømning .
Skisektion en I Tilskud

Officielle Medd.lelser
A ndre udgifter .
Administration:

Konlormedhjælp
Kontorarlikler, porto etc ..
Andre udgifter

2.189

46

432
1.013
720
6.045
1.183
3.557
1.350

49
28
00
42
06
37
00

16.491

08

6.300
7.938

00
13

14.238

13

3.876

18

3.507

96

3.138

24

10.522

38

861
2.508
300
2.811
296

74
75
00
99
50

6.778

98

2.450
2.254
37

00
46
75

4.742

21

4.184
1.559

46
02

5.743-

48

2.23 1
3.090

76
60

2.118

39

2.815

30

8.938

06

106

00

19.300

II

2.092
660
202
145
1.1 t3
182

00
50

1.431

50

57

48

931
2.500

49
00

87.743

69

Repræsent ati o n:

5.538,21
1.353,75

Årbogen . . .
-:- indgllet for anno ncer.
Andre udgifter .
Kaproningsudgifter :
Drift en af bådehuset i Sydhavnen

Vedlige holdel,e af både .
Indskud, trQnspo rl, rejser
~

til kaproning e r

til,kud
Udlejning af robassin

Motorbåd : Reparation og pladsleje e tc .
Benzin og ol ie.
Udgift

til

træn e r Barry: Løn
Kost, logi, rejser .

Universitets match: udgifier
~tilskud

5.015,89
2.650,00
247,50 2.897,50
2.256,40
558,90
5.853,50
3.084,56
1.106,00
1.000,00

Tryksager: Trykning etc.
--:- salg af tryksager .
"Gåsehuset" : Skat og vedligeholdelse
-:- lej eindtægt .
uNivåhuset" : Sk at og vedligeholde lse
-:- lejeindtægt . .

48
00
69
20

Kontingent til D. F. f. R.

87.7~_1_6_9_
Klubben, ponlegæld ;
Klubhuset i Svanemøllebugfen

Køben ha vn, den 26. januar 1952

150.000,00

BJØRN MØLLER,
kasserer.
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ERIK HAAMANN,

OVE PETERSEN,

reviso rer.
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