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skab i firer m. styrmand. Men alligevel må det erkendes, clt vi for tiden
er svage, og at alt for få af de unge melder sig til træning.
Hvad der her er sagt om kaproningen, gælder også på et andet vigtigt område indenfor klubbens

virksomhed,

nemlig

langlursroningen.

Mere end 6 ture kunne det ikke blive til i år. For 10 år siden i 1943
var der ikke færre end 39! Siden da er det gået sløt tilbage, således
at del må befrygtes, at ferielangturene en skønne dag heil hører op om ikke lør, så når de gæve, gamle langtursroller Norman - Hansen,
Kaarsberg, Dich m. II. må lægge op. Eller skulle det virkelig lykkes at
genoplive inieressen for langtursroningen? Der kan ikke henvises til
manglende propaganda. Hver eneste årbog

I. eks. er spækket med

billeder Ira årets langture; der er beretninger Ira turene, der agiteres i
medlemsbladel, der arrangeres fællesture, loredrag om langtursroning,
kursus o . s. v. Der er tilstrækkeligt og godt materiel til rådighed, og
endelig er de krav, der stilles til dem, der vil på langtur, ikke strengere, '
end al enhver normal roer skulle kunne opfylde dem. Men hvad er så
grunden til denne tilbageholdenhed? Eller grundene . Mon ikke en al
de væsentligste er den overvældende rejselyst, der næres og understøttes al de mange og billige rejse-arrangementer?
Men hvorom alling er, Ira bestyrelsens side vil vi forlsat gøre, hvad
gøres kan for at genopvække interessen for lerielangturene.

Lørdagsid yl p å
terrass e n og på

AI de nævnte 6 ture blev de 2 roet fra Oslo-Marslrand og retur
(»Fr. d. tXCl), andre 2 i dansk e larvande (Fyn og Sjælland), og de sidste

sydplæn en. Tilhøjre

2 indgik i den arrangerede fællestur, der havde Hallands Vadero som

rohuset .. i d et grønne"

mål , men p. gr. af vejret nåede man kun lil Kulien og retur.
Antallet af langture (over 30 km), bortset Ira de egentlige lerieture,
er også gåel tilbage. Der var kun 19 al disse i 1953. Vore folk er ikke
mere så ivrige lil at ro til Nivaa eller længere, som de tidligere var.
Nå, nu har de senesfe par somre jo ganske vist ikke været særlig gode
vejrmæssigt set, men alligevel.
Hvad den almindelige daglige molionsroning angår, skal vi indskrænke os til at bemærke, at turene i 4-årers inrigger yderligere er
gåel tilbage, idet der kun var 371 ture i 53 mod 487 i 52. Derimod har
der været en del liere ture i 2-årers inrigger: 1335 mod 1174, men den
største fremgang falder på scullerne: 2920 ture mod 2201 ture i 1952.
Alt i alt er der for den rene motionsroning en fremgang fra 1952 på
836 lure og 3417 km. Men vejret - navnlig i efteråret - har jo også
været adskilligt bedre end i sæsonen 1952. At scullerroningen så afgjort
er dominerende, illustreres måske bedst ved det gennemsnillige anlal
ture , de 3 bådtyper har haft i de 210 dage, sæsonen har varet. Således
har 4-årers inriggere haft 1,8 fure pr. dag, 2-årers inriggere 6,4 ture pr.
dag og scullerne ca. 14 ture pr. dag .
4

( H. Honr iksen fol.)

Medlemsantallet er allerede nævnl: Ca. 900 aktive i højsæsonen mod
861 i 1952, altså en lille stigning. Der bør dog stadig agiteres fra mand til mand -

bedst

for at hverve nye medlemmer. Vort hus og vort

Iremragende materiel har i virkeligheden kapacitet til 2-300 flere medlemmer, som vi havde i begyndelsen af 40'erne.
Ordinær generalforsamling afholdtes den 27. februar med sædvanlig
dagsorden og uden særlige forslag. Valget af bestyrelsen for 1953 skete
i overensstemmelse med bestyrelsens forslag med resp. nyvalg og supplering af 2 nye rochefer, medens resten var genvalg. Formand: Gudmund

Schack .

Formand

for

kaproningsudvalget:

Poul

E.

Jacobsen

(»Røde «) (nyvalg). Øvrige bestyrelse: J. Norman-Hansen, Bjørn Møller,
Ejvind Sieverts, Aage Bang, E. Boesen, N . O. H. SIriegel, M . Enslev
Jensen (nyvalg) og G. B. Ipsen (suppl.). Som medlemmer af kaproningsudvalget: Jørgen Krause og Axel Mathiesen. Revisorer: Erik Haamann
og Ove Petersen (genvalg).
Vedrørende

kaproningsudvalgel

skal bemærkes,

at

Axel

Mathiesen

havde ønsket al trække sig tilbage fra formandshvervel.
Vor flinke scullerroer og styrmand Kurt Nielsen fik overrakt scullerG ymna sia ster på kanaltul

pokalen for 1952. Papirkniven var allerede uddelt i sæsonens løb (se
årbog for 1952). Derimod fandt vi ingen anledning lil at uddele sejrs-

Den årlige traditionelle Kanaltur den 26. april blev takket være det
fine vejr og en næsten overvældende tilslutning en stor succes. Det

masten.
Debatten efter formandens beretning drejede sig hovedsagelig om

samme kan ikke siges om Københavnskredsens fællestur til Skodsborg

Prof. Secher konstaterede, at klubben var ved

Kristi Himmellartsdag den 14. maj. Denne tur, der ellers plejer at sCl.mle

at stagnere og efterlyste en mere intensiv propaganda på universitetet

mange bådehold også fra D. S. R., havde kun eet bådehold med fra

og de højere læreanstalter. I denne forbindelse kan vi nævne, at vort

vor klub. Det dårlige vejr i ugen forud har muligvis alskrækket Ira del-

medlem, tegneren Kai Rich tidligt i sæsonen t953 udarbejdede en ny

tagelse.

vor mistrøstige stilling.

fortræffelig plakat i klubbens farver bl. a. til ophængning de nævnte

For at stimulere lyslen til at tage på langtur (det battede altså desværre kun lidet i 1953) havde man fået den udmærkede ide at lormå en

steder.
Standerhejsningen fandt sted allerede den 29. marts. Vejret var den

af vore allerbedste langturseksperier, nemlig kontorchel Sten Ryum, til

dag regnfuldt, koldt og blæsende, sil man hyggede sig indendørs, og

at holde et loredrag om langtursroning, og det skete den 16. maj.

efter frokosten blev der holdt auktion over efterladt rotøj og uheldigvis

må i høj grad beklages, at kun ca. 100 interesserede mødte frem, men

Det

også over en samling sweaters, som tilhørte Schack. De havde bare

de lik til gengæld også smæk

været lil vask! -

causeri, som lornøjede tilhørerne og ikke mindst de al de gamle lang-

Bjørn Møller åbenbarede ved denne lejlighed frem-

101'

skillingen i lorm al et glimrende

tursrotter, der var tilstede. Tak, Ryum,

ragende evner som auktionarius.
Under ledelse af H. M. Møller afholdtes et langturskursus i dagene

101'

den aftenl

En tak også til Ludvigsen, der ved denne lejlighed Iremviste K. R.s

14. og 16. april. Der deltog 18 mand, og der blev »forelæst" over emner

langtursfilm i larver Ira det sydfynske øhav plus en interessant film Ira

som planlæggelse af langture, navigering, materielbehandling m . v. -

Berghof. Det var en helt igennem vellykket festlig aften, der sluttede

En god ide, der forhåbentlig vil give resultater. -

med smørrebrød og dans.

Allerede den 11.

april havde vi sæsonens første fesl. De ca . 80, der deltog, fik en for -

Klubbens fødselsdags- og kaninfest den 13. juni blev ligeledes en

nøjelig aften ud af del. Der var sørget for et godt orkester til dansen,

god og vellykket aften. Som sædvanlig blev der indledet med præ s 0 -

og de udmærkede amatørkunstnere Oluf Nielsen og Inger Jørgensen fra

tationsroning kl. 19, men til trods fol', at vi i lorsæsonen havde I1/Ift

K. R. oplrådte med nogle af deres gode numre fra K. R.-revuerne.

lin tilgang af nye medlemmer, var der kun 8 bådehold, der d e lt o .
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CODAN GUMMISKO
Bådedåben den 1 3 . juni

B. Kislrup Sleffensen fo l.

eller blev 4 nye både døbt: 2 to-årers inriggere og 2 scullere. Alle 4
fik gamle navne, som vi er fortrolige med. Toerne blev døbt »Hugin«
og »Munin« af henholdsvis professor J. L. Mansa og sagfører Erik Becker,
og scullerne »lon« og »Cito« al direktør Hans Fogh og overkirurg, dr.
med. Otto Kapel, lormand for A. B. Eller bådedåben nød man øllet og
pølserne i lestsalen. Direktør Axel Lundqvist holdt årets kanintale, der
formede sig som et fortræffeligt causeri over idrætten, som Lundqvist
jo er fortrolig med som kun få. Stort bifald eller talen. Forinden havde
Kai Rich overrakt klubben den i det foregående omtalte propagandaplakat som en gave tilos. Denne gestus blev hilst med hjerteligt bilald.
Som sædvanlig fortsatte og sluttede teslen med dans.

KLUBBENS

Søndag den 30. august blev »Omelet surprise« nr. 5 serveret for de

ro- og gymnastiktøj

interesserede gourmander, der, efter hvad man kan forstå, i høj grad
værdsatte det vel tilrettelagte »traktemenlu. Turen gik denne gang til

køber vi hos

POUL

Saltholm -

DOL~I

med ledsagebåd fra marinen - , og da vejret var fint om

end med lidt sø på hjemturen, fik de ca. 30 mand, der var med, en
vellykket dag ud af det. Det skal siges til arrangørernes ros, at de ud-

SPORTSll.lAGASIN

folder en beundringsværdig opfindsomhed ved planlæggelsen af disse
ture, og når alf klapper så godt, skyldes det ikke mindst deres forud-

Silkegade 11

København K

Cen/ral 3082

gående omhyggelige arrangementer. Kun vejret er de jo desværre ikke
herre over.
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Og så er vi nået frem til efterårets begivenheder. Blandt disse er der
først og fremmest Universitets- og Studentermatcherne, der begge fandt
sted den 20. september. En overgang var der tale om, at malchen mellem Københavns og Aarhus universiteter skulle være afholdt i Aarhus i
anledning af Aarhus universitets 25-års jubilæum, men da det ikke blev
til noget, blev malchen afviklet på den sædvanlige bane her i København tillige med Studentermalchen. Nærmere om forløbet af det traditionsrige stævne kan læses i kaproningsberetningen. - Som tilfældet
var for 2 år siden, var der kl. 18 middag på universitetet for roerne i de
2 malcher og honoraliores.
Sejrstrofæerne .,Politiken«s vandrepræmie, sølvfakkelen og »Paraplystativet« overrakles repræsentanter lor hvert af de sejrende hold, Erik
Ahrenkilde for universitetsholdet fra D. S. R. og Sven lenskjold, Danmarks tekno Højskole. Desuden overrakte chefredaktør H. Stephensen
fra •• Politiken« (bladet er SOm bekendt med-arrangør og støtter økonomisk universifetsmalcherne) enkeltpræmierne i universitetsmalchen. Der
blev endvidere holdt taler af professor Fabricius Bjerre og -

som re-

præsentant for D. F. f. R. D. F. f. R.s næstformand F. Aa. Hansen og
sluttelig af rektor magnificus, professor H. M. Hansen . - Efter middagen
kørte man ud til klubhuset, hvor man iestede videre i kammeratligt
samvær med vore aarhusianske gæster og de øvrige indbudte.
Kvikmafchen blev roet den 12. sepfember . Desværre kunne vore mandskaber ikke hamle op med Kvik ' s mere trænede folk. De vandt såvel
spejlet som bolcheglasset. Søndag den 11 . oktober var der klubkaproning med god tilslutning af både yngre og ældre. Efter kaproningen spiste man frokost sammen, og de sejrende hold i klubmesterskaberne fik overrakt deres medailIer.
B. Ki 5lrup SleHensen

POllTlKEN's vand repræm ie

10

universitetsmatchen Aarhus -Købe nha vn

10 1.

Klubkaproningen den 11. oktober

Den 25. oktober kl. 11 slultede vi sæsonen og halede den vindblæste
stander ned tillige med de 9 små sejrsvimpler. Formanden kom i sin
afslutningstale ind på langtursroningen . Han kunne ikke forstå, at der
ikke var liere af vore unge medlemmer, der havde Iysl lil at dyrke
denne gren af rosporlen, der bød på så mange oplevelser og glæder,
og al det bestandig i overvejende grad var de gamle, der drog ud. V i
målte ved ihærdig propaganda prøve at få de unge interesserede til
næste sæson. Delle gjaldt også kaproningen, og formanden udtalte, at
der ville blive indvarslet til et møde for de unge kaproningsinteresserede medlemmer.
Delte møde blev afholdt den 12. november, men desværre var der
ikke mødt så mange af de unge, som man havde håbet. Derimod var
der adskillige æ ldre, hvilket for en del hang sammen med, at der lorinden mødet havde været »venne-middag«. På mødet drøftede man,
hvad der kunne gøres for at få flere folk i træning, og andre problemer vedr.

kaproningen, f. eks. om vi

af propagandamæ ss ige grunde

skulle flytte Studentermalchen til maj, på hvilket tidspunkt den tidligere
har været afholdt. Ludvigsen fremviste forinden debatten 3 films : El
udtog af kroningsfilmen fra England i farver og derelter to amerikanske
lonefilms: En kaproningsfilm, der visle os træning og matcher mellem et
par universitet sklubber i U.S.A. og en ski-film et pragtfuldt terræn . -

»spring ski-chase« fra

Diskussionen fortsattes ved kaffebordet.

Vi slutter beretningen for året 1953 i håbet om, at klubben snarl igen

Eftermiddagshvil. Bo huslens skargård

W~gner fot.

kan komme til at indtage den fremtrædende og ærefulde plads, der
med relle tilkommer den i rækken af danske roklubber .
Måtte en ny æra oprinde både for kaproningen og langtursroningen

MATERIElLET

i D. S. R. Lad os hjælpes ad med at nå delle mål.

.

1953 an skaffedes 2 stk. to-årers inriggere og 3 stk . klinkbyggede singlescullere, hvoraf den ene var lidt brugt. Endvidere modtoges som gave

:~mt

stk . to-årers inrigger fra D. S. R.'s Venner og 1 stk. klinkbygget single-

KG L. HOFLEVERAN00R

GUSTAV FOERSOM & €t

sculle r fra overingeniør E. V . Bardram.
De 2 stk. to-årers inriggere fik navnene »Hugin« og »Munin«. De 2 af
singlescullerne fik navnene »Cito« og »Ion«, medens de 2 andre endnu
ikke har fået navne.

KUL

KO K S
Lad os -

BRÆNDSELSOLIE

uden forbindende for Dem -

være

1 1953 solgtes de to-årers både »Elektra« og »Helge« samt den gamle
klinkbyggede singlesculler »Ion«.
D. S. R. har derelter ialt 64 både, nemlig 15 to-årers inriggere, 10 fireårers inriggere, 18 klinkbyggede singlescullere, 1 klinkbyggel dobbelt-

Dem behjælpelig med tilbud på installering af
oliefyr og olietanke til rene nettopriser.

FREDERIKSBERGGADE 2t

12

sculler med styrmand, 3 gigiirere, 1 gigoller, 2 cravelbyggede singlescullere, 2 cravelbyggede dobbeltscullere, 2. toere u. stm., 1 toer m.

CENTRAL *916

stm., 2 firere u. stm ., 5 lirere m . stm. og 2 oliere.
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BÅDENES BENYTTElSE I

km

b.d

type

1953

b,d

type

30

pr • tu ,

"Saga"

km og m

lireårers inrigger

66
620
220

"Blue boy" .
,,<;a-ira" .

otter

"Ormen" (hidvoul r.)

906

firer m.

184

,,(ox" .

-

, Jarl"

184
toer m. sL

toe r u. sI.

107

I
I

81

I

23

I

23

8,5

I

2961

I

"AR."
"Cimbria"
.D.S.R." ,
.Freja"
.Hejmdal'
"Hugin"

-

-

53
21
7

I

6,0
8,5
9,6

9,0
7,0
8,0

I
I
I

J,Munin

8,4

IINorge~ .

8,0

-

"P.R." .
"Roar"
"Rolf" .
"Rune"
"Svea"
, Tjalfe"
"Frederik d. IX"
"Haakon d. VII" .

toårers inrigger

8,0

"The Twins"

135

18

7,5

"SlIns"

234

26

9,0

273
306

"D uo" .
u
"Minc rva

579
cravelbygget
single-sculler

"a".

-

"f3" .

-

I

"Svip".

. .

.

. .

I

166
14 6
168

"Olsen" .
halvoulrigget

"Avanli

firer m, sL

"Odin"

363

lol
•

480
halvoutrigget
dobbelt-sculler m. st.

I "lucunde "

fireårers inrigger

"Bjarke"
"Blå"
"Dan(( .
"Dreng"

. . . .

I

74 7

I
I
I
I
I

I
I
I

32
51
83

-

I
I
I
I

52
24
21
28
73

8,5
6,0

I

7,0

I

-

"il"
"y" .

klinkbygget
single-sc uller

6,9
7,O
6,0

8,1

13
54
2
94
85

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

, Ion "
"Nympha"
"Ny"
,,(l"

.Ran" ,
"Svava"
"Svante'" .

6,6

92

forie lure undtaget .
"A lf "
"Ab 1m"
"Cita " .
"Daphne"

7 ,O

I

ll

"Leif" .

Udøbt e ng.

dobb It -sculle r

klinkbygget
single-sculler

73
23

-

-

680
sI.

I

477
147
56

"n"

firer u.

I

-

"Moa"
"Odd"
"Streg"
, Vips"

sI.

11

, Thor"
"Viking"

" Tuta' .

I

'1 7l

92 4
S17
7 174
13 11
I :?{) I
'I / 6 4
1 Q
22 ' 'I

79
25 8
322
5 40
15163

"Eos"

14

125
434
8
748
635

l
-

lait for samtlige både

l

2

+ ferie langture m. D.F.f R.'s bi.de og andre
Samlel resultat.

I

371

I

121
189
145
7
62
20
27
37
8
139
128
168
245
40
2
2

I

30 km og m .

9,9
15,0
8,7
7,4
7,8

16
l
28
38
40

-

406

lonlal lure

pr lur

896
1250
1056
192
533
166
196
229
346
999
910
1049
1915
292
165
700
1089 4
9688

onle!! km

lure

158
15
243
283
312

"Hjalte"
"Jyden"

o"t,,1 km 1 ont,,1 ture

ture

km

8,0

l

-

l
l

I

6,9
6,6
7,3
27,4
8,6
8,3
7,2
6,2
43,2
7,2
7,l
6,2
7,8
7,3
82,5
350,0

7

l
3

l

-

-

3

l
2

-

-

-

1340
1335

8,1
7,3

-

I

78
184
158
172
39 6
247
23 4
366
277

403
170
56
77
102

I 29 20 I

14

I

-

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

-

-

-

4,7

-

4,6
4,2
5,3

-

5,2

3

3

-

I

3

13332 6
14 5

5186

6,4

24

133471

5187

6,5

25
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1949-53
OG I ÅR ENE 1934, 1939 OG 1944
;r

medl.')

medl .-lure

lure

pr. medl.

b';dlure

b.ld-km

km pr.
b ådlur

1934

650

18247

28

6818

45635

6,7

1939

725

20739

28,6

7694

54310

7, l

1944

1209

13235

10,9

6057

39304

6,5

1949
1950
1951
1952
1953

1018
926
1000
861
891

17848
12536
14402
10748
11131

17.5
13.5
14.4
12.5
12.5

6892
5304
5585
4351
5187

47660
38090
35659
30054
33471

6,9
7,2
6.4
6.9
6,5

') Anlol medlemmer, som betaler »a ktivH( kontingent.

~r

1934

1939

-

1944
-

1949
1950
1951
1952
1953

med l.km

135710

-

161 823
100391

135423
102593
101207
82407
81663

ferie langture

km pr.
medl~m

208.8

-

223

-.,.

83

-

133
110,7
101
95,7
91,7

andre
ture over

bådlure

bådkm

km pr.

14

4952

354

-21

-

7435
-

31

10
10
9
11
6

6674
-

2935
2932
214 2
2000
1351

30 km

sæsonen

i ug er

bådlur

354
215

106
81

30

28

-

-

l

29')

-

-

-

293
293
238
182
225

50
32
21
27
19

29
31
30
29
30

") Effektiv varighed i 23 uger.

Tre timers slid

Hvorhen du v nd r

i Sund og sus,

øjet, ven, -

Hvcns profil

og vi kom hid

mod syd, mod nord,

lil Nivå-hus.

mod øsl og ves l

og Slellens ynde Danmarks smil.

du møder skønhed:

Tag sol, tag vind,

IDg duft af jord,

lag himlens skær,

og sljerners hær,

tag skyens lelle,

- bind he raf
Niv Li s krans!

hvide glans,

E i g i I P o u I s e n,
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l enskjold

rOI.

Nordiske studentermestre 1953 : Erik Kjær, Svend l e nskjold,
P. E. Jacobsen, Robert Chris tia nsen, cox: Frode Chris tian se n

KAPRONINGEN

A

1953

'ler gik vi en slor sæson i møde, stor fordi Donsk Forenin g for Rosport lor første gang skulle arrangere europamesterskab erne .

Og hvilke chancer havde D.S .R. lor al komme til al deltag e i delte
vort lørste europamesterskab herhjemme? Alter en g ang målte vi skufle
vore medlemmer; da vor mangeårige træner, Mr. Barry, mødte op i
murts, havde vi al klubbens mange medlemmer kun 14 i Iræning, nemlig

2 seniorer, 2 juniorer, 9 begyndere og en ungdomsroer.
D e 8 af begyndern e blev ret hurligt sat sammen i en olier, og træningen gik

med enke lte misforståelser godt fra

1. april,

men havde

mandskabet blot været lige så storl, som forhåbningerne var, var det
nok ikke gået så ilde, lor Mr. Barry lik som sædvanlig hurligt roern es
stil pudset af, men kræfterne kunn e han jo ikke giv e d e 5 mand und e r
65 kg. Juniorerne Irænede i loer uden, men lik p å grund al Svend Len-

skjolds soldaterIjeneste ikke træne t så meget Som ønskeligt, dog derom
senere. De 2 seniorer mente, at den bedste chance lå i dobbelt sculler,
da Robert som junior har fejret sine største tr iumler i scullerlypen.

18
19

Endelig trænede Kurt Nielsen, vor tidligere

styrmand, i sculler og

gjorde efter Mr. Barrys mening fine fremskridt.
Men udadtil kender de flest e i klubben kun kaproningen efter dens
resultater og hæfter sig ikk e ved det store forarbejde, der ligger til
grund for disse, og jeg vil derfor gå over til vor deltagelse i kaproningerne i sæsonen.
Bagsværd den 6. og 7. juni: Forårskaproning .
Sen . dobbeltsculler: 1. K.R . 7,19,5, 2. Bagsværd, 3. D.S.R. 7,48,1.
Jun. olter: 1. lyngby 6,17,9, 2. Kvik, 3. K.R., 4. D.S.R. 6,55,3.
Jun. toer uden: 1. D.S.R. 8,23, 2. K.R. 8,29.
Begynder olter: 1. K.R. 6,47,3, 2. D.S.R. 6,55,6.
Beg . letvægtsfirer: udgik i indledende heats .
Drenge sculler: 1. D.S.R. 4,27,5, 2. Sorø 4,39,5 .
I drengesculler startede 5 både, og leltet var jævnbyrdigt indtil lidt
før 500 m, men

så

tog Kurt løringen og vandt

i nydelig stil

løbet

foran Sorø.
Junior toer uden (Erik Kjær, Svend lenskjold) var en glædelig overraskelse, idet holdet vandt efter kamp næsten hele banen over, og vor
ængstelse angående for lidt træning blev således gjort til skamme.
Begynder olteren blev slået af det fysisk meget overlegne hold fra
K.R., og det samme var tilfældet i junior olter, hvor der yderligere var
de 2 meget stærke hold fra lyngby og Kvik. Dobbell sculleren burde
ikke have startet, men d a der vor sbi få løb i sæsonen, tog vi chancen
og kom helt bagefter 1 den meget hbirde dyst mellem K.R . og Bagsværd.

Sorø 28. juni .
Senior lirer uden: 1. Kungsalv 7,17,5, 2. Kvik, 3. D.S.R . 7,29, .

Brabrand 1A. juni.

Senior firer: 1. Kvik 6,41,4, 2. K.R., 3. Bagsværd, 4. D.S.R . 6,58,6.

Senior firer : 1. Ålborg 6,41, 2. D.S.R. 6,46.

Drengesculler : 1. D.S.R . 5,30,2, 2. Sorø 5,39,4.

Båden var en kombination af junior toer uden og dobbeltsculleren,
og da vi kun havde trænet i båden 1 uge, var vi meget overraskede
over, at vi gik så godt med, at vi havde lået føringen ved 1700 m, men
d a spurten salte ind, kunne vi intet stille op mod de stærke Ålborgfolk .
Maribo 21 . juni.
Senior lirer: 1. K.R. 7,13,9, 2. D.S.R . 7,16.

Det var alter en nydelse at se Kurt vinde sit løb; op til 500 m I
en anelse bagefter sin konkurrent og gled så stille og ube sv
og vandt overlegent.

h<111

ro t for b i

Starten i senior firer viste, hvad jeg allerede havde lormodet, nemlig
at vor kombinerede junior-senior båd lå en klasse under K.R. og Kvik,
men vi måfte lage kløene, nu vi havde meldt os i def fine lelt.
Viborg 4. og 5. juli, udtagelse til NM.

Vi havde nu få et blod på tanden og ville prøve , hvordan vi lå i forhold til K.R ., der efter vor mening var det stærkeste hold lor tiden, men
Maribo sø viste som sædvanlig tænder, så efter et par store ugler vandt
K.R. løbet let.

Sen . firer: 1. K.R . 7,06, 2. Kvik, 3. Ålborg, 4. D.S.R. 7,22.
Jun . toer uden: vundet uden kamp.
Begynder olter: 1 Viborg 6,48,4, 2. Odense, 3. D.S.R. 6,57,9.
Grunden fil, at vi vovede os ud på den dyre tur til Viborg, var den,

Odense 21. juni

at Århus-studenterne havde ønsket en udtagelse med os angående del-

Krause berelter.

tagelse i NAM, som de skulle arrangere i Brabrand sammen med NM.,

20
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tøvrigt var Viborgturen tor vort vedkommende trods den megen diskussion om arrangementet en fin tur. Indkvartering, forplejning, bådplads o. s. v. var helt i orden, og hvad angår banen, så er det jo ikke
arrangørerne muligt at herske over vindene, hvad roerne sikkert ved fra
deltagelse på baner, der ligger mindre udsat end i Viborg.
Brabrand 18. juli, NM.
Nordisk Studentermesterskab

firer med:

1. D.S.R. 7,15, 2. Finland 7,22, 3. Norge, 4. Sverige.
Vi var i NAM så heldige at kunne løje endnu en sejr til del danske
holds fine resultaler ved NM om lørdagen.
Løbet roede s søndag formiddag, og da holdene gik ud til start, regnede det meget stærkt, men vi lik snart andet at tænke på, idet Finland
straks eller starten roede meget kralligt, og løbet formede sig som et
voldsomt opgør mellem Finland og os, mens Norge og Sverige var
noget bagelIer.
Først ved 1500 m lykkedes det os at få en halv længde, og dette lorspring øgede vi lidt på de sidste par hundrede meter.
Eller roningen landt roerne hurtigt sammen, og resten af dagen havde
vi det fornøjeligt sammen med vore nordiske venner, specielt med
roerne fra N.S.R., som vi altid siraks er på bølgelængde med.
Bagsværd 3. august, DM.
Senior firer : 1. K.R., 2. Aarhu s, 3. D.S.R.
Junior loer uden stm, Stroke : Svend Lenskjold, El-s det : Erik Ki ær

og yderligere mente vi, at begynder otteren havde lortjent at lå endnu
en chance, idet den på ingen måde havde roet dårligt i de Io løb,
hvor den havde sikret sig andenpladsen.
det var meningen, at
De fire seniorer drog alste d om fre d agen, da
den omtalte udtagelse skulle finde sted om lørdagen, ligesom junior
loer uden også skulle roes samme dag, men det blev kun til en turisttur,

Det rutinerede hold rra K.R. vandt overlegeni, men vi målte også se
os slået af juniorholdet Ira Aarhus, trods vor meget energiske træning
før DM, men vi havde alleredo rf a rat, at K.R. var i topklassen, hvad
deres indsals under europameste r kabcrne 14 dage senere også beviste.
Malmo 30. august.
Begynder lirer: D.S.R. blev nr. 3, ~/ ", sek. fra 2. pladsen.

"I",

Junior firer: D.S.R. blev nr. 4,
sek. Iril 2. pladsen.
Drengedobbeltsculler: 1. Sorø / D.S.R. 2. Malmo, 3. Hellerup.

idet Århus for sent fandt ud af, at de ikke ønskede at kappes med os,

Drengedobbeltsculleren roedes af Arnold Pedersen fra Sorø og Kurt.

men helt ville hellige sig arrangementet al NAM; så var der kun toer

Det var en fornøjelse at se de to konkurrenter fra hele sæsonen i båd
sammen. Holdet lå hele banen over i spidsen, og der var på intet tids-

uden tilbage, og også her slap vi billigt, da Viborg trak sig.
.
Om søndagen roede begynder otteren, og det så ved 1000 m ud hl,
at vore roere ville benytte chancen, idet de havde taget føringen, men
de slap igen og blev slået af de andre to deltagere, Viborg og Odens~.
I senior fireren var vi efter et par afmeldinger 6 både tilbage, der g,k
til start på den meget oprørte Nørresø, og også her lå vi fini de første
1000 m, hvorefter resten al kampen stod mellem K.R. og Kvik.
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punkt tv ivl om, at sejren var deres.
Bagsværd 6. september, Elterårskaproningen.
Jun. firer uden: l. Lyngby 7,09,6, 2. Skjold, 3. D.S.R. 7,34,6.
Senior toer med: l. Lyngby 8,30,8, 2. D.S.R. 8,55,4.
Drengesculler: 1. D.S.R. 4,20, 2. Kvik 4,30,4.
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al sidstnævnte i tiden 10,59 mod Universitelets 11 O
, 4,4 efter en kollisiol'
og en derefter følgende omstart ved Nyhavn.
Efter præmieoverrækkelsen var d
'dd
o
b
er ml
ag pa Kø enhavns Universitet, og om aftenen festedes der . kl bb
I
U
en. Efter min vist ikke forkerte
opfaltefse var dagen vellykket.
Som afslufning vil jeg nævne, af klubben i sæsonen vandt 9 sejre,

~vilket ta~et

som helhed ikke er nogel dårligt resultat, men lager man

I betragtnIng, ~t de fem sejre blev vundef af Kurt Nielsen i drengesculler, kan man VIst godt sige at klubben må k
d
o
.
'
unne y e noget mere pa
kapronIngsbanen. Der/or vil jeg atler en gang benytle lejligheden til af
opfordre de unge medlemmer til at slulle op om kaproningen, som har
en ikke ringe betydning for klubbens trivsel.

R ø d e.

Frode lyk ø nsker Kurt Nielsen med ha ns 5' scullersejr

Kurt vandt igen i delle sit sidste løb som ungdomsroer, og der er
vist ingen Ivivl om, at klubben i ham vil få en god sculler-roer med
tiden.
Junior/iren klarede sig dårligt væsentligst på grund af meget dårlig
styring, og toer med var vel ikke den helt rigtige bådtype for folk, der
kun har roet i 6 uger, men disse to mand var alt, hvad klubben kunne
skrabe sammen af nye roere i efterårssæsonen 1953.
Kvikmatchen 12. september.
denne match målte klubben se sig slået i begge løb, idet vi ikke
var i stand til at skaffe tilstrækkeligt med egnede roere til disse inriggerløb.
Studentermatchen og Universitetsmatchen 20. september.
Det var i år vor tur til at arrangere matchen mellem de to universiteter, så løbene ro ede s i havnen, og det forløb også godt bortset fra
enkelte tekniske vanskeligheder med meldetjeneslen og den på grund
af VOr kasserers sparsommelighed sløje musikledsagelse under marchen
med sejrstrofæerne.
I løbet mellem de to universiteler vandt København knebent i tiden
6,37,3 mod Aarhus 6,37 ,9, hvilkel efter min mening var udtryk Io r, at
Aarhusholdet var del slærkeste, vi havde set i de fire år, matchen er
blevel roet.
Matchen mellem Universiletet og Polyteknisk Læreanstalt blev vundet
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O p løb ska mpe n i universil e lsm a lch e n
Københavns universiletshold før er med en spids

KAPRONINGSSTATISTIK 1953
Antal

Anl~J

s ia d e r

se j, e

- - -Ahrenkilde, Erik.
Andersen, Bjørn.
Andersson, Svend .
Calberg , Preben .
Christian se n, Robert.
Hansen, Hans Ove
Hansen, Ole Nors .
Hanse n, Richardt
Haut, Mogens.
Hierwagen, Erik.
Husum , Po ul R.
Jacobse n, Poul Erik
Kjær, Erik L.

10

7

2
3
8
3
1
1
3
4
5
8
9

Antal

Anlal

s l ~ r1er

se jre

ODENSETUREN

- - -- - 3
1
5
1
1
1

9
8
5
6
6
3

1
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1

Lenskjold, Svend.
Lynge, Torben.
Nielsen, Kurt
Petersen, John
Petersen, Kay W.
Poulsen, Knud.

Christiansen, Frode
Husum , Sv e n
Nielse n, Kurt

5

3

Rasmussen, Bruno .

2

S

øndag den 21. juni 1953 måtte størsteparten af kaproerstaben meget
tidligt af fjerene, idet man havde anmeldt begynderatleren og Kurt

i drengesculler til regattaen i Odense på kanalen. OlIerholdet bestod
.af følgende:

Poul

Husum, Erik

Ahrenkilde,

Kay

W . Petersen, Torben

Lynge, Erik Hierwagen, Bjørn Andersen, Knud Poulsen, John Petersen,
,cox: Kurt Nielsen. Kurts anmeldelse var efter hans fine resultater i Bag~værd såvel i efteråret som ved

Styrmænd:

forårskaproningen en selvfølge -

des-

værre er der jo ikke mange sculler-løb for drenge her i landet 1
1
O
O

2
3

og

olleren ville man give en chance mod andre konkurrenter efter de ikke
helt tilfredsstillende resultater ved forårskaproningen. Især var man interesseret i at se dem i kamp mod Viborgs begynderotter, der havde
vist fine resultater ved de jydske regattaer.
Barry var, efter at holdet var blevet noget »ommøbleret « og fornyet
på en enkelt plads, temmelig optimistisk. På grund al vanskelighederne
med D. F. D. S. målte vi sende bådene med lastvogn -

lolt

''''' d ' ~
It l l .
I :" , ~ 11' ,I

I v'lI,tHl~ l .

4

I

o

'J.

O

O
O

ud "
To r m d

2

ud e n
Dobbelt sculler
Single sculle r .

4

Inrigger firer

2

O

13

6

') All e

6
1
1

1

1
O
O
O

4'

ti

I

'J

O
O

men den endelige plan blev dog, at kun een roer startede i de tidlige

'J
2

2

4

4

O

2
5

2

9

1

tige opgave overdraget. EgenIlig havde man tænkt sig at lade holdet
køre med ham på hans lastvogn til Odense -

I

2

l'

lait.

,

')

og det blev

selvfølgelig vor gode ven Johansen fra By-ekspressen, Som fik den vig-

27

I

9

der skulle jo spares - ,

morgentimer med lastvognen, medens 6 andre roere i en »Iolkebus«
tiltrådte køreturen noget senere fra Rådhuspladsen, og den sidste begynder samt Kurt, Barry og Mathis, hvoraf sidstnævnte skulle være dommer ved stævnet, kom i en privat vogn med Krause som chauffør ved
7 - tiden alsted mod Korsør, hvor det var meningen, at hele selskabet
skulle samles for at blive overførl med samme formiddagsfærge .

i drenge scull er

Turen over Sjælland gik for alle tre »afdelinger« udmærket, og humøret var strålende, da vi alle i god tid var samlede på parkeringsStart e r

Forårskaproningen, Bagsværd, 6 . -7. juni.
Braband, 1 4. juni
Maribo, 2 1. juni
Odens e , 2 1. juni
Sorø, 28. juni . .
Viborg, 4. - 5. juli
NAM, Brabrand, 18 . juli.
DM, Bagsværd, 3. august
Malmø, 30. august. . . .
Efterårskaproningen, Bagsværd, 6. septe mbe r.
Kvikmatchen , 12. september . . . .
Unive rsite tsmatchen, 20. september . . . . .
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6
1
1

Se jr e

2
O
O

2
3

pladsen ved færgelejet. Johansens lastvogn nåede at komme med bilfærgen, og de to andre vogne kom over med en færge kort elter, og
alle tre vogne kunne samtidig starte fra Nyborg med kurs mod regallapladsen

ved

Stige.

Vejret

blev

efterhånden

strålende,

og

vi

havde

en dejlig køretur tværs over østfyn og ankom i god tid til bestemmelsesstedet uden uheld af nogen art og med såvel materiel som mand-

1
O

skab i god stand. Barry gik straks i gang med at rigge til, assisteret at

1

roerne,

bådehus , hvor alle •• honoratiores« skulle samles . Både Kurt og alteren

'2

1
O

medens Mathis og

Krause

forsvandt

ind til

Odense

Roklubs

'1

1

var på kanalens vand for at prøve banen og materiellet, og alle var
ved godt mod og opsatle på at gøre en stor indsats.
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ledelsen udtrykte da også sin glæde over vor tilsledeværelse, hvilket

ilrbejdet mandskab, som vi kunne være bekendt al tabe til. De var da
også overordentlig gtade for deres sejr. Umiddelbart efter regaltaens

var naturligt, idet deltagelsen udover visse nord- og midljydske klub -

afslutning startede alle tre vogne på hjemturen.

ber var temmelig »pauver«.
Det skal da også siraks siges, at stævnets kvalitet rent roteknisk ikke

Overfarten med færgen benyttede vi til at indtage et solidlog velkomment middagsmåltid. Overtjeneren sørgede for, at der blev frem-

var imponerende, og Kurt havde let ved - sammen med Odense Roklubs letvæglsfirer - at placere sig som stævnets »Iekniske oplevelser«.

skaffet dejlige svinekoteletter og, foreholdt kaproeres store kaloriefor-

Kaproningen blev udmærket afviklet borlset fra, at det endnu ikke er

andet »diverse«. Med velvilje fra Mathis og tilskud fra konsumenterne

lykkedes at få gennemført en ordning, der gør del muligt at undgå
pauser på grund af større skibes passage over banen, men sportsligt

blev der også fundet udveje for drikkevarer.

kom disse pauser og enkelte »uforstående« motor- og sejlbådes færden

mod København, og vi fandt ham ikke før ved rundkørslen på Roskilde-

på banen ikke til at spille nogen rolle.
Både Mathis og Krause ærgrede sig over, at vor senior-firer havde

vej ved Damhussøen, og her blev deltagerne sa fordelt på lastvogn og

Det viste sig, at vi var de eneste københavnske deltagere, og regatta-

valgt at deltage i kaproningen i Maribo, idet de her i Odense havde
haft udmærket mulighed for at vinde rutine -

og en sikker sejr -

i et

brug, serverede han rigeligt med »tilbehør« af såvel kartofler, sovs og

Ankommel til Korsør konslaterede vi, at Johansen allerede var startet

personvogn, medens >>iolkebussen« blev sendt hjem med tak for god
behandling. Med en Iretonel >>fanfare« fra personvognen - der til Kurts
fryd havde hele tre af hinanden uafhængige s:rener, hvoraf den ene

ikke overbevisende senior-fire felt. Men det er jo altid leltest at være

endog var totonet -

bagklog.
Vore resultater ved regattaen blev som bekendt, al Kurt efter et smukt
_ omend måske noget for »overlegent« roet - løb vandt en over-

der vel ikke havde bragt oltermandskabet den længe ønskede sejr,

sluttede denne anstrengende, men fornøjelige tur,

bevisende sejr og indkasserede megen ros, til glæde både for sig selv

delte slævne, og a II e kan jo som bekendt ikke vinde hver gang.

men som alligevel havde vislos, at træningen ikke havde været spildt.
Vi havde leveret en af de bedste og mest spændende rokampe ved

og ikke mindst for Barry og klubben. Olteren leverede en god kamp .

J ø k.

Den gik frisk fra start og holdt sig i spidsen sammen med Viborgs
kraftigt arbejdende, men ikke særlig kønt roende mandskab lige til
1100 meter. Her faldt vore en del tilbage, vel ca. % længde, men mellem 1300 og 1600 meter så det ud til, at de alter ville have et ord at
skulle sige; de gik kraftigl op på Viborggenserne og nåede næsten på
linie med dem. Jyderne var tydeligt nervøse og var ved at falde ud af
rytmen, men pludselig kom der »slinger« i vor båd, hver roer begyndte
at arbejde for sig selv, og i løbet af et par sekunder var det sket.
Jyderne fandt alter sig selv og gled over mål næsten en klar længde
foran vore, der på de sidste meter måtte se sig truet af Odenses ivrige
begynderhold, der næsten over hele banen havde været klart og tydetigt distancerede . Resultatet afslørede overbevisende, at der på vort
hold manglede en mand, der i de kritiske situationer kunne skabe ro
og koncentration i båden . Alle vore roere var kampivrige og energiske,
og konditionen var øjensynlig også god nok, men i det øjeblik, hvor
holdet skulle kunne udnylte den specielle - af Barry lovpriste - »ubesværede« tekniske roning, der jo bel inger el minuliøsl samarbejde, svig- .
tede netop delte samarbejde, og derved blev selv de mest heroiske
anstrengelser ganske nylteløse.
Stemningen var dog alligevel ganske god efter løbet. Vore folk havde

:

~@ij ~~YA{HTlIfK
SIE~

LAK- OG FARVEFABRIKER
KØBENHAVN S.

visl, at de kunne kæmpe, og Viborgs olter var øjensynlig et godt sam-
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen

t

Professor H. J. Hannover

Civilingeniør H. Ree

t

t

Professor, dr. med. Knud Secher

t
Koch t

t

Overlæge H. S. Køster

Direktør Harald Simonsen

Direktør Henning

Overretssagfører H. Steinthal

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

Professor, dr. med. Knud Secher

t

Civilingeniør H . Ree

t 1953 er i medlemsbidrag indgået ialt kr. 3.700,-. Vi håber på fortsat
støtte, idet vor gamle klub stadig har brug for lidt her og der, og vi

t

gamle glæder os over at kunne hjælpe med råd og dåd.
Mind stekontingentet er kun kr. 25,- årlig.

FORTEGNELSE OVER D. S. R.s VENNER
Hans Maje slæl Kong Frederik tX

Tandlæge Jeff Hammelev

Cand. jur. Henning Amelung

Prokurist F. Aa. Hansen

Dr. Børge Andersen

A fdelingschef Jesper Hven

Grosserer Carl Thorup

Generallæge Em. Saugman

Grosserer S. Albertus

Højesteretssagfører Bernt Hjejle

Direktør Henry Skov

Ambassadør Frants Hvass

Højesteretssagfører Niels Andersen

Typograf Johs. Honore

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

Cand. jur. Arne Juul Arnskov

Redaktør C. Næsh Hendriksen

Grosserer Gudmund Schack

Skuespiller Henrik Bentzon

Redaktør Walter Næsh Hendriksen

Direktør Harald Simonsen

t

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

t

Direklør Axel Lundqvist

Aktuar N. Solberg, N. S. R.

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER

l

Forfatteren Josias Bi Ile

Direktør N. Høy-Petersen

Prokurist M. Bredfeldt

Civilingeniør K. Hunderup

Overingeniør E. V. Bardram

Salgsinspektør Georg Hennings

Apoteker Sv. E. Bjørn

Civilingeniør C. O. Hanssing

Civilingeniør Arne Byskov

Landsretssagfører H. H. Holm

årels løb er der fra .. Vennerne«s side ydet klubben et tilskud, slorl

Direktør F. Byrch

Civilingeniør Mogens Hee

kr. 1.000,-, lil hj

lp lil konting e ntbelClling for ubemidlede studerende

Kontorchef K. A. Bjørklund Bertelsen

Landsretssag/. Jørgen Helweg-Larsen

v d Unive r it te t, idmt .. V a nn rn o « stadig li gesom i fjor har for øje, al

Fabrikant Per Brøchner-Larsen

Civilingeniør Olaf Hallin

d stu d r nd v cl Univ r il t t ikk hor se mm o chancer for at opnå
hj lp S Il) d atu I r nd v d D er1m6 rk s to kni ske Højskole, der Iremover

Grosserer Knud Biehl

Læge J. Kongsdal Jensen

Civilingeniør Frode Bramsnæs

Civilingeniør Johs. P. Johansen

Sagfører, cand. jur. Erik Becker

Hans Jørgen Jensen

ny d r

I

r t

od t nf in

ni o r R

's I ga t.

lob h", r .. Vcnn(; rn c« haft den gl æ de al kunne hjælpe roerne i

Flen sbo rg Roklub, id.d det oprindelig blev bestemt at give Flensborg

Statsaut. revisor Svend Aage Bruun

Repræsentant Henning Jensen

Regnskabschef Erik Corlsen

Læge Erik Johannesen

Roklub en sculler, men el al vore medlemmer syntes, at det var for lidt;

Tandlæge E. Myrup Carlsen

Civilingeniør Wriborg Jønson

han lagde kr . 500,- på bordel, og resullatet blev, at man var i stand

Civilingeniør Th. Eberlh

Direktør Gunnar Jensen

tit at give Flensborg Roklub en 2-årers langtursbåd. Båden kostede ialt

Murermester F. G. Eis ensøe

Overretssagfører K. Kjær

kr. 2.575,-, og vi har bragt i erlaring, at båden er blevet rigeligt brugt

Grosserer A. Filtenborg

Civilingeniør Kjeld Klintøe

i den forløbne sommer til glæde for roerne syd for grænsen.
Bestyrelsen, der klarer sig uden love, og som fortsat består af: Erik

Direktør Hans Fogh

Grosserer P. Korsholm

Civilingeniør Dan Frørup

Læge Peter Krag

Becker (formand), Gudmund Schack (kasserer), Erik Johannesen og Mo-

Cand. jur . Aksel Fischer

Assurandør Erik Kiersgaard

gens Hee med revisor S. A. Bruun, afholdt møde med medlemmerne den

Direktør Valdemar Friedricks

Opdagelsesbetjent Jørgen Krause

12/ 11 1953. Som sædvanlig gul e ærler med dramme, æbleskiver, kaffe .

Direktør Chr. Aasted Frandsen

Tandlæge Ulf Kaarsberg

Middagen var festlig med sange og bægerklang . Mellem 40 og 50 gav

Politi fuldm., cand. jur. Hugo Grumme

Professor, dr. med. Niels B. Krarup

møde.

Civilingeniør Søren Gundesen

Landsretssagfører Carlo Larsen

Den 26/2 d . å. afholdes generalforsamling, og medlemsmøde vil blive
afholdt forinden . Nærmere underretning vil tilgå alle .. Vennerne«.
Kredsen af "Vennerc' er kun forøget med eet nyt medlem, nemlig
civilingeniør Svend Hagerup . Vi venter mange indmeldelser i 1954.
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Læge Poul Gregersen

Læge Knud Lund

Civilingeniør Svend Hagerup

Tegner Palle Lunøe

Fru A. Hvass

Direktør Finn Lorentzen

Ambassadør Frants Hvass

Direktør Axel Lundqvist
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Tandlæge Ove Lange

Direktør G . Riemann

Landsretssagfører J. Svenning Larsen

Højesteretssagfører Stig Rode

Tandlæge K. Machold

Direktør Per Rønberg

Professor K. O. Møller

Læge Jørgen Røjel

tngeniør Alfred Madsen

Ingeniør Poul Ringsted

Fabrikant Bjørn Møller

Tandl æ ge B. Rønnow

Prokurist P. Mørkegaard

Generallæge E. Saugman

Arkitekt Ove Mandrup-Poulsen

Grosserer Gudmund Schack

Læge Knud Melgaard

Professor K. Secher

Menigt medlems

TANKER OM TRÆNGSLER OG TRIVSEL
Årbogen bestAr bl. a . al en hel del gamle toore ffer ...
som serveres hvert Ar med megel lA variation e r . Man

mA somme 'jder tænke pA et cilat Ira J . L. H e iberg ' s
klassiker : .. En sjæl elfer d ø den .. : .. Uagt e t d e ta ler al
alle kræiler, sA er der dog in'e' at høre elfer ... Der .
lor mA vi nu og da have lid' ... krydderl .. ; Arbogen . slol
al polemisk art f. eks .
Red. finder, al nedensl. artikel Ijen e r deUe lormAl .

Regnskabsdirektør Kai Mogensen

Professor E. Suenson

Landsretssag!. H. Møhring-Andersen

Landsretssagfører N. Borup Svendsen

Læge Axel Mathiesen

Højesteretssagfører O. Bondo Svane

F

Direktør Preben Nellemann

Læge Ole Secher

Forøvrigt tilhører hænderne et nyt medlem blandt fire, som jeg selv

Overlæge Jens Nielsen

Direktør Aage Skjoldby

havde morskaben med at indføre i klubben og "lære op" i år. Jo, vel

Civilingeniør J. Norman-Hansen

Overassistent, cand polit. Ejvind

findes der stadig behov for roning.

Grosserer Poul K. Nielsen

Sieverts

Arkitekt O . Mølgaard Niehen

Civilingeniør P. Strårup

Redaktør Kai Nissen

C ivilingeniør Mogens Suppli

Civilingeniør Kristian Nørlyng

Kaptajn C. A. Sjelle

Direktør Poul Eivind Olsen

Prokurist Poul Sørensen

Landsretssagfører Winsløw Olsen

Ingeniør Kaj Traulsen

Civilingeniør, dr. tech. Chr. Ostenfeld

Landsretssagfører Alex Troedsson

Redaktør Ib Sv. Olsen

Læge Orla Teglers

Overingeniør Ove Petersen

Bankfuldmægtig F. Teisner

Sekretær C. F. Thorup-Petersen

Reklamechef Knud Terslev

Pressefotograf Erik Petersen

Overlæge Mogens Vinten-Johansen

Landsretssagfører Aage Petersen

Laboratorieforslander E. F. Voigt

Landsretssagfører Poul Pedersen

Direktør Jørgen Vang-LCluridsen

Befragter H. K. Rasmussen

Direklør Geo rg Wittenborg

orsidebilledet viser i år et par hænder, som kraftfuldt trækker i årensom bevis på, at der stadig er medlemmer, som har trang til at ro .

Hvorlor hører vi da altid så mange jeremiader om klubbens stagna tion? Er den statistiske tilbagegang i ro-kilometre så skæbnesvanger? Er
delte synspunkt ikke snarere udtryk for en fejlopfattelse af D. S. R,'s mission? Selvfølgelig er det kedeligt, når gode mænds værk klubhus og de mange både hvorfor hele
»store d age" -

det store

ikke bliver udnyttet efter kapacitet. Men

tiden hænge sig i sammenligninger med de romæssigt
som jo hovedsagelig var en periode fra midt i trediverne

til ind i kri ge ns år, præget af nogle få talentluide medlemmer og kri gens unorm Io fo rhold?
Navnlig kapro ni ng n anses for vort smertensbarn . Men hvorfor være
så højtideligt b o kymr l? Kaproning er ikke alt. Roerne er ikke til for
klubbens skyld, mon klu bb n for roernes -

altså for de medlemmer,

som har romæssigt bo h v. 0(1 klu b ben bør vel forme sin politik elter
behovet, sådan som d o t III

nhv r ti d er blandt de aktive roere . Hvis

h rde betingelser, som man gen-

ingen har lyst til at
nem en årrække har anset for d
afdeling -

bør man så ikk e

·It. $ " g gørende for en kapronings-

Il

III tI!l q I

me? Det vigtigste må dog

være, at klubben byder de roo r , ~ "' "II ( o r klubben , mulighed for
at komme til at r o -

også i OlltrlfJ( ( t 1111i t r ie l -

styrke ikke blir af en sådan kvalit o t,

BRDR. RAAENHAUGE
leverer

Ut.JlJeI'U, å'lelJaPllJUU (NI- r;rfh n !({Ijf.fU ..
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selvom stil og

t oI. )t (J lv r bonus i form af sejre

p å kaproningsbanen.
Træningstimerne i kammeraternes log ' r
hele kaproningen -

Jo

I

n

racet kun nog e t, m an ~ r h

forsvindende brøkdel af den samlede s

o n,

t den vægtigste del af

r'

til, og som varer en

O v res! Stimulerende og

GI. Kongevej 39

æggende, det er tanken om racet, -

Tetefon VOl.te, 1244 x

ret i, at samværet, sammenholdet, under don Ion

m n m o n ikke man vil give mig
træningsperiode, der

33

går forud, er nok så betydningsfuldt for det romæssige og kammeratlige - navnlig set under »Iangtidsperspektiv«?
lad os for fremtiden undlade at foregøgle os sejrsstræbende, expres-

7JinuzpZ"fJz~JUJUl!t

for

D.S .R.

uddannede mandskaber, som »for klubbens skyld " undergiver sig afsavn

roere er

1-2 ~l!"JUinpilll!z J~fJlifJ

og besvær, og af hvilke klubben straks kan kræve topstil og altbesejrende roning . Den slags luftkasleller resulterer kun i sortsyn og sorg.
lad os komme ned på jorden. Lad d e roere, som kan have fornøjelse og udbytte af outriggerne, ro i disse både f o r m o r s k a b s

vitaminer i pilleform

s k y I d, for deres e g e n morskabs skyld! Det behøver ikke at være
under ledelse al eminente trænere, der koster dyrt - det behøver ikke

Velsmagende selv ved tygning

at være under streng overvågen fra højeste sted . Lad de aktive, som
har lyst, ro, som de har lyst - under ansvar.

A

og

D

Dengang klubben var ung og medlemmerne lå (til al begynde med
endog ukyndige) - fandt d e da ikke ud al al ro alligevel? Og morede
det dem ikke? Inspirerede dem? beret ler om d e r e s unge år.

LØVENS KEMISKE FABRIK
BRØNSHØjVEJ 19 . TELEFON BELLA 888

Tænk blot på. hvad klubbens ældsle

Giv derlor de unge ansvar! Lad dem lumle med problemerne selv!
Kommer der ingen på sådanne beiingeiser lige med del samme - hvad
gør så del? Vi behøver da ikke al sørge. For del belyder blol, al der
inlel behov er for de romuligheder, som klubben byder på. Ikke for
liden! -

Men vent! Engang opslår behovel igen -

og blandl dem.

som da s e I v, af e g e n drift går aklivl ind for kaproningen, vil der
muligvis en dag udkryslallisere sig en lille kerne, som har evnerne lil

Rosportsfolk

al slå igennem og lade lidt af glansen Ira d e r e s bedrifter skinne
på sludenierroningen som helhed.
-

Der er slet ikke grund til al se så sort på situalionen.

o

ffl.11
lor ved roning - og al anden sport må uhret kunne holde til lidt af hvert.
FLEXO beskytter Deres uhr, for FLEXO
kan ikke knuses. FLEXO slutter støvtæt
og er a ltid klart.

FLEXO
UHRGLAS
Husk altid Zlt forl ange FLEXO-garantibevise t!

34

FLEX O (d s hos
bomærke-uhrmagerne,

som Ilar defle mæ rke

p il rllden .

Dæk Dem i
DE T GJE N SIOL GE r OR51KR INGSSElSKAS

DANMARK
35

»PAPIRKNIVEN«
»SEJRSMASTEN«
D. S. R.'s hædersgave tit særlig fortjente medtemmer, en papirkniv af sølv, smykket med klubbens stander og forsynet med inskriptionen »Fortjent«,

blev i

1935 som

bryllupsgave

overrakt

klubbens protektor:

D. S. R.

skænkede

på

generalforsamlingen

1934

nSejrsmaslen« til civilingeniør H. Ree lil erindring om
klubbens indtil da størsle kaproningssæson, der havde
resulteret i 36 sejre.
Ingeniør Ree udsatte samme år Sejrsmasten som evigt

Hans Majestæt Kong Frederik IX.

vandrende præmie i D. S. R.
Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et år ad
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne
Desuden indehaves »papirkniven« af følgende
medlemmer :
O" e Pet e rsen .
J. N o rm <l n-H a n se n .

Gudmund Sc hac k ..... . . . . . . .
H. B. Fog h
O . H all;n .
A xe l Hertz
H . Høeg Rasmuss e n .
Axel Lundqvist

H. Re.
Knud Secha,
0 "9 Mandrup-Poulsen
H . K. Ros muss en

K. R. M . lg •• rd .
Al'Ig. Jørgo nsen .
Mo gons Hee, . ...

O . Bo ndo

IItl no··

S te n Ryum
Ejvind Sl lIorh .

)"r9 n SI , l idi . .
Cl". O , lenlold . . . .
ulr K•• rs be ' 9 ..
Gunnar Wandal
Kr , NQlrlyng
Da n Frørup
EjnD( F. Voi g t
Gunnar Nyh e gn .
Frode Christi il ns en .
Erik Kiersgaard

Erik Becker.
H. Mohring-And e rsen .
Axel Math iesen
Bjørn Møller

Carl Sjelle

sæson har udført særl igt fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i D. S. R.

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

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er
tildell de pågældende:
1934 .
1935 .
1936 .
1937 . . .
1938 ..
1939 .
1940 .
1941 .
194 2 .
1943 .
1944
1945 .
1946 .
1947 .. .
1948 •
19'19 •..
19"0 .. .

Gudmund Schack
Mo g e ns Hes

1951
1952

J" rfJ l II Krl'1 use

M a x Sørensen
Fr ode Christiansen

K. Kolm an
Hu g o Grumme
A age Jørgensen

Kaj Traulsen

Ole Sec h.,
Pa u l S iv e rfsen

;kk . uddelt
H. K. Ra smusse n
Erik K ie rsg a ard
;kk. ud d . 1t
Ikk. "dd. 11
1\".1 . M oth ies e n
) lII lI o /, - o ll o r ns ma ndsk Db :

1'11111 I . J ( b sen, Ib Sørensen, Bent
) , 1"" <1, V . A as ted-Fr iJ nds e n, Binfil Id J.< tlIIIIU ss e n. Ib Thorup, Kj e ld
I II <J" f"v,,. , Pallu Nørg iJc1 rd . c ox
I ~od
1., Ja, tiansen.

iH o ,,<ld olt

H. Ree.
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hed mindet om fornøjelige timer sammen med ham i en båd. Her var
han blottet for enhver form for professoral værdighed; han var her kun
kammeraten med del ligefremme væsen og det lyse sind.
I vor klubs ve og vel var han altid dybt intere sseret og forsømte
aldrig a t indprente sine rofæller, al de skulle p a sse godt p å klubbens
materiel.

I Dan ske Studen lers Roklub vil mindet om Aage Bentzen blive bevaret; i taknemmelighed vil vi mindes ham og det slore arbejde, han
udførte for danske sludenters idrætsliv.

K n u d O . M øl I e r .

IN MEMORIAM

PROFESSOR, DR. THEOl. AAGE BENTZEN

*

13. DECEMBER 1894

t

4. JUNI 1953

D

en 4. juni 1953 døde professor Aage Bentzen, og vor klub har
derved mistet et mangeårigt trofast medlem og mange af os en

god kammerat.
Om hans store videnskabelige indsats, der var kendt og højt vurderet
langt udenfor vort lands grænser, skal der ikke tales her, men henvises
lil en nekrolog i Universitetets Festskrift 1953, pag . 157-164.
Gennem mange år var han stærkt interesseret i idræt og for studenternes fysiske træning; fra 1930 til sin død var han formand for Universitetets stående idrælsudvalg, og han var i denne egenskab Universitetets
repræsentant først i Danske Studenters tdrætsråd, senere

Danske Stu-

denters Idrætsforbund.
Professor Bentzen

var en ivrig roer, og enhver morgenroer kendte

ham; han begyndte tidligt i sæsonen og fortsalte sæsonen ud, ligesom
han fortsalte med sin badning til langt hen på sæsonen . Ofte mødte han
som den første om morgenen, altid frisk og veloplagt, altid med et
muntert smil , der har glædet mange . Mange bevarer med taknemmelig-
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sJ(onse

<86m

P. H"rder fol.

D e n ældre og de n yngre morfar ve d årerne

EN SØNDAG

DYNEKIlEN

D

er er på den af vore langtursroere i tidens løb så stærkt trafikerede
og så højt besungne rute Ira Goteborg til Oslo 2-3 steder, der

minder os om en tid, da det ikke var på slet så fredelig vis, at vi
danske og norske færdedes i Bohuslens prægtige skærgård. Fæstningen
Karlsten i Marstrand er et af stederne, og den har sikkert været besøgt

SkitSe
I I

I

I I

500

I

I
O

I'So.ooo

af alle de roere, der har gjort turen enten den ene eller den anden vej .
Mange har utvivlsomt gjort rundgangen i den gamle fæstning sammen
med turisterne og har lyttet interesseret til de vekslende kustoders version af de tildragelser, der stod i forbindelse med Tordenskjolds erobring
af fæstningen 26. juli 1719. -

Et andet sted, der også har historisk in-

teresse lor os, er Dynekilen, der ligger ca. B km nord for Stromstad.
Fra Sækken, det larvand, der danner den naturlige skillelinie mellem
den svenske og norske skærgård, skærer Dynekilen sig 5-6 kilometer
op i landet. Som det vil ses af kortet, er kilen oppe ved Bjornbund

)( 7Srn

meget snæver og udvider sig derefter for i bunden at danne en naturlig
havn eller red.

J
norske
I(VQ/oer

~~

x

"

"

"
~

~

x
x

"

~
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~
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Det var den B. juli 1716 ved daggry, at Tordenskjold, der ad omveje
havde fået at vide, at de svenske officerer var til bryllupsfest, med sin
lille eskadre løb ind i skærgården for at angribe den svenske transportflåde, der lå forankret i bunden af Dynekilen. Foruden 3 galejer bestod
Tordenskjolds eskadre af de fire skibe: »Hvide ørn«, »Hjælperen«, »Ar-
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Ideellejrplads overfor
Malman nord for Lysekil

P. HMder fol.

Vist blæser det -

ken Noa" og »Vindhunden«. Ved B-tiden kom han i kamp med såvel
de svenske skibe som med batterierne pil land, og ved ll-tiden var

Soten-kanalen

kampen i ree liteten ofgjort, og det var herefter, at Tordenskjold med
sine olfi c ro r og mand sk ab r bordede do svenske skibe, der ikke var
bl o v o t "d leg t, o g fik slukket de antændte lunter og brande. Det var
d nn

akti o n, d r kostode ham det største tab under hele angrebet:

19 d od e og 57 s8rede. Men ikke færre end 19 transportskibe plus skytsskibet »Stenbocken« og nogle mindre fartøjer blev hans bytte. KJ. 21
var hele eskadren med priserne pil vej ud af Dynekilen, og takket være
det frembrydende mørke skete det næsten uden tab. Det var Tordenskjoids første sejr som eskadrechef, og

kongen, Frederik d.

IV, ud-

nævnte ham til kommandør og skænkede ham en guldmedaille.*)
Til trods for at de to gamle på holdet, den ældre og den yngre morfar kan vi kalde dem, på deres ture i Bohuslens skærgård havde passeret farvandet 4-5 gange, havde ingen af dem været inde i Dyne-

Ved kajen i Smagen

kilen, og det er tvivlsomt, om overhovedet nogen af D. S. R.'s langtursroere tidligere har været der. Tiden til den slags afstikkere er som regel
for knap; det kan oftest være vanskeligt nok at holde fartplanen, da
man må regne med tvungne ophold på grund af dårligt vejr. Men nu
havde vi altså bestemt denne søndag at ro ind og se, hvordan der så
ud, se skuepladsen for »Tordenskjold udi aktion«.
Og vi fortrød det ikke. Det blev en interessant afstikker, og der var
faktisk meget smukt. Men vejret var desværre ikke godt; en stor del af
.) Efter Halfdan Sarfod: »Vor Flaade i Fortid og Nulid«, bind I.
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Marstrand
Det kunne faktisk være

i båden altsammen

fjerne de grå skægstubbe ved første lejlighed, hvorved han M It,I'I I'Iv
forbedrede sit udseende ganske betydeligt.
Men tilbage til Dynekilen. Eller Irokosthvilen fortsatte vi ind eller Of
nåede den store bredning i bunden af kilen. Her er rigelig plads lil en
anselig flåde al den slags mindre fartøjer, som Karl d. XlI's forsyningsflåde beslod al. Hvor må det have været en ubehagelig oplevelse for
besælningerne på de svenske skibe, da Tordenskjold dukkede op og
ryddede op derinde som en ræv i en hønsegård. Her er smukl, fredeligt og slille på denne søndag eftermiddag . Kun el par enkelte både
på vandel er al se; det er folk, der er ude for al fiske lidi til aftensmaden .
Landevejen til Halden går et stykke langs vandel, og enkelte biler
susede forbi, mens vi lå der hvilende på årerne og udmalede os den
hisloriske begivenhed for 237 år siden. -

Vi roede lilbage under til-

tagende modvind, så vi ude i Sækken måtte slide bravt i det for at
avancere; Aftensmad ; teltet

P. Harde( fol.

"de wa retten stræng faa di sølle bæster,« som det hedder

i "E Bindstouw«, men ud på aftenen nåede vi Søndre Sandø i de norske
Hvaløer, hvori vi på den nordre spids slog lejr på knasende muslinge-

turen regnede det, så vi kunne ikke tage billeder. Vi måtte på vejen
ind beundre den dristighed, vor søhelt havde lagt tor dagen, da han
vovede sig ind mellem de mere end 50 m høje klippesider, hvor t jorden
indsnævres ved Bjarnbund, udsat som han var for beskydning fra begge
sider og uden at kllnne besvare ilden effektivt. Et stykke vej før bunden
af fjorden gik vi i land ved et lille udskib'1i'1gssted, bar proviantkassen
op til e t fald e fæ rdigt kulskur, hvis indre var så snavset og utilgængeligt,

skaller. Vi fejrede turen i Dynekilen med et ris og karry-orgie . Karryen
var ved en fejltagelse gjort så brandstærk, at vi snappede efter vejret,
mens vi åd den. Vi var nødt til at smide en del af den i havet. Den
efterfølgende Nescafe dulmede det mishandlede svælg i nogen grad.
Vi tændte vore piber, (det burde have været med Tordenskjold tændstikker, men det var med gedigne svenske tandstickor uden Tordenskjold
på æsken) -

og nød livet.

E. S.

at vi trodsede regnen og i ly af gavlen staende indtog vort beskedne
frokostmåltid. Bagefter fandt vi et blødt leje i det høje græs under
nogle elletræer, hvor vi trods den silende regn lagde os lil rette i vort
regnvejrstøj og virkelig fik os en middagsskraber. Det er noget, den
ældre morfar sætter pris på, middagsluren, og selvom regndråberne
faldt på hans vejrbidte ansigt, slumrede han uforstyrret. Jo vist er der
krummer i den gamle hugaf. Det fik de også indtryk af i Smagen. Da
vi lå der, var der en del stoute fiskere og nysgerrige turister oppe på
kajen, der stod og iagllog vore forberedelser til start, da vi havde provianteret på stedet. Vejret var ret ubehageligt, og kraftige byger trak
op. Ældre morfar, der havde styre I, men hvis tur det nu var lil al ro,
sad på slyrmandssædet og afførte sig sindigt sit regnvejrs løj, sin sydveslog den øvrige styrmandskluns, da en af de gæve fiskere beslyrtet
udbrød: "Ska' han der ro?!« Han kunne umuligt foreslille sig, al morfar,
der så så ældgammel ud med sine strittende daggamle grå skægstubbe,
skulle anbringes ved en åre som en anden galejslave. Bemærkningen
morede os alle tre meget, men den ældre morfar skyndle sig dog at
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H;emmestil:

»SKRIV TRE SIDER OM GR0NLAND!«

E

fter -

i Regn og Modvind -

strand , traf jeg vor

>,for« -

gæve

i Sommer at have roet fra Oslo til MarRedaktør Sieverts,

som gav mig

Stilen

og hvem siger Nej til en god Kammerat? (I!t)

Det er saa længe siden, jeg skrev »for Tryk .. , at jeg har glemt, hvor
meget det skrevne fylder -

HARALD O. RIST Als
ASSURANCEFORRETNING
GRUNDLAGT 1884

kan jeg øse op leve !!).

-

- , men en Nævefuld Grønlandsindtryk

saa kan han selv »skumme Suppen«, (Økonomien

Af de 22 Lande, jeg har set paa min sælsomme Vandring paa denne
underlige,

skønne, omtumlende Jotdklods,

er der næppe

noget, der

kontraslerer mere mod vort blide, frugibare, opdyrkede, grønne Lav-

*
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land end netop Grønland, tende »Frigidaire«, Interesse.

Verdens største Ø -

-

og aldrig svig-

hvis meteorologiske Betydning er af international

Naar man sejler derop, er det med Længsel, Spænding og Undren,
man møder de første tsbjerge. Kameraerne kommer frem, _
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og mange
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Film bliver (mis)brugt. Jo længere man kommer mod Nord, des liere,

En anden

Livsbetingelse er de stærke og udholdende grønlandske

større og pragtfuldere Isbjerge ser man. (Ogsaa her viser Naturen s,n

Hunde. Ved deres Hjælp loregaar al Transport om

umaadelige Rigdom saavel i Masse som i Variationer). -

deres Kaar er ikke misundelsesværdige: -

Nogle ligner

Kirker _

med Spir, Taarne og store Portaler og runde, romanske V,n-

duer _

andre Menn eske- og Dyreskikkeiser i fuldkommen kunstnerisk

Udførel:e ..

Aldrig saa jeg i Verden saa enorm, rigt-varieret og vid-

underskøn en Sculpturudstilling som I$bjergene en Sommerdag i lsFarverne!!! Naturen er ikke alene en
saa
O
h
fjorden ved Krau I savn.
g
en fuldkommen Maler, hvis mesterligtstor Billedhugger, men ogsaa
nuancerede _ ofte raffinerede - Kompositionsevne skænker Beskueren
de mest underskønne Indtryk. -

Der var glasklar, Ilaskegrøn Is med

Is formationer,

hvide med et

svagt

Skær af sø-

og paa Kryds gennem det hele: Brede ~karpt afgræns~de
· Ibi aa t . ... Sligt bør s e s , den tørre, Irlske
Bæ I ter a f d y bt -v,·t rlO
ktare nordgrønlandske lultl Og mun kan aldrig se sig mæt paa

grønt _

V"ndr . U Istillin , -

d nn
oI " '"
t

d !s

( U(

fo r det er det : I Bunden af Isfjordene, hvor

Ind lands is møder Havet, fødes -

ue ndelige legioner al Kunstværker -

Verden lørt af Havets Strømme. Og d r
gen _, der stadig forøg s: b
ogsaa naar Form l1 ti t "" rll

"II".

ol, " , t"oI, ,

""

I li V' cl

t II., ly

under Bulder og Bragog herfra drager de ud i

r in ge n Dubletter i Samlin-

ind e fra selve " Værkstedet« -

og

r kom met ud i andre Temperaturforhold -

t ' Il \th o ldige Havstrøm har ædt for meget al den

III

(under Vandet) : Saa drøner det af Kanontorden i den
Som merluft - , naar Isbjergene eksploderer og revner, -

M l S r ul Tons styrter i Havet, en Flodbølge rejser sig -

-

_. og efter

nogle Minutters Vuggen frem og tilbage er der atter Balance i Tin -

om Viniere n, naar de trækker Slæde - ; Døgn efter Døgn i alt Slags
Vejr, Mil efter Mil, slæber de enorme Byrder, paa fast, "ulænd" eller
gyngende, strømskaaret Havis op over svimlende
kørsler« -

paa 0er og Skær. -

En Aften (i Upernavik) tegnede jeg i min Skitsebog et meget stort

Huse og Tørvehytter. Man kan godt sige, al Hundene er a'l tædende, og
da de altid er sultne, lungerer de laktisk hurtigere end Civilisationens
bedste Renovationskorps. Som Vagtposter sidder de arme Dyr rundt om
"Silamutten« -

og ved det mindste Tegn paa "Tjans« -

(en Spand

eller Potte, der bliver " staael ud«) - , eller hvis blot een Hund løber,
saa styrter siraks 30-40 andre til i rasende Kamp om et Par Kartoffelskræller og lidt Kaffegrums -

-

Ak ja,

Sulten

-

eller slel ingenting.

er en grum

Herre!! -

-

Ogsaa

kasserede

Klude , Skindhandsker, Seletøj, Tovværk og Tøj, der hænger til Tørre,
sluges, -

og kvitteres atter ulordøjet -

al disse haardløre Dyr. Et

billigt Kjoteliv eller en Stump biomsiret Nederdel kommer ud al en
Hund

mere grundigl

last-vredet

kunde have gjort del. seende slæbte

end

selv

den

kraftigste

En Dag belriede jeg en -

Vaskekone

melankolsk-ud-

7 Maaneder gammel Hvalp lor en "Agterlortøjningsline«, der

y, Meter hen ad "Silamutten« . Langsomt og lorsigtigt "Iødtes«

et dobbelt Tov -

3,20 Meter langt, og med mange Knuder. Man kan

med nogen Ret sige, al paa Grønland gaar alt i Hundene -

endog

Mennesker. Og det er der i Grunden ikke noget videre at sige lil,
-

En Kone gik en Dag ud al sin Hytte

og slog med et Sjask en Spand Spildevand ud. Hun væltede mellem

og smukt Isbjerg, som i nogen Tid havde ligget paa Grund ud for

de tililende Hunde -

Hospitalet. Dagen efter var det borte. Jeg gensaa del paa en Praxistur

Kamikker.

og blev ædt paa Stedet med Hud og Haar og

samme

En 21-aarig Mand Ira en Baad, der laa ved Iskanten, gik i Land og

Saa lorsvandt det en Nat efter 14 Dages For-

besøgte en Ven, som trakterede med hjemmebrygget 01. Han gik hjem

til Syddistriktel. En Uge efter laa det atter ud lor Hospitalet -

løb. _ _ På en Sl æderejse til Norddistriktet i Marts saa jeg lor sidste

om Natten -

Gang "mit" Isbjerg -

kun nogle al hans Tæer i en Kamikstump.

Havisen -

høje, stejle "Land-

Men om Sommeren maa de ofte selv

strejle om og sulte eller lilkæmpe sig de sparsomme Affaldsrester Ira

saadan som Forholdene er. -

gene - , atter Stilhed.

Sted, samme Stilling II -

men

paa fremspringende Fjeldknauser, lyttende, vejrende, spejdende ud over

kulsorie Ornamenter, lys-rosa med violette Skygger, marmor-matte, hushøje, lodrette _

Vinteren -

De laar regelmæssig Føde

efter flere Dages Kørsel. Det laa

lastlrosset i

og jeg kunde ikke dy mig lor at lorbavse min Slædekører

ved at fortælle nøjagtigt, hvordan det saa ud paa Bagsiden,

en halv

Time lør vi kom derhen .
Forøvrigt er Isbjergene en absolut Livsbetingelse for os, Ihi

og blev ikke set mere. Ved grundig Eftersøgning fandtes

For at imødegaa sligt har man bestemt, at hvis en Hund har bidt et
Menneske, skal ikke alene den skyldige, men ogsaa hele det paagældende Spand dræbes mere økonomisk -

ved Skydning eller Hængning. Det sidste er

og derfor mest almindeligt. Men det betyder el

uden dem kunde vi ikke skaffe os Ferskvand Sommer og Vinter . Men

stort Tab lor Ejeren, -

det kosler jo meget Brændsel -

og dressere dem til Kørsel lor Slæde. Paa denne Maade blev der i

al smelte Isen.
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Kul, (grønlandske eller amerikanske)-

Upernavik

thi det tager jo nogen Tid at skaffe nye Hunde

i Løbet al en

Maanedstid ekspederet 22 Hunde, saa jeg
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maatte bestille Hunde og Slæde-Kørere fra fjernere Udsteder, da jeg
i Marts Maaned skulde paa Praxi srejse i Distriktet, der er saa langt
som hele Danmark.
-

-

Egentlig skulde jeg kun

have opholdt mig

i Upernavik fra

Juni til Oktober 1951, men blev af Lægen indtrængende opfordret til
at overvintre, idet han henviste til den store dentale Nødstilstand, som
var iøjnefaldende -

og »jeg vilde blive kongeligt belønnet«, hvis jeg

gjorde Distriktet færdigt før min

Hjemrejse. Det b I e v færdigt,

men

paa Bekostning af Nattesøvn, Maaltider, Motion, frisk Luft og Fritid hvor jeg kunde have tegnet, malet, musicerel eller gaael paa Jagt, ( i

3 Maaneder havde vi ingen Kartofler). Der var Arbejde nok for 2-3
Mand, -

med de kontraktmæssige 6 Arbejdstimer .. . Derfor indførte

jeg 9 Timers Arbejdsdag -

(uden at begære Vederlag

herfor),

»Styrelsen« kunde slippe for at sende en anden »Tandgartner«

saa

op -

(Rejsen alene kosler 2300 Kr.). Imidlertid var der megen Tuberkulose,
og de land løse Patienter skulle have Proteser al tygge Maden med, saa
Kaarsberg klar til en slæderejse

jeg maatle ogsaa gøre en Teknikers Arbejde. Gang paa Gang maatte
jeg sende Afbud til

Maaltiderne _ . (hvilket ofte var Aarsag

harmoni i Hjemme t) -

og arbejde Natten igennem med de primitive

Midler, d e r stod til Raadighed SOVl1 p llll

tilbudt

K

til Dis-

(slundom dog med et Par Timers

Id rgldv o t) ... . Fo r d i S S e Overarbejdstimer har jeg faaet

Før Starten »rettes Meder«
indsmøres med Sæ lblod dene -

K r. p r. Tirno lll

-

d . v . s. med Fil og Sandpapir fjernes

alle Ujævnheder og Ridser (fra Fjeldets Sten) fra Mederne, der olte

11 i hverl Spand -

(for at give bedre Glid). Alt er klart, Hunvenler utaalmodigt, vi kaster os paa Slæ-

derne, der med et Ryk allerede er i god Fart. Det gaar sydpaa. (V d min Hjomkomst til Kø bo nh<lvn i August 1952 fandl jeg

fI r

Mol

nd Patienter i Ve ni v

forfr m mot lil

rolso t -

- . Til Gengæld blev jeg

n høj e re Skatteklass e, idel jeg fik paalignel min Klinik -

frøkens Indlægt paa Grønland . Vi giftede os nemlig den 6. Decbr. 1952).
med

-

Vi var rejst op med Iyndl Sommerløj, saa da Vinieren kom

sine berømte

Skind -

Kuldegrader,

maatle

vi

anskaffe

Vinlerklæder

af

(Sæl og Ren) - , Sælskinds-Kamikker, Hundeskindsslrømper og

ner. I Syd straaler »Kaersorsuak«s sneklædte (1100 Meter høje) Top i det
klare Solskin . Del fryser 20 Grader. Det er skønt -

man m aa holde sig godt fast og p ass e paa, at Fødder og Fingre ikke
kommer i Klemme . -

Efter en kort Landkørsel kom vi ud paa »Kone-

baads-Bassinet«s mere jævne Is, hv ilke t tillod, at jeg kunde slaa oprejsl
paa Slæden -

helt Arbejde, der krævede indtil to Mands Hjælp -

fuld fr isk Luft. Hundene havde nemlig -

kommet midtvej s, kunde man godt faa en ækel Føl e lse af Claustrofobi) .

støttende mig ti l Riflen - , for at faa en ordentlig Mundsom de plejer -

Saa kunde vi tiltræde en maanedfang Slæderejse med indtil 13 Timers

Sekunder, mens de kvitterede en " Pot Tjære « ustandseligt -

Slæder . .. . , de skulde jo bære en betydelig Vægt Boremaskine,

Gibs,

Soveposer,

Instrumenter og

Skiftetøj

andre

m. m. samt

(et helt Klinik-

Materialer,

5 voksne

Træde-

Personer, -

altsammen omhyggeligt fordelt efter Vægt) - . Og saa skulde de holde
til adskillige voldsomme »Knubs« -

saasom

at komme

i hvirvlende

faaet Haj-

kød, hvilket bevirkede, at de skiltedes til at " hæ nge i Tovene« et Par

Kørsel pr . Dag. Til slig Praxisrejse benyttede jeg 3 lange, ret tunge
udstyr: Tandtænger,

og spændende. Paa

et langt Slykke er Havisen ujævn og fuld af fastfrosne Isskodser, saa

laadne Skindhandsker. (AI komme ind eller ud af sin »Timiak« var et
og naar man var

Snart

dækker" Venusbjerget«s Runding for Hospitalet med de vinkende Ven-

og sau fjertede de

og med en saadan Kraft i " Aromaen «, at jeg ikke mindes

noget tilsvarend e. Det skulde da lige være, da jeg engang Modbrise -

i stille

slyrede for nogle Jurisler fra D. S. R. lil Klampenborg. (Jeg

vil dog Ira, al en enkel I grønlandsk Hund kan hamle op med el helt
4-Aarers Hold) ....
-

-

Slædesporene, der forbinder Bopladserne, lægges hvert Aar

Farl ned Ira Fjeldet og bumse ned paa Havisen efter et Fald paa 1-2

omhyggeligt alstedkendle Kørere, der nøje ved, hvor de stærke Hav-

Meter -

strømme gaar. Og del kan være yderst risikabelt al komme blol et lille
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(naar der ikke var nogen "Islod«).
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Stykke ved Siden al Sporet. Undertiden standsede vi op ved en lille

(5-6) -

Klynge -

Patienter, som skulde have Tænder trukket ud:

»Kamikposten« (Meddelelser Ira Mand til Mand) er utrolig hurtig I Da alle (Bedøvelses-)Vædsker var bundfrosne, foretoges Operationerne
i det frie, idet Patienten stod paa Isen. -

efter Behov -

sad ned paa Slæden eller

De udtrukne Tænder blev smidt i Sneen -

dene tog sig af dem! -

-

hvor Hun-

Da jeg havde prøvet det een Gang, lavede

De vil så ge rne
med på billedet

jeg et Slags »Patron-Bælte« al sort Klæde, saa jeg kunde holde adskillige Carpuler (Vædske til Bedøvelse) frostfri -

-

-

inderst paa Kroppen.

I Blæst kunde Slædeturene være bitterlig kolde -

(særlig naar

man skulde skifte Film) - ; og naar det saa samtidig var Snefog, rullede

jeg Timiakkens

Hundeskindskrans godf ud -

og

kunde

allesammen

(Kraulshavn juni

1952)

saa

sidde i Timevis og iagttage mine »mouches volantes« (»flyvende Myg«)
imod den graa Luft. Dag. -

En Skraa var dejlig -

»Iøbe i Standeren« (»Rygstødet«). -

og kunde vare en hel

Fik man kolde Fødder, maatte man op og faa Varme ved af
-

En Gang kom vi nord Ira, for vild -

p, gr. af Snetykning -

Par Timer) og kom efter 13 Timers Kørsel til en

ø -

Sådoq -

(et

hvor vi

fik Husly hos elskværdige Mennesker. Ogsaa andre Kørere havde søgt
did: Vi kravlede ind gennem Vindfanget og blev iall 17 Personer i en
9 Kv.-Meters Stue i 27 ° Varme. Jeg maa sige, at Luften var led og nærende l! Værten hostede tørt og spyttede præcis hvert 20. Sekund -

saa

vidt muligt i Spyttebakken; dog stundom stænkede det fælt paa Sælkødel, der stod paa Gulvet ved Siden al - : Jeg tog behændigt efter
de nederste Lunser, der var Ijernest Ira Spytteriet. -

y,

Natten gik med

»Balle« paa en Taburel med hyppige Visitter udendørs for af snappe

Med is i skægget

frisk Luft i Snefoget. -

Stundom sank Hunde og Køretøj ned i Vandet under Skaren

der stod ca . 1 Meter Havvand over Isen nedenunder (»Butinek«), saa var der -

-

ofte i flere Timer -

og

»Grænser lor Lystigheden«. -

Hvert Spand har sin Førerhund, der kaldes »Basen«. Den er

den stærkeste, klogeste, flittigste -

og den mest selvbevidste. En Kører,

der med sin 7 Meters Pisk langede ud elter en doven Hund med løs Skagle) -

(der løb

kom til at ramme »Basen«, som øjeblikkelig for løs

paa hver af de andre Hunde: »Det maatte jo være en al dem, der
havde gjort noget forkert« . ..
Ligesom

»de store'( i

Skolen

kan

lide at »drøje

sig«

overfor de

smaa, saadan holder »Baserne« af at dokumentere deres Magt ved at
vælte en anden Hund, der -

selvom den ikke er blevet bidt -

ynke-

ligen hyler og tuder i et Par Minutter, mens »Basen« skræver over den
med Forbenene, ligegyldigt betragtende Landskabet med stolt hævet

Møde og hvil på

Hoved - , hvorved den blotter sit meget saarbare Punkt, Struben. Den

hal/isen
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ved, at den anden ikke tør benytte Chancen! Paa lignende Maade gik
en saadan »drøjesyg« »Bas« -

ved Fodringstid -

rundt og overpis-

sede de andre Hundes Hajkød, før den med en overlegen Mine begyndte sit eget Maaltid. men

-

Min Sympati for de nøjsomme, grønlandske Hunde er stor, -

-

den skrumpede ind til et Minimum, naar de i Forlovelsestiden

strejfede om i upassende Øjemed og forstyrrede min sparsomme Nattesøvn med Hylen og Tuden -

kraftigt sekunderet af alle Øens Hunde-

spand. Saa for jeg ud i Sneen paa bare Fødder -

svingende min

Skistav for at jage dem væk. Men et Øjeblik efter anduvede den hylende »Tandem« atter Væggen under mit Vindue . nogle Antifoner -

(Kugler af Vat og Voks) -

Senere lavede jeg

til at proppe i Ørerne

ved disse festlige Lejligheder.
-

-

Jeg stod paa den bedste Fod med Befolkningen, -

søde og

barnlige, primitivt tænkende Mennesker, som elskede mine »Tryllerier«.
Med aabne Munde og stift stirrende opspilede Øjne sila de smaa Genstande komme og forsvinde - ; saa lignede de en tavs Klynge tevende
Spørgsmaalstegn . Endog Lusene syntes at forholde sig i Ro -

Rask op på solvarm klippe efter et svalt bad

K""rsberg fo l.

og dem

var der Legioner af trods Lægevæsenets gentagne »Klapjagter«.
-

-

Vildtet smagte godt, baade i tilberedt og raa Tilstand -

Paa Rejserne indrettede jeg Klinik i Udstedsbestyrerens Daglig-

og Appetit-

stue, i »Infirmeriet<, i Kraulshavn, i Skolekapellet i Kuk, eller i de tomme

ten var der ikke noget i Vejen med. Men Vandet var altid meget koldt,

-

saa Svømmeturene var korte. Til Gengæld slog Flammerne en Dag op

og meget utætte -

Jordemoderboliger,

hvor

Vægpryde!sen ofte

bestod af et Par Sider af nogle kulørte Søndags tillæg . Da jeg første

fra Dækket af "Skivet« - , mens vi befandt os udfor nogle smukke,

Gang besøgte slig Bolig i "Prøven« -

brune, stejle Klipper .. . Jo, jo, Grønland er Modsætningernes Land . . .

Komfur var luftet ud, fandt jeg -

og Kulrøgen fra det revnede

fæsfnet til Væggen med Tegnelus -

nogle Sider af »Tidens Kvinder«, hvorfra Poul Reumert venligt smilede

En Maaneder-Iang, mørk Potar-Nat, en ligesaa lang, skøn, sollys Dag med de herligste Farver. Et Vindstille, hvor Røgen fra Rævlingbaalet

mig i Møde. Det virkede ganske pudsigt at træffe Familie paa dette

stiger lodret op, -

Sted! -

og blæser Vandreren langt ud af Kurs, hvis han ikke lægger sig fladt

-

Det var Søndag, og jeg sendte Bud efter iall 70 Patienter-

(jeg havde Mandtalslisten), -

saa der var ingen Hvilepauser. Udenfor,

-

en brølende Orkan, som ryster Huse og Hytter

ned paa Maven og klamrer sig til store Sten. ...

med Næserne klemt utroligt flade mod de sprukne Vinduesruder, træng-

varmt Solskin, med en Kaffct aa r paa Dækket -

tes en Snes nysgerrige -

kulsort, ktam, iskold T8l1 g e,

ugenert kæmpende om de bedste Pladser i

-

Parkettet.
-

-

Om Sommeren foregik Rejserne med Lægevæsenets Motorbaad,

»Chr. Pfaff« -

(der styredes af

jeg Klinik paa Dækket -

Grønlænderen

"Pavia«). Saa

havde

og paa alle Døgnets Tider - , efterhaanden

-

-

-

SI)!1

man ikke kan se en Haand for sig .

Vand, Klipper, ts og Sne -

-

i u m a a d e I i g e Mængder!!

Et Mandlolke klimall -

At hærde sig

r ikke dumt, -

og dertil er Sport et glimrende

Middel. Til de bedste G re ne heraf regner jeg Skisport og især Rosporl,

som vi kom frem til Udsteder og Bopladser. Solen er jo paa Himlen

som jeg har dyrket i over 40 Aar. -

ogsaa om Natten'). Under Færden i Distriktet -

tryk har jeg høstet, -

(der strakte sig fra

Skønne og uforglemmelige tnd-

prægtige Mennesker har jeg lært at kende paa

søndre Upernavik til Karussulik og »Djævelens Tommelfinger « i Nord)-

d:sse Ture -

var der rig Lejlighed til Jagt paa Sæl, Edderfugl, tslomvie (s.k. Alk)

kingeturen med »Hugin« til Holland og

m. m. Vi medbragte derfor altid vore Rifler og Jagtgeværer -

og kom

aldrig tomhændede frem.
l) Engang lagde vi tillskant ved Kroul shavn ; blev hentet ind til land i Hundeslæ de (C" . 1 km paa noge t

Et smilende, lyst,

og saa pludselig en

lal1g s Skandinaviens Kyster, 10 Aar i østersøen, -

Erfaring og Kundskaber større» Ve og Vok«) -

England. .. .

Vi-

hver Tur øger

og hærder Sind og Krop, saa man -

(uden

kan "tage« Livets øretæver i den Rækkefølge,

de kommer ... (for det gør de ... )

mør Is). En Time efte r var ol Isen b o dfø rl il f Strømmen .
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-

-

Jeg vil gerne afslutte denne Gang Labskovs med el lille Minde

fra Upernavik. -

Vi var 17, der skulde hjemrejse. I 9 Maaneder havde

vi ikke set en Damper, havde pakket -

og nu ventede vi paa Skib. De flesle af os

og sad nu hyggeligt ved en Kop Kaffe med lidi Røg

til, Haandværkere og Sygeplejersker m. fl. Der var ikke rigtig Tilfreds-

:lIalermester

hed med Landshøvdingens Velkomsltelegram til vor høje Protektor, Hans
Majestæt Kongen, som ombord paa »Dannebrog« nærmede sig »Grøn-

Aabenraa 3 1 . Telr. BYEN 7072· Arlen : TAGA 566 4x

.,

landsk Omraade«.
Vi vilde splejse lil el Telegram med mere »Sul paa« -

og startede

en Konkurrence, som jeg vandt med følgende Linier:
Hil Kongen, som kløver

Tag tusinde Tanker

paa pløjede Planker

fra Danske, der drager

Havbølgernes Hær

fra Bjerge og Bræer

mod funklende Fjorde

til Danmarks dejlige

bag brusende Brænding

bugnende Bøge ... . . .

om skumslagne Skær!!

-

HORNUNG

& MØLLER

KGL HOf · PIANOfABRIK

BREDGADE 54

NYGADE 4

Fornemste danske fabrikat

Hav Fryd paa Din Færd!!

Jeg ilede til Radiostalionen og ordnede Affæren.
Svartelegrammet,

som

kom

næsten

omgaaende,

gjorde

stormende

Lykke i vor lille Kreds og lød saalunde: »Hav Tak for det skønne Kvad,
oh, m æ gtige Tandbetvinger. Frederik I Rex .«

Træ-, flner- og tømmerhandel

U t I K a a r s b e r g.
'modc komfl)ond~

Ø ns ke r Ir;, KlubbonJ l e dollo hor log
bll"9 '. of d o t ur udo litdt of Par A',nlf I donno Artlk o /.

På slæde færd

(» TÆ «).
STRANDLODSVEJ 61 . KØBENHAVN S• . TLF. SUNDBY 9505
KMrsberq fol

OKHOLM.
VESTERBROGAD E 61. KØBENHAVN V.
V E. 6 3 63

ILlLfle al la(Je

WIEDEMANNS PØLSER
med i h.å.den
' " Statskontrol nu. 2011. •
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BJERGE MED SNE
28. marts 1953. -

Det regner nede i Sølden. Vi har slæbt kufferter

og ski og diverse habengut op til bagageliften, og nu står vi og sjapper
i sølet ved chairliften iført alt det uldne ski tøj, vi har kunnet finde plus
regnfrakker. Den går i gang kl. 2, og vi skynder os at hoppe op i stolene, så snart der er nogen ledige. Manden, der passer liften, lægger
et stykke pap på sædet, oven på den pyt vand, vi ellers ville have
anbragt os i. Lidt bekymret ser man første gang stolen nærme sig bagfra. Tju -

det første sus ud i verdensrummet er frygtindgydende. Stolen

svinger voldsomt frem

og tilbage, og

Snart går det dog roligere opover -

der er ingen sikkerhedsstang.
hen over køer med bjælder på

grønne sætere, der overall er gennemkrydset af små kanaler med brus
og rislende vand . De små schweizerhyller ser ud, som de er skæve som om de med vilje er anbragt skråt ligesom i det mystiske hus i
Tivoli for at give en et falskt indtryk af stigningen. Regnen stænker i
ansigtet og drypper fra

næsen.

Det er rigtig

væmmelig koldt. Man

tænker på de arme stakler, der måtte sidde stille her i 2 timer, engang
da liften gik i stykker.
Snart går det ind i fyrreskoven. Alt blir helt stille, og hvis ikke kablerne synger og hvisker over ens hoved, kan man næsten høre sit eget
hjerte slå. Det går op over en kam på skråningen, og pludselig blir der
25 ,meter til jorden, så det trykker lidt i maven igen. Regnen begynder
at blive til tøsne, og man fryser bravt i det våde tøj. Nede i en gammel
snedrive trasker nogle skifolk tilfods nedad mod Sølden. De har skistavene med til støtte. De vil spare liften og tager hellere den halvanden
times gåtur. Til siderne skimter vi fjeldsider med sne. Det er også rigtig
sne, der nu prikker os i ansigtet. Det lysner i skyerne, og fyrretræerne
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bliver lavere og mere spredte. Igen passerer vi en kam, og pludselig
svæver man lige ind i højfjeldet. Det er hvidt til alle sider. Solen stråler
fra den isblå himmel. Mægtige snekolosser står overalt i horisonten, og
efterhånden som man stiger op i sneparadiset, stikker nye og fjernere
tinder op over de første. Nu styrer vi lige mod hotellerne, hvor øvelsesbakken er en tumult af skiløbere i alle aldre og uddannelsestrin. Med
bæven tænker man på, hvilken figur man vil gøre der. Overalt er der
den dumpe klang af skitræ og fejende skrab af stålkanter i sving over
kornsneen. I dalen ligger skyer, og den ses kun som en mørk stribe af
Iyrreskov. Det dunker lidt i hovedet, men samtidig føler man, at den
tynde luft har fjernet flere unødvendige kilo fra ens skuldre. Eller 25 minuller i lillen lander vi i solskinnet på det frosne trægulv ved endestationen. Midt i flokke af spraglede skiløbere med ansigter som gammelt læder. Fuldbefarne.

3. april 1953. -

Nu er vi ikke ømme i lårene mere. Nu ligner vi selv

en gammel udtjent skistøvle i ansigtet. Nu ved vi, hvordan man sætter
sig i en gyngende skilift med et raslende bundt af ski og stave under
den ene arm og rygsækken over den anden uden at falde af i det
første halsbrækkende sving, idet man skovles op af stolen. Nu føler vi
os ikke skamfulde, fordi vi går på numsen i et af hårnålesvingene nedover. Det er der så mange andre, der gør, så det vækker ingen opsigt.
Nu har vi lært at gå opover med skiene på slæbetov i stedet for at
trampe med bagglid i skiene hele vejen. Vi har drukket skiwasser i højfjeldshyllen

med masser af wasser og ganske lidt frugtfarve. Vi har

vænnet os til at se skråningerne runde nedover under os uden at gruble
over, hvor langt der var til bunden. Vi har i løbet af en dag stønnet os
op i 3000 meters højde og undret os over, at der kan leve mennesker
i de dalsprækker, vi aner rundt om i horisonten, for det hele ser så
menneskefjendtligt og øde ud, at vi føler os hensat til fjerne og afkølede planeter. Vi har suset ned fra højderne igen på mindre end en
time. Vi har passeret isglalle skråninger, hvor man undrer sig over, at
stålkanterne havde chance for at bide i. Vi har nu mod til at ranke ryggen imellem bjergtinderne ligesom den tapre skrædder, da han stod
foran kæmpen. Vi har faktisk helt glemt all, hvad der ligger under 2000
meters højde. Vi har helt svedt ud, at vi nogensinde skal hjem igen
herfra. Hvis ikke foråret og tøvejret og manglen på østrigske shillings
tvang os til det, ville vi vel heller ikke drømme om at tage hjem igen.
For vi har stridt i snestorm og slikket solskin på klippeblokke. Vi har
stået på hovedet i mange meter sne og følt den berusende farl på ski
nedover. Vi har moret os. Vi har holdt ferie. Rigtig ferie. Vinterferie.
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11. januar 1954. -

Hvad har bjerge med en dansk skiklub at gøre?

Hvad gør D. S. R.'s skisektion for bjergbestigning og skiløb i højfjeldet?

Disputatser

-

Kataloger

styrtløb her, men bjergsporten er vort fjerne og lyse mål. De orien-

---------Prospekter
Brochurer

!

----

6<J1Jb:IjJck.et.

Ric/l. Steenbecks B

!

og trykkeri

Vi gør, hvad vi kan. Vi kan ikke flytte bjerge. Vi kan ikke arrangere

teringsløb, vi arrangerer, og de skiture og konkurrencer, vi kan byde på,
er kun midlerne til at nå d:sse mål. Har man brug for kompas i det
danske landskab, hvor tendentiøse kirketårne stikker op atle vegne? Har
man brug for skitræning til at klare ulvedalene en gang om året? Nej,
men i det norske højfjeld og i alperne kan man ikke klare sig uden,
hvis man vover sig udenfor hotelklyngerne. Alle aktive medlemmer af
skisektionen får stjerner i øjnene, når vi snakker om skiløb i bjerge. Vi
går alle og håber og tror, at næste år får vi tid og råd til at komme

I________________c
GOlhersg.de 95 .

--

10879 . ny 8250

tilfjelds. For vi drages mod bjergene, der ligger bag horisonten uden
tor vore danske grænser. Gid vort håb og vor tro kunne flytte bjerge.
B e r g t r o I I e I.

Eller bare et enkelt.

Drevark

Konvolutter
Visitkort

m.m.

SKISEKTIONEN 1953
1953

gik

nogenlunde efter programmel. Løbene ligger næsten

på

faste datoer, så årsberetningen afviger kun fra forrige års ved stednavnene. I denne -

~~

vor D. S. R. årbog -

må vi måske notere, at vort ar-

rangement af Stifinderløbet som sædvanlig var en stor sukces med fint
vejr og mange deltagere og gode kvalitetsbaner. Desværre må vi også
notere, at Københavnsmesterskaberne gled fra os -

både i Stafetløbet

i foråret og i del individuelle mesterskab i etterårel. Vi kan trøste os

~~

med, at posterne var så godt gemt i det sidstnævnte løb, at resultatet
i for høj grad beroede på held og mindre på dygtighed. Vi må håbe,

r' --

.'

Robert W. Peyra\ s

lIlie.e,nstal \

at det nye år bringer os nogle sejre tilbage. Vi må håbe, at vi får mange
flere aktive medlemmer. Vi glæder os over, at vort klubløb, der afsluttede sæsonen i efteråret, og som var hyggeligt og morsomt tilrettelagt
at Jesper, kunne trække så mange nye og gamle ud lil skovs, men til
de konkurrencer, der læller i resultatlislerne, og som ofte er lige så

---

\\
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•

Gol"e"~8ue

101

morSOmme at deltage i, kan vi skafte plads til mange flere . I de 11
Cenl

ral 14 700

åbne løb og konkurrencer, vi har haft i 1953, er der optalt 54 starter
fra D. S. R., og vi har vundet 1 løb. Måtte disse tal blive større i 1954.

J. S e I s i n g.
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KASSEREGNSKAB
h.

kr.

INDTkGTER

FOR 1953
øre

Aktive medlemmer
Passive medlemmer.

36.628
2.687

15
00

15.354
14.580
3.180
2.000
42
100
1,000

79
00
00
00
00
00
00

39.315

15

Tilskud og gaver

Ingeniør Ree's Mindelegat

Ved Danske Studenters Idrætsforbund
Universitetet
Polytekniker Legat
Andr e: Tand læge Rønnow
Backer

D. S. R.'s Venner.
Salg al båd

"Nivå hu se''', lejeindtægt .
~ skat og vedligeho ldelse .

816,30
635,15
86,50
20,20

Indvundne renter .
"Skov rand" : Renter

Leje af grunden
-7- refunderet af bådeværftet.
Leje af lokaler

135,00
271,00

406,00

Assur ance

Vand og w . c. (algill og ved ligeho ldel,e)
Nyanskaffe lser og ved ligeholdelse
Telefon

Renholdelse
Andre udgifter .

36.256

79

760
917
884

00
42
70

Bådene:
Nyanskaffelser af b~de og årer
Vedligeholdelse Df både og årer

181

15

Daglig drill:

66
33
912

30
16
50

1.131

52

Inspektion .
Opv a rmning . ,
-7- refund eret al

kr.

øre

1.880

58

2.310,00

Skaller og algille r

3.878,88
1.883, 12
2.411,53
500,00

D. F.I. R.

Belysning .
-7- refund ere t

Ba lance

øre

Underskud fra forrige år.
Klubhusel,

Kontingent:

Indtægt ved restauration og fesfer
Indtægt ved skabe og nøgle r .
Tryksage r, salg.
-:- ttykning .

kr.

UDGIFTER

<:lf b&deværftet,

Fremme af klublivef:
Fællesture
Gymnastik, håndbold. svømning , .
Officielle meddelelser.
. . .. .
~ indg5et for annoncer .

1.904

00

481
644
421
9.034
1.230
3.926
33

94
60
96
16
63
63
85

17.677

77

5.456
7.063

00
53

12.519

53

7.984

99

4.077

70

1.995

76

1.911

53

791
1.596

13
10

2.933
319

13
60

6.639

96

3.210
1.664
9

00
61
50

4.884

11

3.685
1.330

07
87

5.Q15

94

1.858
78
168
7.870
3

41
00
05
77
30

2.407

57

21.653

13

50
2.152

18
50

--- --

3.113,13
~O,OO

Andre udgifter .
Administration:
Kontormedhjælp
Kontorartikler, porlo etc.
Andre udgifter
Repræsentufion;

Årbogen.

5.385,07
1.700,00

-7- indgå e t for unnonce r

Andre udgift e r . .
Kaproningsudgifter :
Driften af bådehuset i Sydhavnen.
Nyanskaffelser af å,e r .
Vedlig e hol de lse af både og Arer
Indskud, transport, rejse r til kapron inger
Gravering
Motorbåd: Repar ation og pl ads leje etc
Benzin og olie .
Udgift

til

t ræner Berry : Løn . ,
Kost. logi, rejser

Universitets ma tc h : udgift er

-;- tilskud

2.095,42
312,15
5.125,00
2.365,23
2.176,80
1.000,00

"Gåseh use'" ; Skat OQ ved lig eholdelse
~ lejeindtægt ,
Kontingent til

80.458

7.490

23

1.776

80

588
538

--

D. F.1. R..

~~~
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Klubbens pantegæld ;
Klubhuset i Svanemøllebugten

150.000,00

København, don 27 . ji1nu (lr 1954

BJØRN MØLLER,
kasserer.
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18
00
--

ERIK H A AMANN,

OVE PETERSEN,

re viso rer .
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Danske Studenters Roklub

ALVA JØRGENSEN
TØMI\ERMESTEr.. . ENUEPlIENøn
]JR. ADlJ..I>GAAHUS ALLE 9

KØBENHAVN V .

TLF. N OH A 66 S :;

r- A lt
Gas- og vand-installatør
sanitet og centralvarme

togo,bejd e

udføres.
Gas,- va nd,sanitef- og
c entralvarme-

a nlæg.
Blikkenslager

c. E.

Hurtigt, solidt
forlang tilbud!

PEDERSEN

f-{(lJd euall!} s j \lle 5 .

TI(. Amg . 8864

Albert Pllilipson's
SELER

BÆLTER . smmEHOLDERE

kan dække en studenis hele Irilids-behov. Klubben s virksomhed er så alsidig,
at det uden overdrivelse kan siges, al den kan Iylde Iriliden lor den roer, som
blol larslår al udnylle den og det årel rundt. Betingelsen er blol, al den
pågældende bekender kulør - al han erkender sig selv som roer, med liv og
sjæl. Del er denne indstilling hos klubbens inderkreds, der genneln årene har
gjorl klubben til, hvad den er i dag.
Her er en summarisk opregning af klubbens mange virkefelter hver lor
sig så omfattende, at en nærmere redegørelse kunne fylde sider.
Selve roningen på søen varer Ira april-okibr. inkl.; den omfaller motionsroning, kaproning og langtursroning. Alt elter den enkeltes »Iynne« falder man
til blandl morgenroere, scullerroere, »Iorsdagsroere« eller lignende smågrupper med deres egen lællesinleresse; man går særlig ind for Nivålure eller
bliver »Iynbadere«, roere, som på en halv l ime når lilstrækkelig langl ud i
Sundet til en frisk dukkert uden besværende Irusser. Langturene kan laide
herhjemme eller med tiden gå langs Norges og Sveriges skærgårdskyster. Kaproning kan drives som klubmatcher; eller målbevidst slræb kan løre til lornemme løb i udlandet, måske til mesterskaber og lange rejser. Hver larm har
sin berettigelse formerne er så mange, at enhver kan finde en hylde, der
passer ham (der findes også »sandkasseroning« l). - Og gennem del hele går
den røde Iråd: sammenholdet og kammeratskabet.
I land ligger klubhuset med s i n e mange muligheder . Der er badsluen ; der
er solterrasserne; der er slyngelstuen med den gode middag til en billig
penge. Der er billarderne og bordtennisen. Der er bassinet til instruktion og
fortræning for kaproerne (begynder i januar). Der er kaproningsbasen i Sydhavnen, også med badstue. Der er de store festlokaler i selve klubhusel, med
fes ler, film og foredrag. Og der er endelig hele arbejdet, som skal gøres for
at klubben kan trives. Også delle er fornøjelse ellers havde vi aldrig haft
rochefer, ellers udkom medlemsbladet og årbogen ikke, og ellers blev lesterne
ikke arrangeret. Der er masser at rive i om man vil.
Og efter rosæsonen begynder gymnastikken med håndbold og svømning,
arrangere I på Melropolitanskolen og i Nørre Alle, de fem dage om ugen, med
tider der passer enhver. Om søndagen lokker skiseklionen lil hjemlig orienteringssport gennem de danske skove, m ed af stikkere til svensk, vidtstrakt terræn. Og når lejlighed byder sig, tager skisektionen pil skirejser og klalreture i
nordiske fjelde eller i Alperne. Til d a li g st r G åse husel ved Revn shalt åbenl
for medlemmerne.
Er det hermed klart, al om en m!l nd r RO R, kan dol pr
ham helt? Og
give ham alt, hvad han kan ønske si (l f , in frit dshobby. Vi h r g iv o t ikke sagt
for meget.
Her kommer nogle lacts om DSR;
Vi ejer Klubhuset i Svanemøll bll t II : 11'10 II ln
huset i Nivå og Gåsehuset i Allerod. V I I.M "I !) n ti l O j rn shyll e n i Norge,
Vor flåde tæller 64 både af all e ty , r ;
(I _ t 1\ - r r
In rl
r _ træ ningsscullere, motionsscullere, kaproning ssc ull
Il ,oI v
h lo ut rl g
d e toere, firere
og ottere. Motorbåd. Telte og and t I" "'flm II 111 t ri I. M d lemstallet i 1953
var cirka 900.
Kontingentet er 7 kroner om n. n (I t "
ling); efter 5 års aktivt medlem s k b (,'
(også i 10 mdr. ved rellidig indb ! li "q), I' h
tagen roningen) betaler mindsl 10 kr, V"' ' ( l, O m k l d ningsskab koster 3 kr,
Som medlemmer optages enhv 'r, cl , li M
eksamen til Danmarks tekniske Hoj k I, .
I sæsonen lås indmeldelsesblonk II r v ' d " n v nd e lse i klubhuset i Svanemøllebugten eller pr. telelan RY. 1\8. I v,,1 r t ti n ringer man til C. 6644.
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